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आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

आँधीखोला गाउँपाललकाको नवौं गाउँसभा 

आ.व.२०७८/७९ को वालषिक बजेट तथा कार्िक्रमको मन्तव्र्  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँसभाका सदस्यहरू, 

सम्पणूण कमणचारीहरू तथा उपस्स्थत सम्पणूण महानभुावहरू तथा गाउँपास्िकाको सामास्िक सञ्िािबाट 

आँधीखोिा गाउँपास्िकाको आगामी आस्थणक वर्णको अनुमास्नत बिेट तथा कायणक्रम सुस्नरहन ुभएका दशे 

स्वदशेमा रहन ुभएका आमा बुवा , दािभुाइ तथा स्दस्दबस्हनीहरु । 

❖ आँधीखोिा गाउँपास्िकाको उपाध्यक्षको रूपमा स्वद्यमान स्वर्म पररस्स्थस्त बीच यस नवौं गाउँसभा 

समक्ष आस्थणक वर्ण २०७८।७९ को बिेट प्रस्ततु गनण िागेको छु । यस अवसरमा िोकतास्रिक गणतरि 

स्थापना एवम ्रािनीस्तक पररवतणनको  िास्ग िीवन उत्सगण गनुणहुने सम्पणूण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा 

स्नरंकुशताको स्वरुद्ध िीवन पयणरत संघर्ण गनुणहुने स्दवङ्गत नेताहरू प्रस्त भाव पूणण श्रद्धाञ्ििी व्यक्त 

गद ैबेपत्ता घाइत ेनागरीकहरुप्रती हास्दणक आदरभाव प्रकट गदणछु । मिुकुको सावणभौस्मकता, भौगोस्िक 

अखण्डता,रास्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वास्भमानको रक्षा गद ै िोकतास्रिक गणतरि प्रास्िको 

आरदोिनको कस्िन पररस्स्थस्तमा त्याग तथा नेततृ्व गनुणहुने आदरणीय अग्रि रािनीस्तज्ञहरू प्रस्त 

उच्च सम्मान व्यक्त गदणछु । साथै यस गाउँपास्िकाको समसृ्द्धको िास्ग हरसमय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

सहयोग पयुाणउन ुहुने रािनीस्तक दिहरू, स्वस्भरन संघ संस्था र व्यस्क्तत्वहरू प्रस्त सम्मान व्यक्त गनण 

चाहरछु । 

❖ स्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैस्िएको कोरोना रोगको कारण हामीहरूि े एकै पटक मानवीय र 

आस्थणक संकट सामना गनुण परेको छ ।स्वास््य संकटबाट उत्पादन व्यापारसँगै नेपािको अथणतरिमा  

नकारात्मक प्रभाव परेको छ । िनताका माग तथा आवश्यकता बढेकोमा गाउँपास्िका िनस्वास््यमा 

कोस्भड १९ को सरिासिे प्राथस्मकता र बिेटको स्वस्नयोिन गनण चनुौती खडा भएको छ । कोरोना 

भाइरस रोकथाम , स्नयरिण ,उपचार एवम ्िनतािाई राहत एवम ्श्रस्मकिाई रोिगार प्रदान गनण िूिो 

िगानी गनुणपने अवस्था छ भने अको तफण  संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राि हुने स्रोत 

ससु्नस्िततामा कमी आएको छ । आरतररक स्रोत समेत स्वगत वर्णमा िस्तो न त संकिन गनण सक्न े

अवस्था छ न त थप  पररचािन हुन सक्ने नै दसे्खरछ । 
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❖ जीवन रहे जीवन सधुानि र लसँगानि सलकन्छ  भरने मारयता अनरुूप गाउँसभाको नवौं गाउँ सभामा 

बिेट प्रस्ततु गरररहदँा कोरोनाबाट नागररकको िीवन रक्षा गने र हामीिे स्िएका िक्ष्य िाई गस्तशीि 

बनाउने गहन स्िम्मेबारीबोध गरेका छौं । 

यस स्वर्म पररस्स्थस्तमा सबै रािनीस्तक दि,िनप्रस्तस्नस्ध,संघ संस्था र आम नागररकको सहयोग र 

एक्यवद्धता वतणमान चनुौती सामना गनण सस्करछ भरने दृढ स्वश्वास छ । 

❖ स्थानीय स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गद ै गाउँको चौतफी स्वकासका िास्ग गाउँ सभाद्वारा 

स्वीकृत आ. व. ०७८।७९ को नीस्त तथा कायणकमको साथ ैगाउँ कायणपास्िकाको बैिकिे स्वीकृत 

गरेको आस्थणक वर्ण ०७८।७९ मा अविम्बन गररने बिेट तथा कायणक्रमको आधारमा यो बिेट तयार 

गररएको छ । प्रस्ततु बिेट तथा कायणक्रम तयार गदाण गाउँवासीहरुको स्वकासको आवश्यकता, नेपाि 

सरकारिे स्दएको मागणदशणन, नेपािको संस्वधान , स्थानीय सरकार शासन सञ्चािन 

एन,गाउँपास्िकाको आवस्धक योिना, संघीय एवं प्रदशे सरकारबाट प्राि गरेका एवं गन े स्वत्तीय 

समानीकरण, सशतण अनदुान, रािस्व बाडफाड एवं आरतररक श्रोत समेतिाई मुख्य आधार बनाइएको 

छ। िनतािे आफ्ना आवश्यकताहरूिाई सम्बोधन गने योिनाहरू आफ्नै सहभास्गतामा छनौट गनण 

सकुन भरने उद्दशे्यिे यस कस्िन अवस्थामा पस्न सामास्िक तथा भौस्तक दरूी कायम राखी वस्स्त तथा 

टोि स्तरबाट भेिा छिफि गरी योिना संकिन गद ै िन आकांक्षा समेट्द ै िनप्रस्तस्नस्धहरूको 

स्वकासको चाहना परुा गनण मौिदुा काननुी व्यवस्थाको पररस्धमा रही स्वस्भरन चरणहरू पार गद ै

सहभास्गता मूिक योिना तिुणमा प्रस्क्रयाको अवधारणा अनुरूप प्रस्ततु बिेट तथा कायणक्रमहरू तयार 

पाररएको छ । 

 

      चाल ूआलथिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट स्रोत तथा खचि 

चाि ूआ. व. को सम्पणूण कारोबार सस्कन अझै केही समय बाँकी रहकेोिे शंसोधीत आय व्यय अनमुान 

तथा िेि मसारत सम्मको यथाथण स्ववरण प्रस्ततु गनण चाहरछु । आगामी गाउँसभामा सोका स्वर्यमा 

समीक्षा गररने नै छ ।    

चालू आ.व. को आय तर्ि   

           गत आस्थणक वर्ण २०७७।७८ को  नगद मौज्दात ४ करोड ९४ िाख, आरतररक आयतफण  कर, दस्तरु, 

सेवा, शुल्क, महसुि, रािश्व वाँडफाँड  समेत गरी िम्मा रु ६५ िाख , नगद सहभास्गतामा पुँिीगत तफण  रु ५० 

