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गाउँसिाको एघाि  ँअदधवेशन सिाध्यक्ष श्री उदिम बहािुि िाईज्यू, 

गाउँसिा सदिवज्यू, 

गाउँसिा सिस्यज्यूहरु, 

कमििािी साथीहरु, 

नेपालको संविधानको धारा २३० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ िमोविम गाउँसभाको 

एघार  ँअवधिेशनमा खोटेहाङ गाउँपावलकाको उपाध्यक्षको हवैसयतले आगामी आवथिक िर्ि २०७९/८० को िावर्िक 

ििटे तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनुि अगाडी गाउँसभाको यस िठैकमा उपवस्थत सम्परू्िमा हावदिक स्िागत गनि चाहान्छु । 

यस अिसरमा इवतहासका विवभन्न कालखण्डमा लोकतन्र, नेपालको साििभ मसत्ता, भ गोवलक अखण्डता, रावरियता, 

अवधकार प्रावि र समतामलूक समाि वनमािर्का लावग भएका विवभन्न संघर्ि तथा आन्दोलनहरुमा आफ्नो िीिन अपिर् 

गनुिहुने महान शवहदहरुप्रवत श्रद्दा समुन अपिर् गनि चाहान्छु । िन आन्दोलनका घाईतेहरु, द्वन्दवपवडतहरु, संघीय 

लोकतावन्रक गर्तन्र स्थापनामा अहम भवूमका खेल्नहुुने अग्रि नेततृ्ि तथा सम्परू्ि ज्ञात अज्ञात व्यवित्िहरुलाई 

श्रद्दापिूिक स्मरर् गनि चाहान्छु । 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका प्राथवमकताका क्षेरहरु, स्थानीय आिश्यकता 

र समन्वयमा आधारित खोटेहाङ, दिगो दवकास ि समृदि हाम्रो अदियानको मलू ममिलाई आत्मसाथ गद ै

खोटेहाङ गाउँपावलकाको नागररकहरुको साझा आकांक्षालाई सम्बोधन गनि िावर्िक ििटे तथा कायिक्रम केवन्ित गरर 

पेश गरेको छु । 

स्थानीय तहको प्रथम वनिािचनिाट वनिािवचत खोटेहाङ गाउँपावलकाका िनप्रवतवनधीहरुले सरुु गनुिभएका असल 

अभ्यासहरुलाई सधन्यिाद वनरन्तरता वददँै दोस्रो वनिािचनमा हामीले गरेका प्रवतिद्दता तथा मतदाताहरुको विश्वासलाई 

शीरोपर गद ैखोटेहाङ गाउँपावलकाको सामाविक विकास, आवथिक विकास, पिूािधार विकास, सशुासन तथा संस्थागत 

विकास, िन िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापनका के्षरहरुलाई समट्ेने गरर िावर्िक योिना तथा कायिक्रमहरु तिुिमा गरर 

पेश गरेको छु । 

आगामी आवथिक िर्िको ििेट तिुिमा गदाि नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकार तथा स्थानीय काननूी तथा नीवतगत 

व्यिस्थाहरु, गाउँकायिपावलकािाट भएका वनर्ियहरु, विर्यगत सवमवतहरुिाट प्राि सझुािहरु तथा सरोकारिालाहरुको 

रचनात्मक सझुािहरुलाई समेत आधार वलएको छु । 

सिाध्यक्ष महोिय, 

सिा सिस्यज्यूहरु, 

अि म आगामी आवथिक िर्िको िावर्िक ििटे, योिना तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनुि अगाडी चाल ूआवथिक िर्िमा भएका 

महत्िपूर्ि कृयाकलापहरुको विर्य क्षेरगत रुपमा संवक्षि वििरर् प्रस्ततु गने अनमुवत चाहान्छु । 

 

क. पूवािधाि दवकास के्षत्र तर्ि  

१. सडक 

• गाउँपावलकाको रर्नीवतक महत्िको रसिुा – पान्धारे सडकको केही खण्डमा बोलपर आहिान गरी ग्राभले गने 

कायि सम्पन्न भएको छ । 

• खोटाङ पामाखाम भञ्याङ सडकमा पने बडाकावदयाले, सािाकटहरे, िाप्लखुा र वलकुिापोखरीको मखु्य 

सडकको आिश्यक खण्डमा सडक स्तरोन्नतीको लावग िोलपर KRM/Works/NCB-01/2078-079  /  

KRM/Works/NCB-03/2078-079 का माध्यमद्वारा स्तरोन्नतीको कायि भइरहकेो छ । 
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• गाँउपावलका स्तरीय मखु्य सडकहरुमा आपतकावलन ममित सम्भारका लावग पावलका स्तरीय योिनािाट र सि ै

िडाहरुको सडकहरुमा िडा स्तरीय सडक ममित योिनािाट प्राविवधकको सिके्षर् र परामशि अनसुार आिश्यक 

खण्डमा ममित तथा सडक स्तरोन्नतीको कायि गररएको छ । 

• सि ैिडाहरुमा िडास्तररय महत्िका सडकहरुको प्राविवधक इवस्टमटे बमोविम वनमािर्, ममित, स्तरोन्नती गने 

कायिले वनरन्तरता पाएनसुार अवधकांश योिनाहरुको कायि सम्पन्न भएका छन भने कवतपय योिनाहरु फरफारको 

चरर्मा रहकेा छन ।  

• प्रदशे वनिािचन के्षर पिूािधार विकास कायिक्रम प्रदशे १ िाट सञ्चावलत वलकुिापोखरी मलुाबारी ओडारे िगेिुा 

कृवर् सडक वनमािर् िडा नं. १ र वलवककराम्चे वदि ुगाउँ खारेखोला हुद ैटुिाखोला सडक वनमािर् योिना िडा नं 

९ र वलवककराम्चे मझिुा दोबाटो हावडखोला सेतीखते सडक योिना िडा नं. ९ सम्पन्न भएका छन । 

• सि ैिडाहरुको िडा कायािलय तथा स्िास््य च कीहरुमा सडकको पहुचँ पवुगसकेको छ, अन्तरपावलका सडक 

तथा गाउँपावलकाको केन्ि र िडाहरु िोड्ने सडकहरुको सञ्िाल वनमािर् भईसकेको छ । 

 

२. दवदु्यत 

• केन्िीय विधतुलाई हरेक नागररकको पहुचँमा पयुािउने उद्दशे्का साथ आ.ि ०७८।०७९ मा पवन पावलका स्तरीय 

तथा िडा स्तरीय योिना तिुिमा गरर विद्यतु विस्तारको कायिलाई वनरन्तरता वदइएको छ । 

• आ.ि ०७८।०७९ मा पवन केन्िीय विधतु विस्तारलाई वनरन्तरता वदद ैKRM/Works/NCB-05/2078-079 

िोलपर योिना माफि त विधतु संग सि ैिनताको पहुच पयुािउन िडा नं १,२ र ३ मा विधुत विस्तारको कायि 

भइरहकेो िस अन्तगित      8 m galvanised  steel tubular pole – 230 nos , HT line wire 

– 5km , LT line wire -33.6 km सवहत आिश्यक सामाग्री िडान हुने क्रममा छ भने नेपाल विद्यतु 

प्रावधकरर्संग समन्िय गरर थप विद्यतुीय सामाग्रीहरु समते िडान भएको छ । 

• क्रमागत रुपमा विद्यवुतकरर् योिना सञ्चालन गररए अनसुार यस आवथिक िर्िको अन्त्यसम्ममा खोटेहाङ 

गाउँपावलकाको अवधकांश भभूागमा विद्यतुको पहुचँ पगु्नेछ । 

३. िवन 

• नेपाल सरकार रारिपवत शवैक्षक सधुार कायिक्रम सशति अनदुानिाट श्री िालिावलका आ.वि सािाकटहरे, श्री 

साविरा आ.वि सािाकटहरे र श्री महिेोदय मा. वि. िाप्लखुामा  मा २ कोठे आर.वस.वस. भिन वनमािर् भइरहकेो 

छ । त्यसैगरर ईन्िरे्ीपाखरी मा.वि. ईन्िरे्पोखरी र लक्ष्मी मा.वि वलककीराम्चे मा ४ कोठे आर.वस.वस भिन 

वनमािर् कायि भइरहकेो छ । 

• विवभन्न िडाहरुमा मवहला/आमासमहू भिन तथा सामदूावयक भिनहरु वनमािर् तथा ममित कायिहरु सम्पन्न 

भएका छन एि ंसम्पन्न हुने चरर्मा रहकेा छन । 

• नेपाल सरकार रारिपवत शवैक्षक सधुार कायिक्रम सशति अनदुानिाट श्री सिकन्या मा.वि. वचवप्रङ, श्री सरस्िती 

आ.वि. इन्िरे्ीपोखरी, सािानागी आ.वि. सािाकटहरे मा आ.ि. २०७७।०७८ मा २ कोठे आर.वस.वस भिन 

वनमािर् कायि सरुु भइ यस आ. ि २०७८।०७९ मा सम्पन्न भएको छ । 
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४. खेिमैिान 

• गाउँपावलका स्तररय खेलमदैान इन्िार्ीपोखरीको आधारभतू संरचना वनमािर् सम्पन्न भएको छ । 

• िडा नं. ७ खलेमदैान वनमािर् वड वप आर बमोविम सञ्चालन भई मदैान खन्ने तथा सम्याउने कायि सम्पन्न 

भएको छ । 

• वपचलुीटार खलेमदैान िडा नं. १ मा श चालय वनमािर् सम्पन्न भएको छ, कान्ढाका खलेमदैान िडा नं २ 

वनमािर् सम्पन्न हुने क्रममा रहकेो छ भने वदतङु खलेमदैान वनमािर् िडा नं २ सम्पन्न भएको छ । 

• आयिुदे शाखाको निवनवमित भिन उदघाटन भई नयाँ भिनिाट सेिा प्रिाह भईरहकेो छ । 

५. दवस्तृत परियोजना प्रदतवेिन (DPR) 

• िडा नं. ७ खलेमदैान वनमािर्का लावग DPR तयार भएको छ । 

• १५ शैयाको आधारभतू अस्पताल इन्िार्ीपोखरीको DPR तयार भएको छ । 

• िडा नं ४ मा वनमािर् हुने वचस्यानकेन्ि (Cold Store) को DPR तयारी अवन्तम चरर्मा रहकेो छ । 

• आिास सवहतको प्रशासवनक भिन वनमािर्का लावग DPR तयारी अवन्तम चरर्मा रहकेो छ । 

६. दसँिाई 

• गाउँपावलकािाट ममित तथा वनमािर् शीर्िकमा विवनयोवित विवभन्न वसँचाई योिनाहरुको कायािन्ियन 

भईरहकेो छ भने कवतपय योिनाहरु सम्पन्न भईसकेका छन ।  

• अवघल्लो आ. ि. मा सरुु भई यस आ. ि. मा सम्पन्न हुनपुने र यस आ. ि. मा सरुु भएका नेपाल सरकार, 

स्िीस सरकार, प्रदशे सरकार, खोटेहाङ गाउँपावलका तथा सम्बवन्धत उपभोिा सवमवतको संयिु लगानीको 

साना वसंचाई कायिक्रमहरुको कायािन्ियनको अिस्था दहेाय बमोविम रहकेा छनः 

qm= 

;+= 

cfof]hgfsf] gfd cf= j= s'n /sd sfof{Gjogsf] 

cj:yf 

7]ufgf 
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ख. सामादजक दवकास के्षत्र तर्ि  

१. दशक्षा 

• गाउँपावलका वभरबाट स्िदशेम ै विद्यािाररधी तथा एम. वफल. गने शोधकतािलाई क्रमशः रु १ लाख ११ हिार 

१११ र ५५ हिार ५५५ रुपैयाँ, स्नातकोत्तर गने मवहला र दवलत छार छारालाई रु. ३३ हिार ३३३ रुपैया छारिवृत्त 

प्रदान गने वनर्िय भएनसुार गत आ. ि. मा १ िना विद्यािाररधी शोधकतािलाई छारिवृत्त प्रदान गररएकोमा यस आ. 