िाख तथा चाि ूकायणक्रमको कृस्र् अनदुानमा ५० िाख गरी १ करोड हुने अनमुान गररएको स्थयो । त्यस्तै 
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संघीय सरकार बाट स्वत्तीय समानीकरण अनदुान बापत रु ८ करोड १० िाख संघीय सरकारको रािस्व 

बाँडफाडबाट रु ५ करोड ७३ िाख ३८ हिार ६ सय २० र सशतण अनदुान तफण  रु २० करोड १४ िाख, संघीय 

सरकारको समपरूक अनदुान २ करोड , स्वशेर् अनदुानतफण  १ करोड ८० िाख ,प्रदशे सरकारको स्वत्तीय 

समानीकरण अनदुान १ करोड २० िाख ६६ हिार , प्रदशे सरकारको रािस्व बाँडफाँट रु २३ िाख ५६ हिार, 

प्रदशे समपरूक अनदुानबाट रु ५० िाख, प्रदशे सरकार स्वशेर् अनदुान ५० िाख, सडक बोडणको रु ९ िाख  

गरी प्राि हुन ेअनमुान गररएको स्थयो साथै स्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैस्िएको कोरोना रोकथाम स्नयरिण 

तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा संघ ,प्रदशे सरकार र गाउँपास्िकाको रकमारतर गरेको बिेट तथा स्वस्भरन संघ 

संस्था महानभुावहरू िे गरेको सहयोगबाट  रु ७० िाख आय हुने अनमुान गरेका स्थयौ । 

        त्यस्तै गरी अरतर सरकारी अस्ख्तयारी अरतगणत , सामास्िक सरुक्षामा ७ करोड ७४ िाख ८९ हिार 

,स्सरुवारर पयणटन पवूाणधार स्वकासमा ८० िाख , रास्रिय पररचयपि स्वतरण तथा पञ्िीकरण तफण  १२ िाख ७ 

हिार , नेपाि पयणटन बोडण ८ िाख , स्थानीय पवूाणधार स्वकास कायणक्रम बाट रु ७५ िाख ६० हिार प्राि हुने 

अनमुान गररएको स्थयो । 

चालू आ.व. को व्यय तर्ि  

कुि व्यय मध्ये िेि मसारत सम्म चाि ूतफण  कायाणिय सञ्चािन तथा प्रशासस्नक खचण र आस्थणक सामास्िक 

सांस्कृस्तक शैस्क्षक सामास्िक रयाय तथा समावेस्शकरण र सशुासन तफण  (सशतण समेत)को कुि बिेट मध्य े

हाि सम्मको खचण रु १७ करोड ४८ िाख १० हिार (७२ प्रस्तशत) र पुँिीगत तफण  ८ करोड ९६ िाख ३० 

हिार ( ६२ प्रस्तशत ) रहकेो छ । 

यस गाउँसभाका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म आगामी आस्थणक वर्ण ०७८।७९ को बिेटका उद्दशे्यहरू पेश गदणछु - 

➢ गाउँपास्िकाको आस्थणक, सामास्िक एवं पवूाणधार स्वकासको सम्भावनािाई मतूण रूप स्दने । 

➢ संक्रामक िगायत सबै प्रकारका रोग र स्वपतबाट नागररकको िीवन रक्षा गद ैिनिीवनिाई 

सहि र सरुस्क्षत एवम ्स्क्रयास्शि  बनाउने । 

➢ गाउँपास्िकास्भि रहकेा सामास्िक, आस्थणक रूपमा स्पछस्डएका वगणको उत्थान गद ैगररबी 

रयसु्नकरण माफण त स्दगो स्वकासको िक्ष प्राि गने । 

➢ सशुासनिाई प्रवद्धणन गदैं िनताको काम स्छटो छररतो रूपमा सम्पादन गने । 
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➢ कृस्र् िस्क्षत कायणक्रम तथा युवा िस्क्षत कायणक्रम माफण त आय आिणन तथा रोिगारी वसृ्द्ध 

गने । 

➢ केररीय सरकारिे स्िएका आस्थणक प्रगस्तका िक्ष्यहरूिाई मूतणरूप प्रदान गने । 

➢ गाउँपास्िकाको नीस्त तथा कायणक्रममा प्रस्ततु भएका गौरवका चाि ूआयोिनाहरूिाई पणूण 

रूपमा सम्परन गने । 

➢ सामास्िक सरुक्षा कायणक्रमिाई थप सशक्त एवम ् व्यवहाररक बनाउने बाकी रहकेा िूिा 

पवूाणधारका योिनाहरू सम्परन गने । 

➢ पयणटन पवूाणधार स्वकास गरी गाउँपास्िकावासीिाई रोिगारी सिृना गरी आयस्तर बढाउने । 

बिेटका उद्दशे्य हास्सि गनण दहेाय बमोस्िमका क्षेि गत र क्रमागत प्राथस्मकता स्नधाणरण गरेको छु ।  

➢ कोरोना िगायत सबै प्रकारका स्वास््य िोस्खमबाट नागररकिाई सरुस्क्षत राख्न र गुणस्तरीय 

स्वास््य सेवाको दायरा स्वस्तार,स्वास््य पवूाणधार स्नमाणण तथा स्तरोरनती र स्वास््य िनशस्क्त 

स्वकास, 

➢ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा स्नयरिणका िास्ग चास्िएका कदमबाट रोस्कन 

पगेुका कायणक्रम िाई पनुरुत्थान  

➢ आगामी वर्णस्भि सम्परन गने गरी बहुवस्र्णय आयोिनाको तीव्र कायाणरवयन, 

➢ आधारभतू खानेपानी िगायतका सामास्िक , आस्थणक ,भौस्तक पवूाणधार स्वकास तथा 

स्नमाणण  

➢ संघीयता कायाणरवयन, गणुस्तरीय तथा पहुचँ यकु्त सावणिस्नक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदशी 

शासन सदुृढीकरण मार्फ त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रास्रिय िक्ष परुा गने । 

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्र्ू, सभासद् ज्र्ू हरू एवं उपलथथत महानुभावहरू,   

"कृषि र पर्फटन समनु्नत आँधीखोला गाउँपाषलकाको आधार, सेवा षवकास सशुासन र सम्बषृि नै हाम्रो 

कार्फभार" भरने मिू नाराका साथ आँधीखोिा गाउँपास्िकाको समसृ्द्धको यािािाई अगास्ड बढाउने सोच 

अनरुूप नवौं गाउँसभाबाट पाररत नीस्त तथा कायणक्रम कायाणरवयनका िास्ग गाउँ कायणपास्िकािे पाररत गरी 

पेश गरेको आ.व २०७८।७९ को बिेट तथा कायणक्रमहरूमा भएको अनुमालनत आय तथा व्ययको स्ववरण 

प्रस्ततु गनण चाहरछु। 
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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, सभासद् ज्यूहरू एवं उपलस्थत महानुभावहरू ,  

अब म आगामी आस्थणक वर्ण २०७८।७९ को  िास्ग अनुमास्नत आय-व्यय प्रस्ततु गनण अनुमस्त चाहरछु । 

आय तर्ि  

            गत आस्थणक वर्णको नगद मौज्दात ७ करोड ४१ िाख २२ हिार , आरतररक आयतफण  कर, दस्तरु, 

सेवा, शलु्क, महसुि, रािश्व वाँडफाँड  समेत गरी िम्मा रु ६८ िाख, नगद सहभास्गतामा पुँिीगत तफण  रु ५० 