ि. मा १ िना विद्यािाररधी शोधकताि १ िना एम वफल अध्ययनकताि र पाँच िना स्नतकोत्तर अध्ययन गने 

छाराहरुलाई तोवकए िमोविम छारिवृत्त प्रदान गररसवकएको छ भने िाँकी आठ िना स्नातकोत्तर अध्ययन गने 

छाराहरुलाई छारिवृत्त प्रदान गररएको छ  ।  

• शवैक्षक प्रोफाइल वनमािर्को काम सम्पन्न भएको छ । 

• सि ैविद्यालयहरुलाई  इवमसमा आिद्ध गने कायि सम्पन्न भएको छ  । 

• विद्यालयहरुको योिना छन ट तथा अवभलेख ब्यिस्थापनमा सहिता ल्याउने उदे्धश्यले आ. ि. २०७४/७५ पश्चात 

सामदुावयक विद्यालयहरुमा खोटेहाङ गाउँपावलका, प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकारबाट सञ्चावलत योिना तथा 

कायिक्रमहरुको वििरर् सकंलन गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• कोवभड– १९ को महामारीमा विद्यालय बन्द रहदँा वसकाई सहविकरर्का लावग स्ि– अध्ययन सामग्री खररद तथा 

वितरर् गरी वसकाईलाई वनरन्तरता प्रदान गररएको छ । 

• दरिन्दी वमलानको मापदण्डमा आधाररत रहरे दरिन्दी वमलानको काम अवन्तम चरर्मा रहकेो छ  । 

• विद्यालयमा कायािलय सहयोगीको लावग पाठ्यक्रम तयार गरर पावलकामा नै परीक्षा गराउने व्यिस्थाको थालनी  

भएको छ । 

• विद्यालयमा ररि दरिन्दीमा विज्ञापन गदाि लाग्ने शलु्क र रोष्टर पाररश्रवमक वनधािरर्  गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• स्थावनय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक (१‐५) वनमार्ि सम्पन्न छपाई कायि सम्पन्न भएको छ । 

• विद्याथी लेखािोखा प्राविवधक सवमवत गठन  गररएको  छ । 

• संस्थागत विद्यालयलाई पावलका वभरको वशक्षाको दायरामा ल्याउन इवमस सफ्टियेर उपलव्ध गराउने र पावलकामा 

कागिात व्यिवस्थत गनि आिश्यक कागिात पेश गनि पराचार गररएको छ ।  

• सबै आधारभतू विद्यालयमा इन्टरनेट िडानको कायि  सम्पन्न भएको छ  । 

• सामदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयका प्र.अ. संग कायिसम्पादन सम्झ ता गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• कक्षा ६ को अस्थायी स्थावनय पाठ्यक्रम वनमािर् सम्पन्न भई प्रिोवधकरर् पश्चात विद्यालयहरुको कक्षा ६ मा 

कायिन्ियनको चरर्मा रहकेो छ । 

• गाउँपावलका वभरका सामदुावयक विद्यालयका उत्कृष्ट प्र.अ तथा छार छाराहरुलाई परुस्कृत गररएको छ । 

• गाउँपावलका अन्तगितका सबै वशक्षक तथा कमिचारीहरुका लावग परवचयपर वनमार्िको कायि सम्पन्न भई वितरर् 

गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• प्रत्येक िर्ि शवैक्षक सधुार कायिक्रम अन्तगित स्थायी दरिन्दी नभएका माध्यवमक विद्यालयहरुलाई पावलका 

स्ियंसेिक वशक्षक दरिन्दीको व्यिस्था गररएको छ । 

• विद्यालय कमिचारी र बालविकास सहि कतािको पाठ्यक्रम तयार गरी कायिन्ियन गररएको छ । 

• वशक्षक पेशागत सहयोगको लावग स्थावनय विज्ञ समहू गठन गररएको छ । 



"समन्वयमा आधारित खोटेहाङ, दिगो दवकास ि समृदि हाम्रो अदियान" 

5 
 

• स्थावनय तहको नयाँ वशक्षा क्षेरको योिना विकास २०७८‐२०८८ को त्यांक सकंलनका लावग सहयोग प¥ुयाउन 

प्रत्येक िडाबाट सदस्य रहने गरी सवमवत गठन गररएको छ । 

• सबै सामदुावयक विद्यालयहरुमा बालमरैी कक्षा सञ्चालनका लावग वभत्त ेलेखनको कायि सम्पन्न भएको छ । 

• खोटेहाङ गाउँपावलकामा कायिरत वशक्षक र विद्याथीहरुलाई  CUG  वसममा आिद्ध गरी वसकाई सहिीकरर्को 

थालनी गररएको छ । 

• सबै विद्यालयहरुलाई शवैक्षक सामग्रीहरु र स्िास््य सामग्रीहरु वितरर् गरीसवकएको छ । 

• प्राय सबै विद्यालयहरुमा शदु्ध वपउने पानीको व्यिस्था भइसकेको अिस्था छ  । 

• विवभन्न विद्यालयका भिनहरु तथा श चालहरु ममित गने, घरेाबारा गने, घरेाबारा गने तथा कक्षाकोठा ममित गने, 

िालमरैी कक्षाकोठा व्यिस्थापन गने, वभत्तलेेखन गने, फवनिचर वनमािर् अन्य व्यिस्थापनका कायिहरु सम्पन्न भएका 

छन ।  

• नेपाल सरकार, रारिपवत शवैक्षक सधुार कायिक्रम अन्तगित श्री संस्था समािकाली आ वि िाप्लखुा, श्री सािानगी 

आधारभतू विद्यालय सािाकटहरे, श्री वसम्पानी मा वि वसम्पानीमा विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सदुृवढकरर् 

एिम Digital Library व्यिस्थापनका लावग अनदुान कायिक्रम गाउँपावलकासंग सम्झ ता भई सञ्चालन भएको 

छ । 

• नेपाल सरकार सशति अनदुान अन्तगित श्री दिेस्थान आ वि िडकावदयालेमा वशक्षर् वसकाईमा ICT को प्रयोग 

(कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेवटटवभवट इटयपुमने्ट खररद तथा Kits खररद) का लावग अनदुानिाट ICT सामग्री खररद 

भएको छ । 

• श्री कृरर् मा वि वसम्पानीमा नेपाल सरकार सशति अनदुानिाट प्राि विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनदुान 

कायिक्रम गाउँपावलकासंग सम्झ ता भई विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भईरहकेो छ । 

• नेपाल सरकार सशति अनदुान अन्तगित श्री विर्ा मा. वि. वलकुिापोखरीमा पसु्तक खररद तथा पसु्तकालय स्थापना 

गने कायि भईरहकेो छ ।  

• बालविकास सहिकतािहरुको क्षमता अवभिवृद्दका लावग २ वदने अवभमवूखकरर् कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

२. स्वास््य 

• मात ृतथा निवशश ुकायिक्रम अन्तगित गभििती आमाहरुलाई िडाको स्िास््य च कीबाट ग्रावमर् अल्िासाउण्ड 

कायिक्रम, सतु्केरी आमा तथा बकचाको स्िास््य िाँच गनि सतु्केरुी घरभटे कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको । 

• पावलका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको मावसक सचूना संकलन र स्िास््य च कीहरुको रेकवडिङ तथा ररपोवटिङलाई 

चसु्त र दरुुस्त राख्न DHIS – 2 System अनलाईन प्रवबष्टीको काम वनरन्तर भइ रहकेो छ, साथै मवहला स्िास््य 

स्ियं सेविकाहरुको समते ब्यविगत वबिरर् अनलाइन इन्िीको काम भइरहकेो ।  

• खोटेहाङ गाउँपावलका बासीहरुको स्िास््य सेिा प्रिाहलाई सरल र सहि बनाउनका लावग  (आधारभतू अस्पताल 

ईन्िार्ीपोखरीमा) एटस रे मवेशन, ई.वस.िी मवेसन, आइ.वस.य.ु बेड, लगायतका अस्पताललाई आिश्यक पने 

औिार उपकरर्हरु ल्याई वचवकत्सक समतेको ब्यिस्था गरर सेिा सन्चालनमा ल्याइएको । 

• विश्वभर महामारीको रुपमा रहकेो कोरोना भाइरस रोगको उपचार, रोकथाम र वनयन्रर्मा महत्िपरू्ि कायि भएको । 

• विश्वभर महामारीको रुपमा रहकेो कोरोना भाइरस रोग वबरुद्धको खोप १२ बर्ि भन्दा मावथको उमरे समहू 

अवधकांशलाई लगाइ सवकएको छ । 
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• स्िास््य च की िाप्लखुा बाहकेका सि ैस्िास््य च कीहरु तथा आधारभतू स्िास््य सेिा केन्िमा ईन्टरनेट सेिा 

वबस्तारको कायि सम्पन्न भएको छ । 

• स्िास््य तावलम केन्ि धनकुटाबाट इम्प्लान्ट तावलम प्राि भई स्िास््य च की वलकुिापोखरीमा इम्प्लान्ट सेिा 

सन्चालनमा ल्याइएको छ । 

• आधारभतू तथा आकवस्मक सेिाका लावग और्धी र स्िास््य सामग्री खररद भई  स्िास््य च कीहरुिाट वितरर्को 

कायि भईरहकेो छ । 

• १५ मवहना दवेख १५ िर्ि सम्मका  ४४१४  िना बालबावलकाहरुलाई टाइफाईड खोप प्रदान गररएको छ । 

• क्षयरोगका िोवखम समहू तथा स्िास््य पहुचँ कम भएका समदुायमा गई क्षयरोग पररक्षर् कायि सम्पन्न गररएको छ 

। पररक्षर्िाट १ िना क्षयरोगी पवहचान गररएको छ । 

• स्िास््यकमीहरुलाई नसने रोग सम्िन्धी अवभमवुखकरर् तावलम प्रदान गररएको छ । 

• स्िास््यकमीहरुलाई बहृत पोर्र् प्याकेि सम्िन्धी ७ वदने क्षमता अवभबवृद्ध कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

३. खानेपानी तथा सिसर्ाई 

• खोटेहाङ गाउँपावलकाका विवभन्न िडाहरुमा चाल ूआथिक िर्िमा २९ िटा खानेपानी योिनाहरु सञ्चालन 

गररएको छ िसिाट २७६ धारा िडान भएको छ भने २६ िटा इन्टेक र २१ िटा आर. वभ. वट. वनमािर् भएका 

छन । 

• खोटाङबिारको ििार क्षेरिाट उत्सविित फोहोर वनयवमत रुपमा ब्यिवस्थत गने कायि भईरहकेो छ । वनवि 

के्षरसंगको सम्झ तामा वनयवमत फोहोर संकलन गरर डम्पङ साईटमा ब्यिस्थापन गने कायि भईरहकेो छ । 

४. िैङ्दगक समानता तथा सामादजक समावेशीकिण 

• लैङ्वगक समानता तथा सामाविक समािेशीकरर् पररक्षर् (GESI Audit) सम्बन्धी २ वदने कायिशाला गोष्ठी 

आयोिना गररएको छ । कायिशालािाट खोटेहाङ गाउँपावलकाको लैङ्वगक समानता तथा सामाविक 

समािशेीकरर् सम्बन्धी नीवत तथा सम्पावदत कृयाकलाप समग्रमा सन्तोर्िनक रहकेो पाईएको छ । 

• "घिवाटै सुरु गि ,ँ मदहिा दहिंसा अन््य गि "ँ भन्ने मलू रावरिय नाराका साथ लैङ्वगक वहसंा विरुद्दको १६ वदने 

अवभयान मवहला वहसंा तथा न्यावयक संिाद सम्बन्धी कायिक्रम विवभन्न विद्यालयहरुमा सञ्चालन गररयो । 

• ११२ औ अन्तरािवरिय नारी वदिस २०७८ विवभन्न िडाहरुमा विवभन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गरर मनाईएको छ । 

• खोटेहाङ गाउँपावलका िडा नं ४ मा वकराँत राई समदुायहरुको साकेला थान सम्भार तथा ममित गने कायि सञ्चालन 

भईरहकेो छ ।  

• िडा नं १ मा विपन्न नागररकहरुलाई लवक्षत गरर गोठेमल सधुार कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ भने मवहलाहरुलाई 

मसला खेती सम्बन्धी तावलम प्रदान गररएको छ । 

• िडा न. ३ मा फरक क्षमता भएका व्यविहरुलाई लवक्षत गरर बाँसका सामग्री उत्पादन सम्बन्धी तावलम प्रदान गरर 

बाँसका सामग्री उत्पादन सरुु भईसकेको छ । 

• फरक क्षमता भएका व्यविहरुको गाउँपावलका स्तररय तथा िडा स्तररय सवमवत गठन भई गाउँपावलकाको 

कायािलयमा दताि भईसकेको छ । अपाङ्ग सेिा संघ खोटेहाङ गाउँकायि सवमवतको सहविकरर्मा फरक क्षमता 

भएका व्यविहरुलाई माहुरी पालन सम्बन्धी तावलम तथा माहुरी घार प्रदान गररएको छ भने अपाङ्ग सेिा संघ, 

िडा कायिसवमवतको सहविकरर्मा िडा नं. ५ मा माहुरी पालन घार वितरर् गररएको छ । 
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• नेपाल रावरिय दवलत समाि कल्यार् संघ गाउपावलकाको कायािलयमा दताि भई संघको सहविकरर्मा दवलत 

लवक्षत कायिक्रम अन्तगित िदित उ्थान कायिक्रम सञ्चालन भईरहकेो छ । उि कायिक्रम अन्तगित सिै 

िडाहरुमा िडा स्तररय दवलत समाि कल्यार् संघ गठन गने, दवलत समदुायमा ब्यविगत घटना दताि तथा 

पवञ्िकरर् सम्बन्धी सचेतनामलूक अवभमवूखकरर् कायिक्रम सञ्चालन गने, िावतय विभेद, छुिाछुत, लैङ्वगक 

तथा घरेल ुवहसंा, बालवििाह तथा कुप्रथाहरुका सम्बन्धमा िनचेतनामलूक कायिक्रमहरु सञ्चालन गने तथा ९ 

िटै िडाका दवलत छारछाराहरुमध्ये िहेने्दार तथा अवत विपन्न छार छारा पवहचान गरर विद्यालय पोर्ाक तथा 

शवैक्षक सामग्री वितरर् गने कायि सञ्चालन भईरहकेो छ । 

• िडा नं. ७ खोटाङििारमा ज्येष्ठ नागररकहरुको वनशलु्क स्िास््य पररक्षर् कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

ग. आदथिक दवकास के्षत्र तर्ि  

१. कृदर् 

• चाल ूआ. ि. मा कृवर् के्षरको विकासका लावग रु. ७० लाख विवनयोिन गररएको वथयो भने नेपाल सरकार शसति 

अनदुान स्िरुप रु. ५३ लाख ९४ हिार बिटे विवनयोिन भएकोमा िावर्िक कायिक्रम तथा िावर्िक कायियोिना 

वनमािर् गरर विवभन्न कायिक्रमहरु सम्पन्न गररएको छ । 

• यावन्रकरर् खररद तथा वितरर् कायिक्रम अन्तगित ७५ प्रवतशत अनदुानमा िम्मा १७ िटा हाते ट्याटटर खररद गरर 

वकसानहरुलाइि वितरर् गररएको छ । 

• कृवर् विकास शाखा तथा पश ुसेिा शाखाबाट कृर्कको आिश्यकता र मागलाई मध्यनिर गद ै वनशलु्क और्धी, 

विर्ादी तथा वबउवििनहरु वितरर् भईरहकेो छ ।  

• सबै िडाहरुमा भ्यावटसनेटर वनयवुि गरर आठ हिार भडेा बाख्राहरुलाई वप वप आर भ्यावटसन, दईु हिार 

बंगरुहरुलाई स्िाईन वफिर खोप लगाईएको छ । 

• रेविि महामारीको वनयन्रर् तथा रोकथामका लावग विवभन्न पश ुच पायालाई १००० डोि रेविि को पोस्टपेड र 

५०० डोि वप्रपेड खोप लगाईएको छ । 

• मागमा आधाररत कृवर् तथा पश ुविकास कायिक्रम अन्तगित बाख्रा, बंगरु, भसैी ँखोर/गोठ वनमािर् तथा पठापाठी 

खररदका लावग ११ िटा कायिक्रम सञ्चालन भईरहकेो छ । 

• िदैवेशक रोिगारबाट फवकि एका यिुाहरुलाई कृवर् उद्यमवशलताका प्रिधिनका लावग बाख्रा, बंगरु, भसैी ँखोर/गोठ 

वनमािर् तथा पठापाठी खररद, तरकारी खतेी र म रर पालनका लावग १० बटा कायिक्रम सञ्चालन भईरहकेो छ ।  

स्िास्थकर मास ुउत्पादन तथा विकृका लावग खोटेहाङ गाउँपावलका िडा नं. ७ र ८ मा १, १ िटा फे्रस हाउस 

स्थापना भईरहकेो छ ।  

• वनयवमत रुपमा कृर्क समहू तथा कृवर् फमि दताि तथा नविकरर् भईरहकेो छ ।  

• बाँझो िवमनमा फलफूल खेती प्रिधिनका लावग िम्मा १५ फरक फरक स्थानमा कागवत, सनु्तला, केरा र वकविको 

विरुिा रोप्ने कायि भईरहकेो छ । 

• नेपाल सरकारको शसति शसति अनदुानिाट िडा नं ६ मा कागवत पकेट स्थापना तथा सञ्चालन भईरहकेो छ भने 

िडा नं. ८ मा अवमलो िातको फलफूल पकेट स्थापना गने कायि भईरहकेो छ । 

• ९ िटै िडामा वकसान सचूीकरर्करर् कायिका लावग ९ िना वकसान सवूचकरर् पररचालक वनयिु गरर त्याङ्क 

संकलन गने कायि भईरहकेो छ  । 

 

 



"समन्वयमा आधारित खोटेहाङ, दिगो दवकास ि समृदि हाम्रो अदियान" 

8 
 

२. पयिटन 

• गाउँपावलकाको ऐवतहाँवसक महत्िको राम प्रसाद राई स्मवृत पाकि  वनमािर्को लावग वड वप आर बमोविम आधारभतू 

संरचना वनमािर् भईसकेको अिस्था छ । राम प्रसाद राईको परू्िकदको शावलक प्रवतस्थापन गरर शावलकके्षरवभर 

दिुो रोप्ने र घरेािारा तथा गटे वनमािर् गने एि ंसिािट गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• सोलढुंगा पयिटन प्रििधनका लावग तयार भएको वड वप आर बमोविम संरचना वनमािर् गने कायि सम्पन्न भएकोछ 

भने उि क्षेरको नीवि िग्गालाई गाउँपावलकाको नाममा नामसारी गनि िग्गा धनीहरुसंग सहमती भईसकेको 

अिस्था छ । 

• पयिटकीय दृवष्टले महत्िपरू्ि रहकेो इन्िार्ीपोखरीमा वकराँती संस्कृवत तथा सभ्यतासंग िोवडएको िाब ुस्तम्भ वनमािर् 

गने कायि सम्पन्न भएको छ । 

• सेल्म ेकपासे भञ्ज्याङ िडा नं २, वलकुिापोखरी िडा नं १, लकुछुम्ि ुझरना िडा नं ३, यलम्िर पाकि  िडा न ं२ 

िस्ता आन्तररक पयिटन तथा साँस्कृवत महत्िका दृष्टीले महत्िपरू्ि के्षरहरुमा सञ्चावलत योिनाहरु फरफारकको 

चरर्मा छन भने पारुहाङ सवुम्नमा पाकि  वनमािर् क्रमागत योिना िडा नं ५ मा सवुम्नमा र पारुहाङको प्रवतमा 

प्रवतस्थापन भई उद्घटन भईसकेको छ । 

३. उद्यमशीिता तथा िोजगाि प्रवधिन 

अ. प्रधानमन्त्री िोजगाि कायिक्रम तथा युवारुप 

• खोटेहाङ गाउँपावलकाका लावग आ ि २०७८/७९ मा कामका लावग पाररश्रावमक यिुारुप(युिा रुपान्तरर्का लावग 

पहल आयोिना) कायिक्रम र नेपाल सरकार सशति अनदुान अन्तगित प्रधानमन्री रोिागर कायिक्रममा बेरोिगार 