िाख तथा चाि ूकायणक्रमको कृस्र् अनदुान र अरय कायणक्रमको िास्ग  ३० िाख गरी कूि ८० िाख हुने 

अनमुान गररएको छ । त्यस्तै संघीय सरकार बाट स्वत्तीय समानीकरण अनदुान बापत रु ८ करोड ७३ िाख, 

संघीय सरकारको रािस्व बाँडफाडबाट रु ५ करोड ७७ िाख ४२ हिार, सशतण अनदुान तफण  रु २१ करोड ६४ 

िाख, संघीय सरकार समपरूक अनदुान रु २ करोड ८ िाख, संघीय सरकार स्वशेर् अनदुान रु १ करोड ३३ 

िाख, गण्डकी  प्रदशे सरकारको स्वत्तीय समानीकरण अनदुान ९५ िाख ४० हिार, गण्डकी प्रदशे सरकारको 

रािस्व बाँडफाँट रु ३२ िाख ७९ हिार, प्रदशे समपरूक अनदुानबाट रु ५० िाख , प्रदशे सरकार शसतण अनदुान 

चाि ू५० िाख, प्रदशे सरकार स्वशेर् अनदुान ५० िाख गरी कुि ५१ करोड २२ िाख ८३ हिार हुने अनमुान 

गररएको छ । 

नेपाि सरकारिे स्िएको नीस्त र तोकेको दरमा गत स्वगत वर्णदसे्ख नै स्ददँ ैआएको सामास्िक सरुक्षा तफण को 

बढेको रकम छुटै्ट स्सस्िङको रूपमा प्राि हुने र गाउँपास्िकािे नै खचण गने भएपस्न यस बिेटमा समावेश भएको 

छैन । 

व्यय तर्ि   

चालू खचि 

  कायाणिय सञ्चािन तथा प्रशासस्नक खचण एवम् 

कायणक्रम  

६ करोड ५१ िाख ४२ हिार 

आस्थणक, सामास्िक,सांस्कृस्तक,सामास्िक, सशुासन, 

रयाय तथा समानता, िैङ्स्गक तथा समावेस्शकरण तफण  

६ करोड ६५ िाख १ हिार  
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पुँजीगत खचि 

पुँिीगत खचण तथा पवूाणधार स्वकास, स्नमाणण १६ करोड ४२ िाख ४० हिार 

सशति तर्ि   

सशतण कायणक्रम  २१ करोड ६४ िाख  

 

कृलर् तथा पशुपंक्षी 

➢ कोरोना महामारीको कारण सम्भास्वत खाद्य संकट , बेरोिगार समस्या रयसु्नकरणका साथै कृस्र्को 

आधसु्नकरण, स्वस्शष्टीकरण र व्यवसायीकरण गने गाउँपास्िकाको नीस्त तथा कायणक्रमिाई 

प्रभावकारी कायाणरवयन गनण कृस्र् तथा पश ुके्षिमा उच्च प्राथस्मकताको साथ बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु ।  

➢ हात हातमा कृलष सामाग्री गाउँ गाउँमा रोजगारीको अलभर्ान अनुरूप वीउस्विन , स्बरुवा ,मि 

, स्वस्भरन कृस्र् उपकरणहरू प्रयोग गरर कृस्र्मा प्रोत्साहन र आत्मस्नभणर हुनकुो साथै बिारीकरणको 

िास्ग कृर्कहरूसँगको सहकायण तथा साझेदारी एवम ्सह िगानीमा अनदुान सस्हतको कायणक्रमको 

िास्ग रु ४० लाख  

 

    बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ कृस्र् तथा पश ुसेवाका एक गाउँ एक प्रास्वस्धक सेवाका कमणचारीहरूको तिव भत्ताका िास्ग रु ११ 

लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वास्तस्वक स्कसानको पस्हचान गरी कायणक्रम सञ्चािन गनण स्कसान सचूीकरण कायणक्रमको िास्ग रु 

३ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका स्तरीय कृस्र् पशपुंक्षी तथा मत्स्य स्वकासको अद्यावस्धक कायणक्रम स्नररतरताको िास्ग 

रु १ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ चाि ूआ.व २०७७।७८ मा स्थापना भएका कृस्र् तफण का साना व्यवसास्यक कृस्र् उत्पादन केरर (पकेट) 

स्वकास कायणक्रम स्नररतरताका िास्ग रु १२ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 
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➢ आ.व २०७७।७८ मा स्थापना भएका बाख्राको साना व्यवसास्यक कृस्र् उत्पादन केरर (पकेट) स्वकास 

कायणक्रम स्नररतरताको िास्ग रु ७ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ सरुतिा िातका फिफूिको साना व्यवसास्यक कृस्र् उत्पादन केरर (पकेट) स्वकास कायणक्रम 

सञ्चािनको िास्ग रु १३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ धरातिीय उचाइ र मौसमअनुसार लकलवको साना व्यवसास्यक कृस्र् उत्पादन केरर (पकेट) कायणक्रम 

सञ्चािन गनण रु १२ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢  बाख्राको साना व्यवसास्यक कृस्र् उत्पादन केरर (पकेट) स्वकास कायणक्रम स्नररतरताको िास्ग रु १५ 

लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका भरर कृर्कको आय वसृ्द्ध गनण आवश्यक छ कृस्र्मा स्कसानको िागत कम गनण मध्यम 

प्रस्वस्धयकु्त बहुउदशे्यीय नसणरी स्थापना संचािन कायणक्रमको िास्ग रु ७ लाख ५० हिार बिेटको 

व्यवस्था गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िकाको कृस्र् उत्पादनको बिार व्यवस्था र मूल्य अस्भवसृ्द्ध गनण िरुरी छ ।स्वगत वर्णदसे्ख 

गाउँपास्िकािे नीस्त तथा कायणक्रममा समावेश गरेको बोल्ड रुम पोटेवि कोल्ड च्याम्बर स्नमाणणमा 

संघीय सरकारको िागत साझेदारीमा रु २२ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ कृर्कको श्रम , कृर्ककै मूल्य कायम गनण कृर्किे उत्पादन गरेका कृस्र् उपिको सहि 

बिारीकरणको िास्ग संकिन केररको आवश्यकता महससु गरर कृस्र् उपि बिार पवूाणधार स्नमाणणको 

िास्ग रु २५ लाख ५० हजार बिेट व्यवस्था गरेको छु। 

➢ पोर्ण संवेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृस्र्सेवा, पशसेुवा, मस्हिा बािबास्िका, स्शक्षा 

शासकीय प्रबरध ) का िास्ग रु ४ लाख ६० हजार बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ उरनत िातका पशकुो उत्पादन तथा स्वकास गनण पशकुो नस्ि सधुार कायणक्रम (कृस्तम गभाणधान) को 

िागी रु २ लाख ५० हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मासमुा आत्मस्नभणर रहने उद्दशे्यको साथ बाख्रा पािक स्कसानको प्रोत्साहन तथा बाख्रा पािन 

कायणक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन मास ुस्मसन कायणक्रम अरतगणत बाख्रा प्रवधणनको िास्ग रु १५ लाख 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ दधूमा आत्मस्नभणर मािै होइन दधू तथा दगु्ध िरय बस्तहुरूको उत्पादनिाई प्राथस्मकता स्दई स्घउ, 

मखन, पस्नर उत्पादन गनण दधू स्मसन कायणक्रम अरतगणत भैसँी व्यवसाय प्रवधणनका िास्ग रु २० लाख 

बिेट व्यवस्था गरेको छु । 
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➢ भकारोमा गोबर तथा गहुँतिाई व्यवस्स्थत बनाइ प्राङ्गाररक मिको रूपमा प्रयोग गनण सस्ििो बनाउने 

उद्दशे्यिे कृर्क सँगको िागत सहभास्गतामा भकारो सधुार कायणक्रमको िास्ग रु २ लाख बजेट 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

➢ महमािै नभएर मौरीको कुटबाट मैन बनाउने ,मौरीपािन कायणक्रममा अनदुान तथा तास्िम कायणक्रमको 

िास्ग  रु ५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कोरोना भाइरसको महामारीको कारण खाद्य वस्तुमा आत्मस्नभणर रस्ह स्नयाणतको उद्दशे्यको साथ 

गाउँपास्िकाका सम्पणूण वडाहरूमा कृस्र् पकेट के्षि बनाइनेछ, िस अरतगणत आि ुपकेट, चैते धान 

उत्पादन पकेट क्षेि, गहु ँपकेट के्षि , माछा पािन पकेट क्षेि, तरकारी पकेट क्षेि िगायत साना व्यवसाय 

कृस्र् उत्पादन केरर स्थापनाको िास्ग  रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ समय समयमा हुने स्वस्भरन प्राकृस्तक प्रकोप तथा अरय कारणिे कृस्र् उत्पादनमा क्षस्त पयुाणएको 

कृर्कको हुदँा कृस्र् उत्पादनिाई सरुस्क्षत बनाउनको िास्ग कृस्र् तथा पश ुस्बमा कायणक्रम तथा सचेतना 

कायणक्रमको िास्ग रु ३ लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

➢ कृर्कको हौसिा बढाउनको िास्ग कृर्किे उत्पादन गरेका वस्तहुरू िाई सब ैिनता सँग एकै पटक 

एकै िाउँमा पयुाणउने र उत्कृष्टिाई परुस्कृत एवम ्प्रोत्साहन गने िक्ष्यको साथ कृस्र् तथा पश ुमेिा एवम् 

प्रदशणनीको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कृर्कहरूिाई स्नवाणहमसु्ख कृस्र् प्रणािीबाट व्यवसायीक तफण  िाग्न उत्प्रेरणा गरेको  व्यवसास्यक 

कृर्क प्रोत्साहन कायणक्रमिाई पस्न यो वर्ण पस्न स्नररतरताको िास्ग रु ८ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु 

। 

➢ यस गाउँपास्िका स्भिका कृर्किे उत्पादन गरेका बीउ अरयि स्नयाणत गने , गाउँपास्िका स्भि सहि 

र सरि रूपमा बीउ उपिब्ध गराउने िक्ष्यको साथ रैथाने िातका बीउ उत्पादन तथा संरक्षणमा िोड 

तथा प्रोत्साहनको िास्ग सामदुास्यक बीउ बैंक स्थापनाको िास्ग रु २ लाख बिेटमा व्यवस्था गरेको 

छु । 

➢ रयनू आय भएका गररब, दस्ित तथा स्पछस्डएको समदुायको आयआिणन र सहुस्ियताको िास्ग िागत 

साझेदारीमा कुखरुाको चल्िा स्वतरणको िास्ग  २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कृस्र् तथा पश ुक्षेिमा पस्छल्िो समयमा नयाँ र स्वस्भरन प्रकारका रोगहरू, हास्नकारक कीरा तथा 

कीटाणहुरू  



 

9 | पषृ्ठ 
 

आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

➢ िस्तै सिह ,फौिीकीरा र बाँदरिे बािीनािीमा नोक्सान बनाएका छन ् । बाँदर लनयन्रण,वास्ि 

संरक्षण तथा कृस्र् के्षिमा आइपनण सक्ने हास्नकारक कीरा तथा रोगको स्नयरिण तथा रोकथामको िास्ग 

रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सहकारी संस्थाको सहकायणमा कृस्र् पेशामा संिग्न कृर्कहरूिाई आम्दानीको रयनूतम बचत गनण 

सहकारीसँगको साझेदारीमा अगाडी बढ्न बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ माटोको उवणरा शस्क्त बढाइ उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण, कृस्र् चनु स्वतरण कायणक्रमको िास्ग रु २ 

लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ रासायस्नक मिको प्रयोगिे माटोको उवणरा शस्क्त मािै नभएर वातावरण र स्वास््यमा प्रस्तकूि असर 

पारेको हुदँा बिेटमा प्राङ्गाररक मि उत्पादन तथा प्रयोगमा बढाउन तास्िम र अनदुानको बिेटमा 

व्यवस्था गरेको छु । 

➢ कृर्किे उत्पादन गरेका वस्तहुरूको बिार प्रवधणनको िास्ग प्रचार प्रसार गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको 

छु । 

➢ कृस्र् तास्िम आइस्पएम पािशािा, भैसँी पािन तास्िम, गाई पािन तास्िम, बाख्रा पािन तास्िम, 

तरकारी खेती तास्िम, अस्मिो िातका फिफूिको बगैचँा व्यवस्थापन तास्िम, चैते धान खेती 

प्रस्वस्ध तास्िम, टकी बट्टाइ, हाँस, कास्िि, कुखरुा, खरायो पािन िगायत पश ुतथा पंक्षी पािन 

तास्िम, पश ु तथा पक्षीिाई स्थानीय स्तरको दाना बनाउने तास्िमको  िास्ग रु ३ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कृस्र्मा उत्पादन सहि बनाउन स्नस्ित समयका िास्ग स्वपरन र िोस्खममा परेका कृर्किाई 

प्राथस्मकता स्दनको िास्ग साना र िूिा स्सँचाइ आयोिना सञ्चािन गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु 

। 

➢ "आँधीखोलाको उत्पादन लकनौं आँधीखोलालाई समृद्ध बनाउ" अस्भयान अरतगणत 

गाउँपास्िका स्तरीय हाटबिार तथा सब्िी मरडी, कोसेिी घर स्थापना गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको 

छु । 

➢ प्रत्येक वडामा कृस्र् उपि संकिन केररको क्रमशः व्यवस्था गररनेछ सोको िास्ग बिेटमा व्यवस्था 

गरेको छु । 

➢ कृस्र् र पश ु सेवाका प्रास्वस्धक कमणचारीको ज्ञान,क्षमता अस्भवसृ्द्ध गनण तास्िमको िास्ग बिेटमा 

व्यवस्था गरेको छु । 
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➢ कृर्कहरूको भकारोमा खेर गइरहकेो गोबर र गहुतँबाट प्राङ्गाररक मि स्नमाणणको िागी 

कृर्कहरूसँगको सह िगानीमा गोठ सुधार तथा मलखाद सुधार को लालग रु २ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका क्षेि स्भिका स्वस्भरन वडाहरूमा पश ुस्वास््य सेवािाई प्रभावकारी रूपमा संचािन गनण 