ब्यविहरुका लावग कुल ज्याला रकम रु. ७७ लाख ८१ हिार ३०० प्राि भएको वथयो । 

• प्रधानमन्री रोिगार सेिा केन्िमा सवूचकृत ४४२ िना बेरोिगार ब्यविहरुमध्ये १३५ िनाले १०० वदन िरािरको 

रोिगारर प्राि गरेका छन । 

• उल्लवखत ििटेको दायरामा रवह खोटेहाङ गाउँपावलकाका न  िटै िडाहरुका विवभन्न सडकखण्ड सोवलङ, 

ग्यावियन िाल वनमािर्, नाली खन्ने कायि, वलकुिापोखरी वनमािर्, पावलका स्तररय खलेमदैान वनमािर् इन्िार्ीपोखरी 

लगायतका योिनाहरु सञ्चालन भएका छन । 

• आवथिक िर्ि २०७९/८० का लावग ९ िटै िडाहरुिाट ६९७ िना िरेोिगारहरु रोिगार सेिा केन्िमा सवूचकृत गने 

कायि भएको छ । 

आ.  गरिवी दनवािणका िादग िघु उद्यम दवकास कायिक्रम (मेड्पा) 

• िडा नं. १, ७, ८, ९ मा उद्यम विकासका लावग सञ्चावलत सामाविक पररचालन कायिक्रममा १२५ िना सहभावग 

भएमध्ये ८२ िनालाई उद्यमशीलता विकास तावलम सञ्चालन गररएको छ  । 

• प्राविवधक सीप विकास तावलम अन्तगित िडा नम्बर १ मा ९ िनालाई अचार बनाउने तावलम र १० िनालाई 

बाख्रा पालन तथा कृवर् तावलम प्रदान गररएको छ त्यसैगरर िडा नम्बर ७ मा १० िनालाई दालमोट भवुिया तावलम 

र १० िनालाई पशपुालन सम्बन्धी १० प्रदान गररएको छ । 

• त्ससैगरर िडा नम्बर ८ मा १६ िनालाई ढाका बनुाई र ६ िनालाई पशपुालन सम्बन्धी तावलम प्रदान गररएको छ 

भने िडा नम्बर ९ मा २० िनालाई बाख्रा तथा िंगरु तावलम प्रदान गररएको छ । 

• प्राविवधक वसप विकास तावलममा सहभावग सि ैउद्यमीहरुलाई लघ ुवित्तमा पहुचँ तावलम प्रदान सम्बवन्धत प्रविवध 

वितरर् गरर बस्त ुर सेिा बिारीकरर् तथा व्यिसाय परामशि तावलम प्रदान गररएको छ । 
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• अवघल्लो आवथिक िर्िमा तावलम प्राि गरेका  िडा नं ३, ४ र ६ का उद्यमी र उद्यमको स्थलगत अनगुमन गरी 

आिश्यकताका आधारमा ४० िना उधमीहरुलाई स्तरोन्ती तथा एड्भान्स तावलम संचालन गररएको छ िसमध्ये 

िडा नम्बर ४ का ११ िना उद्यमीहरुलाई ४५ वदने वसलाई कटाई, िडा नम्बर ६ का १० िना उद्यमीहरुलाई 

बाख्रापालन, िडा नम्बर ४ का १० िना उधमीहरुलाई तरकारी खतेी, र िडा नम्बर ३ का १० िना उद्यमीहरुलाई  

िगंरुपालन सम्बन्धी िस्ता स्तरोन्नती तावलम प्रदान गररएको छ ।  

• प्रविवध हस्तान्तरर् कायिक्रम अन्तगित िडा नं. ४ मा कृवर् सम्बन्धी तावलम प्राि गरेका १० िनाको उद्यमी समहुलाई 

१ िटा हाते ि्याटटर वितरर् गररएको छ । 

घ. सुशासन तथा सिंस्थागत दवकास के्षत्र तर्ि  

१. न्यादयक सम्पािन 

• खोटेहाङ गाउँपावलकामा यस आ. ि. मा दताि भएका दईुिटा वििादहरुमध्ये एउटा वििादको वमलापर भएको छ 

भने एउटा वििाद प्रकृयामा रहकेो अिस्था छ ।  

• स्थानीय तहद्वारा वनरुपर् हुने न्यावयक कायिहरु सहि, सरल र ब्यिवस्थत गने उदे्धश्यले गाउँपावलका, 

गाउँकायिपावलकाको प्रशासवनक भिनमा ठेटका प्रकृयाबाट गत आ. ि. मा वनमािर् कायि सम्पन्न भएको न्यावयक 

सवमवतको सवचिालयको इन्टेररयर, िठैक कक्ष र इिलास वनमािर् कायि सम्पन्न भएको छ । 

२. सामादजक सुिक्षा तथा घटना िताि 

• सामाविक सरुक्षा भत्ता वितरर् कायिलाइ सहि िनाउन बैंकहरुसंग भएको सम्झ ता अनुसार रावरिय िावर्ज्य 

िङ्ैकको सहयोगमा िडा नं १, २ र ३ मा भत्ता वितरर् घवुम्त सेिा संचालन गररएको छ भने सालपा विकास 

बैङ्कमाफि त भत्ता बझु्ने िडामा रहकेा अशि ज्येष्ठ नागररक तथा परू्ि अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरुलाइ घरम ै

भत्ता बझु्न सहयोग गररएको छ । 

• सामाविक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्रावहहरुमध्ये चाल ूआवथिक िर्िको प्रथम रैमावसकमा २३१४  िनालाई रु. 

२ करोड ८ लाख ८८ हिार ८५२, दोस्रो रैमावसकमा २३१९ िनालाई रु २ करोड ९ लाख ९९ हिार २०४, तेस्रो 

रैमावसकमा २३२३ िनालाई रु २ करोड ८ लाख ७० हिार ५४१ रकम वनकासा भई सामाविक सरुक्षा भत्ता 

वितरर् गररएको छ भने चाल ूआ.ि. को  च थो रैमावसकमा २३३७ िनालाइ अनमुावनत  रु २ करोड १० लाख 

६६ हिार ४१२ वितरर् गने तयारी भईरहकेो छ । वितरर् भएको सामाविक सरुक्षा भत्ताको वहसाि वमलान 

भइसकेको छ ।  

• ब्यविगत घटना दताि अनलाइल माफि त गने कायि भइरहकेो छ भने चाल ूआ.ि. मा VERSP-MIS मा घटना 

दताि भएका नागररकहरुको घटना दतािको संख्या १४७७ रहकेो छ । 

• परुाना घटना दताि वकतािमा भएका २ हिार २ सय भन्दा बढी नागररकहरुका त्याङ्क वडविटाइिेशन गरर  

वसस्टममा ल्याउने कायि भईसकेको र िाँकी रहकेा त्याङ्कहरुको वििरर् प्रविवष्टको कायि भरैहकेो छ । 

• घटना दताि सिाह संचालन गरर घटना दताि समयम ैगराउन तथा सामाविक सरुक्षा भत्ता प्राि गनि अपनाउने तररका 

िारे िनचेतनामलूक कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ र लाभग्रावह नविकरर् लगायत विर्यमा सचूना तथा पहुचँ 

अवधिवृद्द गने कायि गररएको छ । 

३. आन्तरिक िाजश्व 

• चाल ु आ.ब. का लावग रािस्िका विवभन्न क्षेर र दरका आधारमा रु. ५० लाख आन्तररक रािश्व अनमुान 

गररएकोमा संशोधन गरर ३७ लाख कायम गररएको वथयो । चाल ूआ. ि. को ज्येष्ठ मसान्त सम्म िम्मा हुन आएको 

िम्मा रािस्ि रु. ३७ लाख ९५ हिार १९५ रुपैया छप्पन्न पैसा प्राि भई रािश्व लक्ष्यको १०२.५७ प्रवतशत प्रगवत 

हावसल भएको दवेखन्छ । यस आ.ब.मा वलएको लक्ष्यको १०२.५७ प्रवतशत प्रगवत भएको पाइन्छ . । 
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• िडागत आन्तररक रािश्व संकलन दहेाय बमोविम रहकेो छ - 

   –िडा नं. १, रु. १ लाख ४८ हिार ९७६ मार । 

          –िडा नं. २, रु. १ लाख २५ हिार ६७२ रुपैयाँ मार । 

          –िडा नं. ३, रु. १ लाख ६८ हिार ९३० रुपैया मार । 

          –िडा नं. ४, रु. १ लाख ९२ हिार ९४९ रुपैया मार ।  

          –िडा नं. ५, रु. ७५ हिार ५९१ रुपैयाँ मार ।  

          –िडा नं. ६, रु. १ लाख ९८ हिार ९८० रुपैयाँ मार । 

          –िडा नं. ७, रु. १ लाख ९७ हिार १२० रुपैयाँ मार ।  

          –िडा नं. ८, रु. १ लाख ५८ हिार ११९ रुपैयाँ मार ।  

          –िडा नं. ९, रु. २ लाख ५१ हिार ३२२ रुपैयाँ मार ।  

यसरी िडा बाट कूल रकम रु. १५ लाख १७ हिार ६५७ रुपैयाँ मार संकलन भएको छ भने पावलका अन्तगित 

वसफाररस दस्तरु, दताि शलू्क, बहाल कर, मालपोत रविरिेशन शलू्क, बोलपर वबवक्र, ओवपवड शलू्क लगाएतका 

विवभन्न क्षेरबाट िम्मा रु. २२ लाख ७७ हिार ५३८ रुपैया २४ पैसा रािश्व संकलन भएको छ । 

• रािस्ि सधुार कायियोिना तयार हुने चरर्मा रहकेो छ । 

• "व्यवसाय िताि तथा नदवकिण तथा आन्तरिक आय सिंकिन अदियान" वमवत २०७८/०९/०६ दवेख  

२०७८/०९/१३ सम्म गाउँपावलकाको प्रत्येक िडाहरुमा सम्पन्न भएको छ । िसमा १३३ नयाँ व्यिसायहरु दताि 

भएको छ भने उि अवभयानमा रु. ९९ हिार ७०० रुपैयाँ रािश्व सङ्कलन गररएको छ । 

• प्रत्येक िडा तथा स्िास््य च वकहरुमा वनयवमत अनगुमन गरी रािस्ि चहुािट वनयन्रर् तथा व्यिस्थापन लाई 

थप प्रभािकारी बनाईएको छ । 

४. दवत्त व्यवस्थापन 

चाल ूआ. ि. मा नेपाल सरकार सरकार विवत्तय समावनकरर् अनदुान रु १० करोड २ लाख, नेपाल सरकार सशति 

अनदुान चाल ूरु २३ करोड ९ लाख ५८ हिार, नेपाल सरकार सशति अनदुा पूँविगत रु. ६ करोड ९७ लाख, नेपाल 

सरकार विशरे् अनदुान रु. १ करोड ६६ लाख, नेपाल सरकार समपरूक अनदुान रु ८५ लाख, नेपाल सरकार रािश्व 

िाँडफाँड ७ करोड ६५ लाख ४३ हिार, प्रदशे सरकार समावनकरर् अनदुान रु ५७ लाख ५५ हिार, प्रदशे सरकार 

सशति अनदुान रु. १ करोड २९ लाख २४ हिार, प्रदशे सरकार समपरूक अनदुान रु १ करोड र सिारी कर िाँडफाँड रु 

५१ लाख १० हिार १२० र खोटेहाङ गाउँपावलकाको आन्तररक रािश्व रु. ३७ लाख, गाउँसभाको दश  ँ

अवधिशेनिाट गत िर्िको नगद म ज्दात रु. २ करोड ८५ लाख गरर िम्मा रु. ५५ करोड ११ लाख ५२ हिार १२० 

अनमुावनत ििटेमा हालसम्म चाल ूखचि तफि  ६३.४ % र पूँविगत खचि तफ ४१.२२ % गरर एकमषु्ट खचि ५५.३३ % 

रहकेो छ । 

५. आन्तरिक तथा अदन्तम िेखापरिक्षण 

• वनयवमत आन्तररक लेखापरीक्षर्का माध्यमद्वारा गाउँपावलकाको वित्तीय अनशुासन कायम गनिअधििावर्िक तथा 

िावर्िक आन्तररक लेखापररक्षर् गरर प्रवतिदेन िारर भएको छ । असलु गनुि पने र वनयवमत गनुिपने बेरुिकुो पवहचान 

गरर सोवह मतुाविक िरेुिकुो मारालाई घटाउने कायि भईरहकेो छ । 

• आवथिक िर्ि २०७७/७८ को अवन्तम लेखापररक्षर्को प्रवतिेदनले औल्याएको असुल गनुि पने र वनयवमत गनुिपने 

बेरुि ुसंकलन तथा वनयवमत गरर सम्पररक्षर्को कायि भएको छ । 
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६. कानून तजुिमा तथा कायािन्वयन 

चाल ू आवथिक िर्िमा दहेाय बमोविम काननूहरुको वनमािर् भई कायािन्ियन भईरहकेो छ । यस संग ै खोटेहाङ 

गाउँपावलकाको म िदुा काननूको संख्या ५५ पगुकेो छ । 

१ 
खोटेहाङ गाउँपावलकाको संघ संस्था स्थापना तथा दताि सम्बन्धी 

कायिविवध, २०७८ 

२ सहकारी वनयमािली, २०७८ 

३ 
गाउँकायिपावलकाको गाउँकायिपावलका बैठक संचालन सम्बन्धी 

कायिविवध, २०७८ 

४ आवथिक सहायता कायिविधी, २०७८ 

५ 
खोटेहाङ गाउँपावलकाको बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा सवमवतको 

कायिसञ्चालन कायिविवध, २०७८ 

६ 
खोटेहाङ गाउँपावलकाको गाउँकायिपावलका कायिसम्पादन वनयमािवल, 

२०७८ 

७ 
खोटेहाङ गाउँपावलकाको गाउँ कायिपावलका कायिविभािन 

वनयमािवल,२०७८ 

८ 
खोटेहाङ गाउँपावलकाको रािश्व पररचालन सवमवतको कायिसम्पादन 

वनयमािली, २०७८ 

९ गाउँ कायिपावलका बैठक संचालन कायिविवध, २०७८ 

१० खोटेहाङ गाउँपावलकाको वलवखत प्रमावर्करर् कायिविवध, २०७८ 

११ 
न्यावयक सवमवतले उिरुीको कारिाही र वकनारा गदाि अपनाउन ुपने 

कायिविवधका सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन, २०७८ 

१२ 
बैदवेशक रोिगारबाट फकेका यिुा लवक्षत कृवर् अनदुान पररचालन 

कायिविवध २०७८ (पवहलो संशोधन) 

१३ 
बाझो िवमनमा ब्यिसावयक फलफुल बगचैा स्थापना अनदुान 

सञ्चालन कायिविधी २०७८ (पवहलो संशोधन) 

 

७. सेवा प्रवाह, मानव शिंसाधन व्यवस्थापन तथा सिंस्थागत क्षमता दवकास 

• नेपाल सरकारका पिूि अथि सवचि तथा रावरिय सचूना आयोगका पिूि प्रमखु आयिु श्री कृरर्हरी बास्कोटाको 

प्रवशक्षर्मा निवनिािवचत िनप्रवतवनवध तथा कायािलयका कमिचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी एक वदने 

अवभमवूखकरर् कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

• वनिामती सेिा वदिसको सन्दभिमा कविता प्रवतयोवगता तथा हाविररििाफ प्रवतयोगीता सञ्चालन गररएको छ ।  

• आ. ि. २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमलू्याङ्कन LISA सम्बन्धी अवभमवुखकरर्, डाटा 

संकलन, डाटा प्रविवष्ट तथा पषृ्ठपोर्र् गरी अवन्तम नवतिा प्रकाशन गररएको छ, ६३.५ अकं  सवहत खोटेहाङ 

गाउँपावलकाको संस्थागत क्षमता स्िमलू्याङ्कन नवतिा सन्तोर्िनक रहकेो पाईएको छ ।  
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• संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयद्वारा स्थानीय तहको विवत्तय सुशासन स्िमलू्याङ्कनका लावग 

ब्यिस्था भएको स्थानीय तह विवत्तय सशुासन िोवखम मलू्याङ्कन FRA को स्िमलू्याङ्कन गरर विल्ला समन्िय 

सवमवतमा पषृ्ठपोर्र्का लावग पठाईएकोमा ७१ अकं सवहतको सन्तोर्िनक पषृ्ठपोर्र् प्राि भएको छ । 

• काननूबमोविम सािििवनक गनुि पने आिश्यक दस्ताििेहरु संकलन र अध्यािवधक गरी स्थानीय तहको ििेसाईट, 

फेसबकु लगायत उपयिु माध्यमबाट सािििवनक रुपमा संप्रेर्र् गररएको छ । 

• सचूना अवधकारीको ब्यिस्था गरर वनयवमत रुपमा स्ितप्रकाशनका माध्यमद्वारा नागररकको सचूनाको हकलाई 

प्रत्याभतू गने प्रयास गररएको छ । 

• खोटेहाङ गाउँपावलकाका योिना तथा कायिक्रमहरुको सञ्चालन गनि गवठत उपभोिा सवमवतहरुलाई सम्बवन्धत 

िडाहरुमा गई अवभमवूखकरर् गररएको छ । 

• विवभन्न वदिस मनाउने कायि, िनचेतनामलूक कायिक्रम सञ्चालन गने, कमिचारी तथा िनप्रवतवनधीका लावग 

सञ्चावलत तावलम तथा गोष्ठीहरुमा सहभागीता, सचेतना तथा िानकारीमलूक सन्दशे तथा सचूना प्रकाशन, 

प्रसारर्गने कायिहरु समते वनयवमत रुपमा भईरहकेो छ । 

• कमिचारी सचूना प्रर्ाली (PIS) सफ्टियेर िडान गरर कमिचारीहरुको वििरर् प्रविवष्ट गने कायि भईरहकेो छ  । 

• खररद कायिलाई व्यिवस्थत गनि खररद एकाई गठन गरर िावर्िक खररद योिना तिुिमा गरर सोवह बमोविम खररद 

कायि गररएको छ । 

• गाउँपावलकाद्वारा आ. ि. २०७७/७८ को सामाविक पररक्षर् कायि सम्पन्न भई अवन्तम प्रवतिदेन तयार भएको छ 

।  

• िनप्रवतवनधी तथा कमिचारीहरुको क्षमता अवभिवृद्दका लावग क्षमता विकास योिना तिुिमा भई अवन्तम प्रवतिदेन 

प्राि भएको छ । 

• गाउँपावलकाले विगतका आवथिक िर्िहरुमा सम्पावदत मखु्य मखु्य कृयाकलाप तथा प्रमखु उपलब्धीहरु एवककृत 

गरर प्रकाशन हुने तयाररमा रहकेो छ । 

• गाउँपावलकाद्वारा सम्पावदत पाँच िर्िको मखु्य मखु्य कृयाकलापहरुलाई समटेेर वभवडयो ितृ्तवचर वनमािर् भएको 

छ । 

ङ. वन वाताविण तथा दवपि व्यवस्थापन तर्ि  

• प्रदशे सवचि श्री कावलप्रसाद परािलुीको उपवस्थतीमा आगलागी, हािाहुरी, चट्याङ, खडेरीिस्ता प्रकोपका 

घटनािाट हुने क्षवत न्यवूनकरर् सम्बन्धी सचेतनामलूक कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । 

• गाउँपावलकाको विपद व्यिस्थापन कोर्लाई मिबदु बनाउद ैलवगएको छ । 

• विवभन्न प्रकारका विपद वपवडतहरुको उद्दार तथा राहत वितरर् गने कायि भईरहकेो छ । 

• अत्यािश्यक सेिाकेन्ि िारुर् यन्र, प्रहरी भ्यान तथा अन्य विपद प्रवतकायि सामग्रीको व्यिस्थापन सवहत 

सञ्चालनमा रहकेो छ । 
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गाउँसिा अध्यक्षज्यू, 

गाउँसिा सिस्यज्यूहरु, 

अि म आगामी आवथिक िर्ि २०७९/८० को िावर्िक ििटे तथा कायिक्रम तिुिमा गने अनुमवत चाहान्छु । 

• आगामी आवथिक िर्ि २०७९/८० मा नेपाल सरकारिाट रु. १० करोड ८० लाख विवत्तय समावनकरर् अनदुान, 

रु. ९ करोड २७ लाख २३ हिार रािश्व िाँडफाँड, २८ करोड १ लाख सशति अनदुान, १ करोड ७० लाख 

समपरुक अनदुान र रु. २ करोड ५० लाख विशेर् अनदुान गरर िम्मा रु. ५२ करोड २८ लाख २३ रुपैयाँ प्राि 

हुने अनमुान गररएको छ । 

• प्रदशे सरकारिाट रु. ५७ लाख ५५ हिार विवत्तय समावनकरर्, रु. ५१ लाख १० हिार १२० सिारी कर 

िाँडफाँड, रु. ५२ लाख ५ हिार सशति अनदुान र रु. १ करोड समपरूक अनदुान गरर िम्मा रु. २ करोड ६० 

लाख ७० हिार १२० रुपैया प्राि हुने अनमुान गररएको छ । 

• खोटेहाङ गाउँपावलकाको कुल आन्तररक रािश्व अनमुान रु. ५५ लाख गररएको छ । 

• आगामी आवथिक िर्ि २०७९/८० का लावग िम्मा रु. ५५ करोड ४३ लाख ९३ हिार १२० आय तफि को 