पश ुस्वास््य उपचारको िास्ग प्रास्वस्धक िनशस्क्तसस्हत रु १ लाख ५० हजार बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

उद्योग , वालणज्य तथा व्यापार  

स्थानीय स्तरमा आवश्यक वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन गरी आस्थणक उपािणन गने उद्दशे्यिे कृस्र् तथा वन 

पैदावारमा आधाररत उद्योग, पयणटन उद्योग, परम्परागत तथा घरेि ुउद्योगको स्वकास र स्वस्तारको िास्ग बिेटमा 

व्यवस्था गरेको छु।  

➢ गणुस्तरहीन एवं म्याद नाघेका बस्तहुरूको स्बक्री स्वतरणिाई रोक्न प्रभावकारी कदम चास्िने छ । 

एकास्धकार र कृस्िम अभावको स्स्थस्त रहन नस्दन प्रभावकारी स्नयमन तथा अनगुमनको व्यवस्था 

गररनेछ । उपभोक्ता स्हत संरक्षण तथा बिार अनगुमनको िास्ग बिेटमा व्यवस्था गररएको छ ।  

➢ वन तथा वनस्पस्त िरय बस्तुहरूको उत्पादनको िास्ग साना उद्योग स्थापना गनण बिेटमा व्यवस्था 

गरेको छु । 

➢ आय आिणन र बचततफण  उरमुख गनण सीप स्वकास कायणक्रमको िास्ग रु ४ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ लघु उद्यम लवकास कायिक्रमको िास्ग स्नम्न बमोस्िमको बिेट व्यवस्था गरेको छु - 

• गररबी स्नवारणका िास्ग िघु उद्यम स्वकास कायणक्रम संचािन र उद्यमीको पनुताणिगी तथा 

एडभारस सीप स्वकास तास्िम कायणक्रमको िास्ग रु ४ लाख ८० हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 

• तास्िम पिात ् प्रस्तस्पधाणमा छनौट भएका व्यवसाय स्वकास सेवा प्रदायक माफण त िघ ु उद्यम 

स्वकास मोडेिमा नयाँ उद्यमी स्सिणना गनण रु २२ लाख ८० हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

पयिटन  



 

11 | पषृ्ठ 
 

आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

➢ गाउँपास्िका स्भिका ऐस्तहास्सक , सासं्कृस्तक, धास्मणक ,परूातास्त्वक र प्राकृस्तक सम्पदाहरू धास्मणक 

स्थि, दवेािय,स्शवािय, गमु्बाहरूको को संरक्षण, प्रवधणन गरी पयणटन स्वकास गनण बिेट स्वस्नयोिन 

गररएको छ । स्सरुबारी, अरधाअरधी, श्रवण कुमार, परचासे,डहरे, ढड्डु बडुो स्हिे, िमु्िी िान, चिेु 

स्सद्ध गफुा िगायत अरय संभाब्य के्षििाई पयणटस्कय क्षेिको रूपमा स्वकास गने र सम्भास्वत पयणटस्कय 

एवं सांस्कृस्तक क्षेिहरूको पस्हचान र स्वकास गरी स्दगो आस्थणक स्वकास र रोिगारीको सिृना गदै 

अगाडी बढ्नको िास्ग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु। पयिटन प्रवधिन तथा महोत्सव सचंालनको 

लालग ५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ पयणटन गाउँपास्िकाको समसृ्द्धको आधार भएकोिे वडा नं १ र २ मा गोरुिरेु पवूाणधार स्नमाणणको िास्ग 

रु ८ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ५ सेस्तदोभान प्रहरी चौकीदसे्ख साधना गाडेन िाने पदमागण तथा दृश्य अविोकन टावर 

स्नमाणणको िास्ग रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िकाको वडा नं २ मा अवस्स्थत प्रमुख पस्हचान तथा पयणटस्कय के्षि अरधाअरधी पयणटन 

पवूाणधार स्वकासको िास्ग रु ३० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ पयणटन उद्योगिाई प्रोत्साहन गद ैगाउँपास्िका स्भि संचािनमा रहकेा होमेस्टे प्रवधणनको िास्ग एवं नयाँ 

िाउँको सम्भाव्यताको िास्ग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु। 

➢ िेस्कङ पयणटनिाई प्रवद्धणन गनण लसरुवारर – गोरुजुरे – अन्धाअन्धी – श्रवणकुमार – पंचासे पयिटन 

रुट पलहचान गररनेछ । डहरे दउेरािीको स्वस्ततृ पररयोिना तयारी एवं डहरे िेकिाई िंगि पाकण को 

रूपमा स्वकासको िास्ग  रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ जाऊँ है अन्धाअन्धी धास्मणक पयणटनिाई आकर्णण बनाउन प्रचार प्रसार साथै अरधाअरधी 

श्रवणकुमार पञ्चासे डहरे िेक वहृत्त पयणटन मेिा तथा कायणक्रम गनणको िास्ग रु ५ लाख बिेटमा 

व्यवस्था गरेको छु। 

 

प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम  तथा गररबी लनवारण 

➢ कोरोना महामारीको कारण स्वदशेबाट फकण न ुहुने दािभुाइ तथा स्ददी बस्हनीको रोिगार गुमेको तथा 

स्वपरन नागररकिाई हात मुख िोड्न सस्ििो होस् भरने उद्दशे्यिे यवुा रोिगारीको िास्ग रूपारतरण 

पहि एवम ् रोिगार तथा खाद्यारनको िास्ग काम र स्वपरन श्रस्मकको िास्ग काम कायणक्रमको िास्ग 

रु ४२ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ रोिगार केरर सदुृढीकरण तथा सञ्चािन खचण ,िनशस्क्त पररचािनको सामाग्रीको िास्ग रु १४  

लाख ३७ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सबै वडामा रहकेा बेरोिगारी समस्यािाई रयसु्नकरण गनण कामका िास्ग पाररश्रस्मक कायणक्रम संचािन 

गनणको िास्ग रु २९ लाख २२ हिार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

सामालजक के्षत्र 

स्वास््य  

➢ जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको स्वास््य के्षरमा जनताको सरल र सहज 

पह ँच कायम गनि बजेटमा समावेश गरेको छु । 

➢ पस्छल्िो समयमा महामारीको रूपमा फैस्िएको कोरोनाको रोकथाम , स्नयरिण , राहत स्वतरण तथा 

क्वारेरटाइन व्यवस्थापनको िास्ग रु ३० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िकािे स्वपरन नागररक तथा अरय िनतािाई माग र आवश्यकताका आधारमा स्नःशुल्क 

और्धी स्वतरणको िास्ग रु १३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वास््य सेवाको पवूाणधार स्वकास र स्वस्तारिाई सरुस्क्षत तथा आधसु्नकरण बनाउँद ैबाङ्स्सङ् स्वास््य 

चौकी स्नमाणण आयोिना सम्परन गनणको िास्ग रु १ करोड ३३ लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

➢ िेष्ठ नागररक ,असहाय िनतािाई घर घरम ैस्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने कायणक्रमिाई स्नररतरताको 