अनमुान गररएको छ । 

• नेपाल सरकार प्रदशे सरकारिाट प्राि हुन ेसशति अनदुान, विशेर् अनदुान र समपरुक अनदुान तोवकए बमोविम 

खचि हुनेछन । 

• कुल आय अनमुानिाट सशति अनदुान, समपरूक अनदुान र विशरे् अनदुान िाहकेको रु. २१ करोड ७० लाख 

८० हिार १२० रुपैयाँिाट नेपाल सरकार रािश्व िाँडफाँडको रु. ९ करोड २७ लाख २३ हिार प्रशासवनक 

चाल ूतफि  छुट्याई बाँकी रु १२ करोड ४३ लाख ६५ हिार १२० को ५० प्रवतशत रकमलाई शत प्रवतशत 

मावन सो को ५० प्रवतशत रकम सि ैिडाहरुमा न्यनूतम िाँडफाँड, ४५ प्रवतशत भगूोलका आधारमा, ४५ 

प्रवतशत िनसंख्याका आधारमा र १० प्रवतशत रािश्व क्षमताका आधारमा िम्मा रु. ६ करोड २१ लाख ८२ 

हिार ५६० रुपैयाँ िडातफि  िाँडफाँड गररएको छ । 

• प्रशासवनक खचि रु. ८ करोड ३३ लाख ४२ हिार र गाउँपावलका स्तररय चाल ूकायिक्रम रु. १ करोड ७३ लाख 

१३ हिार ५६० गरर िम्मा चाल ूखचि तफि  १० करोड ६ लाख ५५ हिार ५६० रुपैयाँ विवनयोिन गररएको 

छ। 

• पावलका स्तररय पूँविगत योिना तफि  रु. ५ करोड ४२ लाख ५० हिार र िडा तफि को िडा स्तररय योिनाहरुको 

रु. ६ करोड २१ लाख ८२ हिार ५६० गरर िम्मा पूँविगत खचि तफि  ११ करोड ६४ लाख ३२ हिार ५६० 

रुपैयाँ विवनयोिन गररएको छ । 

• िावर्िक नीवत तथा कायिक्रमको उद्दशे्यसंग तादात्म्यता कायम गद ै विकासका सि ै आयामहरुलाई समान 

सम्बोधन गने प्रयत्न सवहत पिूािधार विकास, सामाविक विकास, आवथिक विकास, सशुासन तथा संस्थागत 

विकास र िन िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापनका क्षेरहरुमा आिश्यकता र प्राथवमकताका आधारमा िावर्िक 

योिना तथा कायिक्रमहरु तिुिमा गररएको छ । 

• गाउँपावलकाका पिूािधार संरचनाहरुको ममित तथा वनमािर् कायिमा सहयोगी वसद्द हुने ब्याक हो लोडर खररद 

गनि रु. ५० लाख छुट्याईएको छ । 

• गाउँपावलकाको रर्नैवतक महत्िको रसिुा पान्धारे सडक संरचना वनमािर्का लावग रु. १ करोड १० लाख 

रुपैयाँ छुट्याईएको छ । 
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• रोिगारी सिृना र विकासलाई िोड्ने प्रयत्न स्िरुप अध्यक्ष उपाध्यक्ष रोिगार/विकास योिना अन्तगित रु. ६० 

लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । 

• आवथिक विकासका लावग कृवर् के्षरलाई प्राथवमकतामा राख्द ैकृवर् विकास तथा पश ुसेिा योिना शीर्िकमा 

एकमषु्ट रु. ५० लाख छुट्याईएको छ । 

• गाउँपावलका प्रहरी सेिा सञ्चालन सरुुिात गनि आिश्यक ििटे रु. १५ लाख विवनयोिन गररएको छ । 

• कक्षा ६ दवेख कक्षा ८ सम्म पाठ्यपसु्तक वनमािर्, और्धी खररद, मवहला, बालबावलका, दवलत, ज्येष्ठ 

नागररक, अपाङ्गता भएका व्यवि, िनिाती, यिुा तथा खलेकुद िस्ता लवक्षत के्षर, सािििवनक सेिा प्रिाह, 

क्षमता अवभिवृद्द, सामाविक पररक्षर् तथा सािििवनक सनुिुाई िस्ता विर्यहरुलाई सम्बोधन गद ैआिश्यक 

ििटेको व्यिस्था गररएको छ । 

• शवहद/बेपत्ता/द्वन्दवपवडत व्यवि तथा पररिारहरुको सम्मान गने कायिक्रम सञ्चालन गनि आिश्यक ििटेको 

व्यिस्था गररएको छ । 

• मवहला स्िास््य स्ियमसेविकाहरुको प्रोत्साहन भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउन आिश्यक ििटे व्यिस्था 

गररएको छ । 

• आय, व्यय, िावर्िक योिना तथा कायिक्रमहरुको विस्ततृ वििरर्हरु अनसुचूीमा समािेश गररएको ब्यहोरा 

अनरुोध छ । प्रस्ततु ििटेको प्रभािकारी कायािन्ियनमा यहाँहरु सम्परू्िको सकरात्मक र रचनात्मक साथ रहनेछ 

भन्ने अपेक्षा गदिछु । 

धन्यवाि । 
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अनुसूिी १  

 
  

राजस्व अनमुान राजस्वका शीर्षक  अनमुाननत राजस्व रकम

ववत्तीय समानीकरण 108000000
राजस्व वााँडफााँड 92723000
सशतष अनदुान 280100000
ववशेर् अनदुान 25000000
समपरुक अनदुान 17000000
जम्मा अनदुान 522823000.00

ववत्तीय समानीकरण 5,755,000

सवारीसाधन कर वााँडफााँड 5110120
सशतष अनदुान 5205000

समपरुक अनदुान 10000000
ववशेर् अनदुान
जम्मा अनदुान 26070120.00

११३१४ भनुमकर/मालपोत

१४२४३ नसफाररश दस्तरु 0

१४६११ व्यवसाय कर 0

5500000

गत वर्षको नगद मौज्दात

जम्मा आन्तररक श्रोत 5500000.00

554393120.00

217088120.00

प्रदेश सरकारको अनदुान

पच्पन्न लाख

रकम अक्षरमा

दस करोड असी लाख
नौ करोड सत्ताईस लाख तेईस हजार
अठ्ठाईस करोड एक लाख
दईु करोड पचास लाख

बाउन्न करोड अठ्ठाईस लाख तेईस हजार

सन्ताउन्न लाख पच्पन्न हजार

एकाउन्न लाख दस हजार एक सय नबस

एक्काईस करोड सत्तर लाख अठासी हजार एक सय नबस

आनथषक बर्ष २०७९/०८० को आय तफष

एक करोड सत्तर लाख

बाउन्न लाख पााँच हजार
एक करोड

दईु करोड साठी लाख सत्तर हजार एक सय नबस

पच्पन्न लाख

पच्पन्न करोड निचानलस लाख नियानब्बे हजार एक सय नबसकूल जम्मा बजेट रकम रु 

सशतष , ववशेर् र समपरुक अनदुान बाहेक कूल बजेट रकम रु 

आन्तररक आम्दानी

संघीय सरकारको अनदुान
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अनुसूिी २ 

 
  

  

पानलका प्रशासनीक चाल ु 92723000.00

पानलका + वडा तफष  बााँडफााँड गने रकम 124365120.00

पानलका स्तररय योजनाका लानग पानलका तफष 62182560.00

बडा तफष 62182560.00

5० प्रनतशत वडाले न्यनुतम पाउन ेरकम 31091280.00
5० प्रनतशत बडाले भगुोल, जनसंख्या र राजश्वका 

आधारमा पाउन ेरकम
31091280.00

5० प्रनतशत वडाले न्यनुतम पाउन ेरकमलाई ९ 
भागमा बाड्दा प्रत्येक वडाले न्यनुतम पाउन ेरकम

3454586.67

45 प्रनतशत भगुोलका आधारमा 13991076

45 प्रनतशत जनसंख्याका आधारमा 13991076

१० प्रनतशत राजश्वका आधारमा 3109128

आनथषक बर्ष २०७९/०८० को राजस्व व्यय तफष

वडा नं. १ को कुल बजेट रकम रु 7001253.61

वडा नं. २ को कुल बजेट रकम रु 6990604.37

वडा नं. ३ को कुल बजेट रकम रु 6960678.08

वडा नं. ४ को कुल बजेट रकम रु 6483645.89

वडा नं. ५ को कुल बजेट रकम रु 4949798.01

वडा नं. ६ को कुल बजेट रकम रु 7139655.17

वडा नं. ७ को कुल बजेट रकम रु 6522453.67

वडा नं. ८ को कुल बजेट रकम रु 7185899.01

वडा नं. ९ को कुल बजेट रकम रु 8948572.20

वडा तफष  कुल बजेट 62182560.000

व
ड
ा 
ग
त
 ब

जे
ट
 न
स
नल
ङ

सत्तर लाख एक हजार दईु सय निपन्न पैसा एकसट्ठी

उनानसत्तरी लाख नब्बे हजार छ सय चार पैसा सट्तीस

उनानसत्तरी लाख साठी हजार छ सय अठ्हत्तर पैसा आठ

चौसठ्ठी लाख नियासी हजार छ सय पैंतानलस पैसा उनानब्बे

उन्पचास लाख उन्पचास हजार सात सय अन्ठानब्बे पैसा एक

एकहत्तर लाख उन्चानलस हजार छ सय पच्पन्न पैसा सि

पैंसठ्ठी लाख बाईस हजार चार सय निपन्न पैसा सत्तसठ्ठी

एकहत्तर लाख पचासी हजार आठ सय उनानसय पैसा एक

उनानब्बे लाख अठ्चानलस हजार पााँच सय बहत्तर पैसा नबस

छ करोड एक्काईस लाख बयासी हजार पााँच सय साठी
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अनसुचूी ३ 

व्यय शशर्षक 
आनथषक बर्ष २०७९/०८० को 

व्यय रकम 

पाररश्रनमक कमषचारी 16100000 

स्थानीय भत्ता 1800000 

और्धी उपचार खचष 300000 

महंगी भत्ता 1200000 

पदानधकारी बैठक (कायषपानलका,गाउाँसभा र अन्य) 1200000 

पदानधकारी सेवा सवुवधा 6912000 

पोशाक भत्ता 650000 

धारा पानी ववजलुी 300000 

सञ्चार महशलु 700000 

योगदानमा आधाररत ननवतृभरण तथा उपदान कोर् खचष 1200000 

घर भाडा 700000 

अन्य भाडा (गादाम गाडी आदद) 300000 

इन्धन (पदानधकारी) 1000000 

इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) 700000 

सवारी साधन ममषत खचष 1000000 

सञचालन तथा ममषत संभार खचष 750000 

ववमा तथा नववनरण (सवारी साधन) 400000 

मसलन्द तथा कायाषलय सामाग्री खचष 2500000 

पसु्तक तथा सामाग्री खचष 500000 

अन्य सेवा शलु्क 15000000 

अवकास कोर् 1500000 

अनगुमन मलु्यांकन 3000000 

भ्रमण खचष 300000 

ववववध खचष 2000000 

अन्य भत्ता (शशश ुस्याहार, अनतररक्त समय भत्ता, दशै नतहार र पालो पहरा) 200000 

सामाशजक सरुक्षा कोर् (करार, डोर हाशजरी) 500000 

ववशशष्ट व्यशक्त तथा प्रनतनननध मण्डलको भ्रमण खचष 300000 

सभा सञ्चालन खचष 500000 



"समन्वयमा आधारित खोटेहाङ, दिगो दवकास ि समृदि हाम्रो अदियान" 

18 
 

सवारी साधन तथा मेशशन औजार भाडा 500000 

भैपरी आउने चाल ुखचष 1500000 

कमषचारीको बैठक भत्ता 500000 

पिपनिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचष 1500000 

सेवा र परामशष खचष (ववज्ञ परामशष, काननुी सल्लाकार) 1000000 

क्षमता ववकास, परामशष तानलम खचष 1000000 

वडा कायाषलय संचालन खचष 5400000 

मवहला स्वयमसेववका प्रोत्साहन 1930000 

पानलका प्रहरी 1500000 

बा नब के तथा ववद्यालय ववद्यालय कमषचारी थप तलव 6000000 

उद्दार, राहात तथा पनुस्थापना खचष 1000000 

प्रशासननक चाल ुखचष 83342000 

चाल ुकायषक्रम 17313560 

क. चाल ुजम्मा खचष 100655560 

पानलका स्तरीय योजना 54250000.00 

वडा स्तरीय योजना 62182560.00 

ख. पशुजगत जम्मा खचष 116432560 

ग. शसतष अनदुान जम्मा 285305000 

शसतष अनदुान संघ कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 280100000 

शसतष अनदुान प्रदेश कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 5205000 

घ. ववशेर् अनदुान जम्मा 25000000 

ववशेर् अनदुान संघ कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 25000000 

ववशेर् अनदुान प्रदेश कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 0 

ङ. समपरुक अनदुान जम्मा 27000000 

समपरुक अनदुान संघ कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 17000000 

समपरुक अनदुान प्रदेश कायषक्रममा तोवकए बमोशजम 10000000 

वास्तववक कुल व्यय जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ) 554393120 
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अनसुचूी ४ 

आ.व. २०७९/०८०  को पानलका स्तररय चाल ुकायषक्रम 

क्र.सं. कायषक्रमको शीर्षक प्रस्ताववत बजेट 

१ स्थानीय पाठ्यपसु्तक ननमाषण ६-८ 500,000.00 

२ और्धी खररद 2,000,000.00 

३ मवहला लशक्षत कायषक्रम 500,000.00 

४ बालबानलका लशक्षत कायषक्रम 500,000.00 

५ जातजाती तथा सााँस्कृनतक अध्ययन 500,000.00 

६ ज्येष्ठ नागररक/फरक क्षमता भएका ब्यशक्त लशक्षत कायषक्रम 500,000.00 

७ दनलत लशक्षत कायषक्रम 500,000.00 

८ यवुा तथा खेलकुद  800,000.00 

९ आयवेुद और्नध खरीद 500,000.00 

१० आवनधक योजना तथा मध्यमकानलन खचष संरचना ननमाषण 1,500,000.00 

११ कला/भार्ा/सावहत्य/संनगत क्षेिको ववकास 200,000.00 

१२ स्वयमसेवक शशक्षक 2,000,000.00 

१३ प्र अ प्रोत्साहन भत्ता थप 300,000.00 

१४ सतु्केरी आमा भेटघाट कायषक्रम 500,000.00 

१५ नभलेज प्रोफाईल तथा अन्य प्रोफाईल अपडेट 500,000.00 

१६ ववपत व्यवस्थापन कोर् 1,000,000.00 

१७ सामाशजक पररक्षण 500,000.00 

१८ सावषजननक सनुवुाई 113,560.00 

१९ सूचनाहरुको वसु्ट 100,000.00 

२० सभे खचष  500,000.00 

२१ शशक्षक पूनताषजगी तानलम 500,000.00 

२२ राष्ट्रपनत रननङ शशल्ड 100,000.00 

२३ कक्षा ८ पररक्षा 200,000.00 
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२४ सफ्टवेयर खररद तथा अध्यावनधक 500,000.00 

२५ शैशक्षक क्यालेण्डर ननमाषण तथा छपाई 200,000.00 

२६ होनडषङ बोडष ननमाषण 200,000.00 

२७ पिकार लशक्षत कायषक्रम 300,000.00 

२८ खोटाङ क्याम्पस चालू अनदुान 200,000.00 

२९ नसम्पानी क्याम्पस चालू अनदुान 200,000.00 

३० सहकारी लशक्षत कायषक्रम 500,000.00 

३१ बहकेु्षिीय पोर्ण कायषक्रम 400,000.00 

३२ शवहद/बेपत्ता/द्वन्दवपनडत पररवार सम्मान 300,000.00 

३३ न्यावयक सनमनत क्षमता ववकास 200,000.00 

जम्मा 17,313,560.00 

 

अनुसूिी ५ 

क्र.सं. प्रस्ताववत योजनाको शीर्षक प्रस्ताववत बजेट बजेटको श्रोत 

१ 
रसवुा पान्धारे सडक संरचना 
ननमाषण 

       

11,000,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२ समपूरक संघ 
       

17,000,000.00  

 प्रदेश सवारी साधन कर 
बााँडफााँड  

 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३ समपूरक साना नसाँचाई पररयोजना         

5,000,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४ 
अध्यक्ष-उपाध्यक्ष रोजगार/ववकास 
योजना 

        

6,000,000.00  

 प्रदेश समानीकरण  

 आन्तररक श्रोत  

 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५ 
कृवर् ववकास तथा पश ुसेवा 
योजना 

        

5,000,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६ ब्याक हो लोडर 
        

5,000,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७ पानलका स्तररय ममषत सम्भार 
        

1,000,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८ वडास्तररय ममषत सम्भार 
        

1,800,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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९ मेशशनरर तथा औजार  
          

500,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१० इन्टरनेट सदुृविकरण 
          

500,000.00  
 संघीय ववत्तीय समानीकरण  

११ 
प्राववनधक प्रयोगशाला सामग्री 
खररद 

          

300,000.00  
 आन्तररक श्रोत  

१२ सवारीसाधन मोटरसाईकल खररद 
        

1,000,000.00  
 आन्तररक श्रोत  

१३ 
इलाका प्रशासन कायाषलय 
प्रनतक्षालय ननमाषण 

          

150,000.00  
 आन्तररक श्रोत  

 

अनुसूिी ६ 

आ.व. २०७९/०८०  को वडा स्तररय योजना 

ब.शश.नं. योजना तथा कायषक्रमको शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - १, नलकुवापोखरी   

  आनथषक ववकास     

१.०१ 
कृवर् भेटनरी औजार ववसादी तथा उन्नत 
ववउववजन खररद 

        290,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०२ मवहला आयआजषन (शचराईतो खेती)         140,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

१.०३ 
नलकुवापोखरी वृहत खानेपानी योजना 
(साववक वडा नं. १ २ 4 ५ र ७) 

      1,350,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०४ खेलकुद कायषक्रम         160,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०५ 
दनलत लशक्षत पञ्चबेाजा संरक्षण तथा 
अनभमूशखकरण कायषक्रम 

        180,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०६ प्रस्ताववत ववद्यालय अनदुान कायषक्रम         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०७ खेलमैदान ननमाषण साववक वडा २ र ८         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.०८ वात्ला चण्डीथान ननमाषण         130,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     

१.०९ श्री पञ्च आ वव अधेरी घेराबारा          200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१० बेगवुा कागते खोला कुलो ममषत         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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१.११ ददलङु खोला कुलो ममषत         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१२ साझवोटे कुलो ममषत         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१३ बतासे खोईला वपचलुीटार सडक ननमाषण         600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१४ भवुानेडााँडा बेगवुा खेलमैदान सडक ननमाषण         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१५ गैरीगाउाँ तेनवुा सडक ननमाषण         350,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१६ सग्रवास सडक ममषत         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१७ वडा स्तररय सडक ममषत         600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

१.१८ वपचलुीटार खेल मैदान ट्रस ननमाषण         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  संस्थागत ववकास     

१.१९ 
स्वास््य कायाषलय वाल ननमाषण तथा 
व्यवस्थापन 

        200,000.00   आन्तररक श्रोत  

१.२० वडा कायाषलय व्यवस्थापन         201,253.61   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     7,001,253.61    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - २, वाप्लखुा     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

२.०१ कपासे भञ्ज्याङ पयषटन प्रवधषन         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०२ यलम्वर पाकष  ननमाषण वाप्लखुा क्रमागत         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०३ 
संकुलङु राङताङ कागती खेती प्रवधषन 
कायषक्रम 

        200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

२.०४ प्रस्ताववत ववद्यालय अनदुान कायषक्रम         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०५ 
मवहला बालबानलका तथा सामाशजक 
समावेशीकरण कायषक्रम 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०६ लेखान्ची खानेपानी ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०७ कपासे बौद्द गमु्बा ननमाषण          400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०८ 
भगवती तथा सावविा मशन्दर ननमाषण 
मशुखताङ 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.०९ यवुा तथा खेलकुद कायषक्रम         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     
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२.१० भीरखकष  वोशक्तम सडक ममषत         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.११ ददतङु लानसका सडक ववस्तार         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१२ वोम्लङु सोरबोटे ददतङु नागी सडक ववस्तार         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१३ 
महेन्रोदय मा.वव. चानिङ कपासे सडक 
ववस्तार 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१४ महाकन्या आ.वव. सांमाचाखा सडक ववस्तार         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१५ वडा स्तररय खेलमैदान ननमाषण         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१६ मशुखताङ वाराङ सडक ननमाषण         900,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१७ वाप्लखुा शाखा सडक ममषत         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.१८ खड्कागाउाँ शशवालय मशन्दर ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  संस्थागत ववकास     

२.१९ कायाषलय व्यवस्थापन         240,604.37   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

२.२० सवारी साधन खररद         350,000.00   आन्तररक श्रोत  

जम्मा     6,990,604.37    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ३, सावाकटहरे     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

३.०१ लचु्छुम्ब ुझरना पयषटन ववकास         250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०२ ववर्ादी तथा फलफूल बेनाष खररद         260,678.08   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

३.०३ प्रस्ताववत ववद्यालय अनदुान कायषक्रम         260,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०४ अपाङ्ग नसपमूलक कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०५ स्वास््य सम्वशन्ध चेतनामूलक कायषक्रम         350,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०६ यवुा तथा खेलकुद कायषक्रम         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०७ भस्मेखोला खानेपानी ट्याङ्की ननमाषण         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०८ नागी धारा ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.०९ दनलत नसपमूलक कायषक्रम         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१० 
ज्येष्ठ नागररक सम्मान तथा स्वास््य 
पररक्षण कायषक्रम 