िास्ग श्रवणकुमार िेष्ठ नागररक गाउँघर स्क्िस्नक सञ्चािन गनण  रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ मस्हिा स्वास््य स्वयंसेस्वकािे गाउँपास्िकाको स्वास््य के्षिमा पयुाणउनुभएको योगदानको कदर गद ै 

मस्हिा स्वास््य स्वयंसेस्वका प्रोत्साहन तथा सम्मान ,मस्हिा स्वास््य स्वयंसेस्वका पोसाक यातायात 

खचण,वास्र्णक समीक्षा गोष्ठी र स्दवस मनाउन िास्ग  रु ९ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गभणवती मस्हिा तथा सतु्केरी मस्हिाको स्वास््य अवस्था सरुस्क्षत बनाउन र नविात स्शशकुो कुपोर्ण 

अरत्य गनण साहाना प्रधान मस्हिा स्वास््य सधुार तथा सतु्केरी प्रोत्साहन एवम ्नविात स्शश ुपोर्ण 

कायणक्रमको िास्ग रु ७ लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 
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➢ कोरोना िगायतका महामारीमा अहोराि खस्टने स्वास््य कमीिाई सम्मान तथा प्रोत्साहन, प्राथस्मक 

स्वास््य सेवाका कमणचारीको तिव, भत्ता  तथा प्रशासस्नक खचणको  िास्ग रु २ करोड ४८ लाख 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ आधारभतू अस्पतािको रयनूतम सेवा मापदण्ड कायणक्रम संचािन तथा सदुृढीकरण र आँखा, नाक, 

कान, घाँटी तथा मुख स्वास््य सम्बरधी अस्भमुखीकरण कायणक्रमका िास्ग रु ५ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कोस्भड १९ स्वरुद्ध खोप अस्भयान संचािन व्यवस्थापन (पास्िकास्तररय समीक्षा तथा योिना र 

पास्िका तथा स्वास््य संस्था स्तरीय सपुररवेक्षण ) गनणको िास्ग रु १ लाख ३२ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ पररवार स्नयोिन स्कशोर स्कशोरी तथा प्रिनन स्वास््य कायणक्रमको िास्ग रु ४ लाख ३६ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ क्षयरोग रोकथाम तथा स्नयरिणको िास्ग रु १ लाख ५ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मस्हिा स्वास््य तथा प्रिनन स्वास््य कायणक्रम ,मात ृतथा नविात स्शशिुाई िस्क्षत गरी आमा सरुक्षा 

कायणक्रम रयानो झोिा स्वतरण तथा स्नःशुल्क गभणपतन कायणक्रमको िास्ग रु १३ लाख ९७ हजार 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ बािबास्िकाको स्वास््यिाई ख्याि गद ैएकीकृत बाि स्वास््य कायणक्रम एवम ्पोर्ण कायणक्रमको 

िास्ग रु ९ लाख ९९ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वास््य सचूना साथै आइ एम य ूसदुृढीकरण कायणक्रमको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 

➢ स्सस्बआईएमएनस्सआई Onsite कोस्चंङ्ग र समता तथा पहुँच कायणक्रमको िास्ग रु २ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वद्यािय स्वास््य स्शक्षा/आमा समहू तथा मस्हिा स्वास््य स्वयंसेस्वकाहरूका िास्ग सामास्िक 

व्यवहार पररवतणन कायणक्रमको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वस्भरन समयमा महामारी रोग िनचेतनाको कमीिे स्वस्तार तथा फैस्िएको छ सोको रयसु्नकरण  गनण 

महामारी रोक रोकथाम िन चेतना कायणक्रमको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ पास्िका स्तरमा खोप र सरसफाइ प्रवद्धणन कायणक्रमको समीक्षा, सकू्ष्म योिना अद्यावस्धक र पास्िका 

खोप समरवय सस्मस्तको अस्भमखुीकरण कायणक्रमको िास्ग रु १ लाख ८८ हजार बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ मस्हिा स्वास््य स्वयंसेस्वकाहरूिाई खािा तथा यातायात खचण स्वरूप ३ लाख १२ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट तोस्कए बमोस्िम लनिःशुल्क आधारभूत स्वास््य सेवाको ससु्नस्ितता 

गररनेछ। स्वपरन तथा रयनू आय भएका नागररकहरूको स्वास््य स्बमा कायणक्रमको िास्ग रु ५ लाख 

बजेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वास््य चौकीबाट हुने सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन आँधीखोिा गाउँपास्िकाका स्वास््य 

चौकीहरूिाई और्धी खररदको िास्ग रु ५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वस्भरन संघ संस्था तथा अस्पतािहरूको सहकायणमा स्वस्भरन रोगहरूको स्वास््य स्शस्वर सञ्चािन 

गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िकाका सम्पणूण नागररकहरूिाई सहुस्ियतमा एम्बिेुरस सेवा उपिब्ध गराउन एम्बिेुरसको 

व्यवस्थापनको िास्ग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ आँखारोग, दरतरोग ,मस्हिाहरूको स्तन र पािेघर क्यारसर िगायतका रोगको िास्ग बास्हरबाट 

स्चस्कत्सक ल्याएर समय समयमा स्शस्वर सञ्चािन गनण  बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ शारीररक र मानस्सक स्वास््यिाई ध्यान स्ददँैं योग सम्बरधी र मनोपरामशण कायणक्रम र नागररक आरोग्य 

केररको सञ्चािन गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ बथीङ सेरटरिाई थप व्यवस्स्थत बनाउन बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ प्रदशे सरकारसँगको साझेदारीमा सामदुास्यक स्वास््य इकाई भवन स्नमाणण गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको 

छु । 

लशक्षा  

नेपािको संस्वधानिे नेपािको माध्यस्मक तहसम्मको स्शक्षा स्थानीय तहको अस्धकार स्भि रहपेस्छ यस 

गाउँपास्िका स्भिको स्शक्षा क्षेिमा सकारात्मक पररवतणन ल्याउने गरी स्शक्षामा यथेष्ट बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 
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➢ यस गाउँपास्िकाका सरकारी सेवामा प्रवेश गनण चाहनेहरुिाई सहि बनाउने उद्दशे्यिे िोकसेवा 

आयोग र स्शक्षा सेवा आयोग कक्षा सञ्चािनको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेका छौं । 

➢ स्वद्याियमा प्रास्वस्धक स्शक्षा र प्रस्वस्ध मैिी स्शक्षािाई िोड स्दन अध्यक्ष शैस्क्षक सधुार कायणक्रम 

माध्यस्मक स्वद्याियमा कम््यटुर स्शक्षक तिव अनदुानको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु ।  

➢ खेल्द ैस्सक्द ैकायणक्रमिाई साथणकता तलु्याउन अध्यक्ष शैस्क्षक सधुार कायणक्रम बाि स्वकास केररको 

कक्षा कोिा सधुार गनण रु ४ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका स्भिका स्वद्याथीहरूको बीचमा शैस्क्षक कायणक्रम तथा प्रस्तयोस्गताहरू (स्नबरध, 

हास्िरिवाफ, स्हज्ि,े वकृ्तत्व किा) िगायत स्वद्याथीका अरय प्रस्तभा प्रस्फुटन गनण अध्यक्ष शैलक्षक 