        600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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३.११ सावकाली मा वव फननषचर ननमाषण         200,000.00   आन्तररक श्रोत  

  पूवाषधार ववकास     

३.१२ थमु्नाङ बाग्पच्याङ सडक ननमाषण         625,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१३ मझवुा प्रनतक्षालय ननमाषण         125,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१४ ररठ्ठाबोटे तेन्दवुा सडक ननमाषण         540,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१५ ओडारे जलववद्यतु ममषत         250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१६ भट्टराईडााँडा भञ्ज्याङ सडक ननमाषण          300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१७ राता पहरा सडक ववस्तार         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१८ शाखा सडक ममषत         800,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.१९ स्वास््य चौकी कायाषलय व्यवस्थापन         250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

३.२० 
श्री सावविा आ वव भवन ममषत तथा 
नभते्तलेखन 

        250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     6,960,678.08    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ४, बडकाददयाले     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

४.०१ ववर्ादी खररद तथा कृवर् नसषरी स्थापना         183,645.89   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

४.०२ 
देवस्थान आ वव फननषचर ननमाषण तथा 
खानेपानी ब्यवस्थापन 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०३ बालबानलका लशक्षत कायषक्रम         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०४ बडकेश्वर खानेपानी योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०५ साकेला थान मैदान ननमाषण योजना         200,000.00   आन्तररक श्रोत  

४.०६ लशक्षत वगष क्षमता ववकास योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०७ स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०८ खेलकुद कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.०९ वडास्तररय खानेपानी ममषत योजना       1,000,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१० खोटाङ क्याम्पस फननषचर ननमाषण         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     
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४.११ दमु्छा डमु्र ेसडक ननमाषण योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१२ लाहाचे दमु्छाखोला सडक ननमाषण योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१३ वडास्तररय सडक ममषत योजना         600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१४ भार्ा आ वव घेरावारा योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१५ शशवस्थान आ वव घेरावारा योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१६ जनशशक्त आ वव भवन ननमाषण योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१७ वडा स्तररय कुलो ममषत योजना         450,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१८ तीसमरेु कुलो ममषत योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सशुासन तथा संस्थागत ववकास     

४.१९ ववद्यतु ममषत तथा ववस्तार योजना         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

४.१९ वडा कायाषलय व्यवस्थापन         250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     6,483,645.89    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ५, शचवप्रङ     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

५.०१ मवहला लशक्षत आयआजषन कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०२ वकसान साझेदारी कायषक्रम         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०३ बानल संरक्षण कायषक्रम           50,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

५.०४ खेलकुद मैदान ननमाषण योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०५ 
श्यामगंगा आ वव बालमैिी कक्षा 
व्यवस्थापन 

        100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०६ नसद्दकाली आ.वव. कक्षाकोठा ममषत          100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०७ ननगाले खोला खानेपानी ममषत योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०८ 
सिकन्या मा वव ८ कोठे भवन ममषत 
योजना 

        400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.०९ यवुा तथा खेलकुद कायषक्रम         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१० टुवाखोला प्रनतक्षालय ननमाषण योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     
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५.११ 
सावविीकन्या देववथान तथा महादेव मशन्दर 
ममषत योजना 

        250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१२ संगमटोल-साकीडााँडा सडक ननमाषण योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१३ पोखरेटोल ववष्टगाउाँ सडक ननमाषण योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१४ साल्तेम भलेम्पाटार सडक ननमाषण योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१५ 
वडा कायाषलय शचवप्रङखोला सडक ममषत 
योजना 

      1,200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

५.१६ संगमटोल नसरानटोल बाटो ममषत योजना         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  संस्थागत ववकास     

५.१७ 
वडा कायाषलय व्यवस्थापन तथा सवारी 
साधन खररद 

        449,798.01   आन्तररक श्रोत  

  वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन     

५.१८ सडक वगैँचा कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     4,949,798.01    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ६, इन्रेणीपोखरी     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

६.०१ दााँते ओखर उत्पादन पकेट क्षेि         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०२ इन्रेणीपोखरी पयषटन प्रवधषन       1,000,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

६.०३ मात ृसरुक्षा कायषक्रम         220,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०४ दनलत लशक्षत मौररपालन कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०५ नारी अगाडी कायषक्रम         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०६ साकेला नसली डकुमेनट्री ननमाषण         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०७ ववद्यालय ल्यापटप/कम्प्यटुर खररद योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     

६.०८ मक्कु खानेपानी योजना         550,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.०९ गैरीगाउाँ खानेपानी योजना         600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१० शखकुखोला डाडागाउाँ नसाँचाई कुलो ननमाषण         650,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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६.११ शखकुखोला बेबटुार कुलो ममषत           80,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१२ लसनुेगाउाँ डमु्र ेसडक ननमाषण योजना         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१३ बैखमुाला बधेुधारा सडक योजना         280,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१४ 
मसु्मसुा इन्राणीपोखरी सडक ननमाषण 
योजना 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१५ वडाभररका सडक ममषत योजना         549,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१६ आरनडाडा भवन ममषत योजना         125,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन     

६.१६ साग ुखोला ईन्रेणी खानेपानी योजना ममषत         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सशुासन तथा संस्थागत ववकास     

६.१७ वडा कायाषलय व्यवस्थापन         405,655.17   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१८ यवुा लशक्षत कायषक्रम खेलकुद         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

६.१९ सवारी साधन खररद         330,000.00   आन्तररक श्रोत  

जम्मा     7,139,655.17    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ७, खोटाङबजार     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

७.०१ ववर्ादी खररद तथा बाली शशववर कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.०२ खटेुश्वर मेला उदघाटन तथा व्यवस्थापन         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

७.०३ 
ज्येष्ठ नागररक सम्मान तथा स्वास््य 
पररक्षण कायषक्रम 

        200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.०४ आमा सरुक्षा कायषक्रम         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.०५ 
समावेशी कायषक्रम दनलत मवहला तथा 
जनजाती 

        222,453.67   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.०६ फोहोरमैला ब्यवस्थापन         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.०७ 
बालबानलका सहयोग तथा क्षमता ववकास 
कायषक्रम 

        250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     

७.०८ चाँदारा टोल सडक ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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७.०९ वडा भररका सडक ममषत       1,000,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१० नाली ननमाषण साववक वडा न ९         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.११ भगवती ददनानाथ मा वव ट्रस ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१२ भान ुआ वव पखाषल ननमाषण         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१३ नेपाली टोल सडक ननमाषण धनमडुा         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१४ नसद्द आ वव घेराबारा         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१५ टोल ववकास पूाँशजगत कायषक्रम         800,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१६ 
पोखरेल पाटी परुानो बोनडषङ वपपलबोट 
सडक ननमाषण 

        300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.१७ खेलमैदान ननमाषण         300,000.00   आन्तररक श्रोत  

७.१८ सामदुावयक भवन ननमाषण फुलबारी         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सशुासन तथा संस्थागत ववकास     

७.१९ वडा कायाषलय व्यवस्थापन         250,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

७.२० यवुा तथा खेलकुद कायषक्रम         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     6,522,453.67    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ८, नसम्पानी     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  पूवाषधार ववकास     

८.०१ वडास्तररय खेलमैदान ननमाषण         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०२ नसम्पानी बरे शखउखोला सडक ममषत         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०३ ववद्ययोदय प्रा वव मैदान ननमाषण         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०४ नसम्पानी तारेभीर सडक ननमाषण         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०५ नसम्पानी काशत्तके टुवाखोला सडक ननमाषण         600,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०६ नसम्पानी नडवहगाउाँ टुवाखोला सडक ननमाषण         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०७ नसम्पानी बजार बाटो          400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०८ रायाधारा सनु्तले सडक ननमाषण         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.०९ कसेरी बीसबोटे सडक ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१० देउराली कानमडााँडा सडक ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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८.११ च्यानडााँडा बरे सडक ममषत         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

८.१२ सामाशजक समावेशीकरण कायषक्रम         285,899.01   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१३ खानेपानी ममषत तथा प्रोत्साहन         150,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१४ नसम्पानी मा वव कोठा ममषत         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१५ खानेपानी ट्याङ्की ननमाषण ६ नं         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१६ छेरुवाखोला दवुवनी खानेपानी योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१७ वहउाँदे नसाँचाई पोखरी ननमाषण ३ नं         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

८.१८ गैरी मक्कु खानेपानी ननमाषण योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  संस्थागत ववकास     

८.१९ मोटरसाईकल खररद         700,000.00   आन्तररक श्रोत  

८.२० वडा कायाषलय व्यवस्थापन         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     7,185,899.01    

खोटेहाङ गाउाँपानलका वडा नं - ९, नलशच्कराम्चे     

ब.शश.नं. बजेट शीर्षक ववननयोशजत बजेट बजेटको श्रोत 

  आनथषक ववकास     

९.०१ 
नलच्ची, आाँप पकेट ववकास (लशक्षत वगष) 
कायषक्रम  

        550,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  सामाशजक ववकास     

९.०२ प्रस्ताववत ववद्यालय अनदुान कायषक्रम         550,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.०३ भान ुआ वव घेराबारा योजना         200,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.०४ सरस्वती आ वव पखाषल ननमाषण         100,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.०५ लक्ष्मी मा वव वाईररङ तथा फननषचर          350,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.०६ व्यापाररखोला वशस्तपरु खानेपानी योजना         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.०७ छरछरे खानेपानी ममषत तथा प्रोत्साहन         200,000.00   आन्तररक श्रोत  

९.०८ यवुा तथा खेलकुद कायषक्रम         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  पूवाषधार ववकास     

९.०९ पञ्चकन्या देववस्थान सडक ननमाषण योजना         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  
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९.१० खम्बारी नसनमटार कटरबोटे सडक योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.११ नसम्ले नलशच्क भदौरे सडक योजना         400,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१२ देउराली कोटपोखरी ममषत योजना         550,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१३ दावयत्व सवल कृर्क समूह भवन ननमाषण         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१४ मझवुा खजरेु हाडीखोला सडक योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१५ 
धसेुनी रायागाउाँ गारे खोला 
(अन्तरपानलका) सडक योजना 

      1,550,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१६ कालापानी बेनलवृज सडक ममषत         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१७ प्रधानमन्धी रोजगार साझेदारी कायषक्रम         300,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१८ वराषबोटे सडक ननमाषण          500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

९.१९ वडास्तररय सडक ममषत योजना         500,000.00   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

  संस्थागत ववकास     

९.२० वडा कायाषलय व्यवस्थापन         198,572.20   संघीय ववत्तीय समानीकरण  

जम्मा     8,948,572.20    

सबै वडाको कुल जम्मा बजेट     62,182,560.0   ₹             -    

 

समाप्त । 