सुधार अलतररक्त लक्रयाकलाप कायिक्रमको िास्ग रु ३ लाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु । 

➢ आधारभतू र माध्यस्मक तहका स्वीकृत दरबरदीका स्शक्षक, राहत अनदुान स्शक्षक (स्वशेर् स्शक्षा 

पररर्द ्अरतगणतका स्शक्षक/कमणचारीहरू समेत) र प्रारस्म्भक बाि स्वकास सहिकताण तथा स्वद्यािय 

कमणचारीको तिव िगायत स्वद्यािय व्यवस्थापनमा रु ११ करोड १२ लाख २८ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सावणिस्नक स्वद्याियका स्वद्याथीहरूिाई स्नःशलु्क पाि्यपसु्तक स्वतरण गनण रु १८ लाख १९ हजार 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ अध्यक्ष शैलक्षक सुधार कायिक्रम अरतगणत सामदुास्यक स्वद्याियका १ दसे्ख ५ सम्मका 

स्वद्याथीहरूको िास्ग अङ्ग्रेिी माध्यमका पाि्यपसु्तक स्नःशलु्क स्वतरण गनण रु ८ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वद्याथीहरूिाई सामदुास्यक स्वद्याियमा आकर्णण गनण र पोर्णमा कमी हुन नस्दन कक्षा १ दसे्ख ५ 

सम्म अध्ययन गने स्वद्याथीहरूको िास्ग स्दवा खािा कायणक्रमको िास्ग रु ३९ लाख ८८ हजार 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ प्रस्त स्वद्याथी िागतका आधारमा स्शक्षण स्सकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनको 

िास्ग रु ३३ लाख ५२ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ परम्परागत एवम ् धास्मणक स्वद्याियिाई प्रोत्साहन गने कायणक्रम अरतगणत गरुुकुि वेद्यस्वधाश्रमको 

भौस्तक पवूाणधारका िास्ग रु १२ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्वद्यािय सञ्चािन एवम ्व्यवस्थापनको िास्ग रु २३ लाख ५ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ स्वद्याियमा शैस्क्षक गुणस्तर कायम गनण तथा कायणसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहनको िास्ग रु ८३ 

लाख ९० हिार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुास्यक स्वद्याियका छािाको िास्ग सेस्नटरी ्याडको िास्ग रु ८ लाख ४७ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सावणिस्नक स्वद्याियमा अध्ययनरत स्वद्याथीहरूिाई छािवसृ्त्तको िास्ग  रु ६ लाख ९२ हजार बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ शैस्क्षक पहुचँ ससु्नस्ितता, अनौपचाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा कायणक्रम (परम्परागत स्वद्यािय, 

वैकस्ल्पक स्वद्यािय, साक्षरता र स्नररतर स्शक्षाका कायणक्रम समेत)को िास्ग रु ९ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ माध्यस्मक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेिी, गस्णत र स्वज्ञान स्वर्यमा स्शक्षण सहयोग अनदुानका िास्ग 

रु ८ लाख ६४ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ आधारभतू तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेिी,गस्णत र स्वज्ञान स्वर्यमा स्शक्षण सहयोग अनदुानका िास्ग रु 

१० लाख १५ हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ केररबाट छनौट भएका नमनुा स्वद्यािय,स्वशेर् स्वद्याियको क्रमागत भवन स्नमाणण तथा कक्षा ११ 

स्तरोरनती भएका प्रास्वस्धक धार स्वद्याियको ल्याव व्यवस्थापन अनदुानका िास्ग रु ७० लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कोस्भड - १९ का कारण उत्परन पररस्स्थस्तमा स्सकाइ सहरीकरणका िास्ग शैस्क्षक कायणक्रम अरतगणत 

रु ४ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्शक्षकको तास्िमको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ कक्षा ८ को परीक्षािाई थप व्यवस्स्थत बनाउन बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ उत्कृष्ट स्वद्याथी सम्मान तथा छािवसृ्त्त कायणक्रमको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु 

➢ स्वद्याथीिाई गणुस्तरीय तथा स्वच्छ खानेपानीको पहुचँ पयुाणउन लवद्यालय स्वच्छ खानेपानी 

कायिक्रमको िास्ग रु ६ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ प्रारस्म्भक बाि स्वकास सहिकताणहरुको पाररश्रस्मकको िास्ग रु ८० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 
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सामालजक संरक्षण जेष्ठ नागररक, मलहला तथा बालबाललका  

➢ िेष्ठ नागररकिे दशे,समाििाई पयुाणउनभुएको योगदानको उच्च मलु्यांकन गद ैजेष्ठ नागररक सम्मान 

कायिक्रमको िास्ग रु ८ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका स्भि रहकेा सबै आमा समहूको नेततृ्व तथा क्षमता स्वकास, स्क्रयास्शिता अस्भवसृ्द्ध  

तथा प्रोत्साहनको िास्ग  रु ८ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ दस्ित, िनिास्तको उत्थान, स्वकास तथा सम्बधणनको िास्ग दललत जनजालत सचेतना कायिक्रमको 

िास्ग  रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ दस्ित वगणको परम्परागत पेशािाई सम्मान र रूपारतरण गद ै आयआिणन वसृ्द्ध गनण आरन सधुार 

कायणक्रमको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्हसंामा परेका िैङ्स्गक समदुायिाई उत्थानको िास्ग आँधीखोिा गाउँपास्िकामा िैङ्स्गक स्हसंा 

स्नवारण कोर् बनाउन रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मस्हिा, बािबास्िका, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, ज्येष्ठ नागररक र यौस्नक तथा िैंस्गक अल्पसंख्यक 

नागररकको त्याङ्क संकिन तथा अद्यावस्धको िास्ग रु १  लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मस्हिा क्षमता अस्भवसृ्द्ध कायणक्रमको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ आफ्नो हरेचाह आफै गनण नसक्ने वा श्रम गनण नसक्ने अशक्त तथा असहाय अपांगता भएका व्यस्क्त, 

मस्हिा बािबास्िकाको सहायता सामग्री स्वतरणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ बािश्रम, बहुस्ववाह, िैङ्स्गक स्हसंा छुवाछूत िगायतका सामास्िक स्वभेद स्वरुद्धको सचेतना 

कायणक्रमको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ बािबास्िकाको प्रस्तभा स्वकास, मनोरञ्िनका िास्ग बाल उद्यान कायिक्रम अरतगणत रु २ लाख 

बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िकाका स्भिका वदृ्धवदृ्धा एकि मस्हिा अपाङ्ग दस्ित बािबास्िका िाई सामास्िक सरुक्षा 

स्वतरण गनण नेपाि सरकारिे तोके बमोस्िमको बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ िीवन स्तर अत्यरत कमिोर भएका नागररकको िास्ग सहयोगको िास्ग बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

संस्थागत क्षमता लवकास 

➢ सबै वडाका टोि स्वकास संस्थाको सचेतना, संचािन र व्यवस्थापनको िास्ग रु ५ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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सडक पूवािधार 

भौगोस्िक आबद्धता कायम गनण , कृस्र् तथा उद्योग व्यवसायको स्वकास गनण , आस्थणक वसृ्द्ध हास्सि गनण सघाउ 

पगु्ने गरी सडक के्षिमा बिेट स्वस्नयोिन गरेका छौं ।  

➢ गाउँपास्िकाको नीस्त तथा कायणक्रम अरतगणत गाउँपास्िकाको केरर दसे्ख सबै ६ वटै वडा 

कायाणियहरूमा पगु्ने बाटो स्तरोरनती तथा स्पच गने िक्ष्यअनुसार अगाडी बढेका छौं । सोहीअनसुार 

गाउँपास्िकाको वडा नं. ४ िोड्ने सेपत भस्याणङ बाङ्स्सङ् पञ्चासे बाटोको िास्ग संघीय सरकारको 

साझेदारीमा गाउँपास्िकाको समेत गरी रु ४ करोड १६ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ वडा नं ३ मा फुिबारी पवुाडाडँा सडक (गत आ.व  को बहवुर्ीय आयोिनाको दास्यत्व) भकु्तानीको 

िास्ग रु १ करोड २३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ५ स्स्थत सेस्तदोभान स्समखेत सडकको िास्ग रु १ करोड बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ३ स्स्थत फुिबारी माझकटेरी सडक स्तरोरनस्तको िास्ग रु ५० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 

➢ बाटो ममणत सम्भारको िास्ग रु २० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ नमनुा सडक योिनाको िास्ग रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

आँधीखोिा गाउँपास्िकािे आ व २०७८।७९ को िास्ग सबै वडािाई स्दएको स्सस्िङ अनसुार छनौट 

भई प्राि हुन आएका पवूाणधार स्वकासका कायणक्रमहरू दहेाय अनसुार हुने गरी बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु- 

• मिू दसे्ख सानो स्हिे िोड्ने गोरेटो बाटो स्नमाणणको िास्ग २ िाख 

• मोटरबाटो दसे्ख दस्ित बस्ती र चररमा आधारभतू स्वद्यािय िोड्ने गोरेटो बाटो स्नमाणणको 

िास्ग २ िाख 

• मोटरबाटो दसे्ख महस्भर पैह्रे सम्म ढुङगेबाटो स्नमाणणको िास्ग २ िाख 

• डहरे दउेरािी पैदि मागण स्नमाणणको िास्ग २ िाख 

• िङुगेस्वाँरा कामीटारी िोडने ग्रास्मण सडक स्तरउरनतीको िास्ग २ िाख 

• स्हि,े पैह्रे, रािास्वाँरा, ढकािथोक, डहरे ग्रामीण सडक स्नमाणणको िास्ग १० िाख 
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• िूिी था्िे बाट स्िवेस्ण पंगािी टोि िोडने मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग १ िाख 

• भैरवकुण्ड वस्हया ग्रामीण सडकको िास्ग रु ५ िाख  

• काफिटारी िाम्चास िनप्रदीप िरेखोिा कृस्र् सडकको िास्ग ५ िाख 

• बाटाघर घ्याडाघर मोटरबाटोको िास्ग १ िाख 

• अम्िावट झाक्रीको थान गोरेटो बाटोको िास्ग १ िाख 

• साउनेटारी आधारभतू स्वद्यािय मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख ५० हजार 

• सहिेे हरौटा ट्याक्टरेबि बाटो स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख 

• अरधाअरधी मा स्व दसे्ख धाङधङु पकुोट गोरेटो बाटो स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख 

• साहुडाँडा भीरकटेरी अरधाअरधी मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु ५ लाख 

• पत्थर खोिा गुँहिेे मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख 

• कमेरेपानी काकीनेटा सल्िाघारी स्सम्िे मोटरबाटो स्तरउरनतीको िास्ग रु ५ लाख 

• कमेरेपानी छरछरे हुदँ ैिमु्िेिान िाने मोटरबाटो स्तरउरनतीको िास्ग रु २ लाख ५० हजार 

• मारसेको टाउको बैढा मोटरबाटो स्बस्तारको िास्ग ३ िाख ५० हिार 

• सेपत कमेरे ररमािस्वारा श्रवणकुमार मोटर वाटो स्नमाणणको िास्ग ३ िाख ५० हिार 

• नामदी खोिा कोिी टुस्नखोिा सडक ममणत स्बस्तारको िास्ग ५ िाख 

• डांडा पाखादसे्ख वैद्यको चौतारो सम्म गोरेटो बाटो स्नमाणणको िास्ग २ िाख 

• दउेरािी ढुङ्गा दखेी रोिको स्डि गोरेटोबाटो स्नमाणणको िास्ग २ िाख 

• चारघरे वाट बास्कोट फाट टेक्टरेवि बाटोको िास्ग २ िाख 

• ररमािस्वाँरा कोिी मिुाबारी श्रवणकुमार मोटरबाटो ममणत सुधार ५ िाख 

• नारीकोट डाँडेगरा दसे्ख रानीस्वाँरा सम्म गोरेटो बाटो सधुार १ िाख 

• श्रवण आ.स्ब दखेी रास्तपोखरी गोरेटो बाटोको १ िाख 

• टोि भवन दखेी कोडघर सम्म गोरेटो बाटोको िास्ग २ िाख 

• िुस्िबराहमेा खौरेटा गैरा कँुडघरसम्मको गोरेटो बाटोको िास्ग रु ३ िाख 
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• आइतेखोिा पोखराचौर मोटरबाटो स्तरोरनस्तको िास्ग ३ िाख 

• रङ्गेिाँस्ट डाँडाथर स्सम्सार गहतेरा ग्रामीण सडक ममणतको िास्ग रु ५ िाख 

• कृस्र् अिगन दवेकोटथर कामीडाँडा ग्रामीण सडकको िास्ग रु २ िाख 

• कृस्र् िाँकुरी ग्रामीण सडक स्तरोरनस्तको िास्ग रु १० िाख 

• समीको बोट ज्योस्तसडाँडा स्सरानघर भरज्याङ थम्मनडाँडा साउनेपानी मोटरबाटो स्वस्तारका 

िास्ग रू २ िाख 

• गोगनपानी टोिमा डाँडाथर मोटरबाटोको िास्ग रु २ िाख 

• रङ्गेिाँटी नाच्नेडाँडा रातापोखरी गोरेटो बाटोको िास्ग रु १ िाख ५० हिार  

• िािीगरुाँस टोिमा रंगेटारी छापा मोटरबाटो िास्ग रु २ लाख 

• सम्धी खोिा मोटरबाटो वल्िे पल्ि ेयोिनाको िास्ग रु ५ लाख   

• भगवती चोक बसु्ढको चौतारा मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु ५ लाख 

• स्नबवुाबोट टोिमा िामडाँडा मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु १ िाख 

• भगवती मा स्व मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु २ िाख 

• दउेरािी पास्तखोिा टोिमा स्सरथमु्का मोटरबाटो स्नमाणणको िास्ग रु १ िाख 

• कोिट पैनीवारी गोरेटो बाटो स्नमाणणका िास्ग रु १ िाख 

• मास्थवारी गोरेटो बाटो स्नमाणणका िास्ग रु १ िाख 

• िोररको ढुङ्गा डाँडाकटेरी गोरेटो बाटोको िास्ग रु २ िाख 

• स्चसाखोिा स्टकािा तल्िो फाँट साङखोिा मोटर बाटोको िास्ग रु २ िाख 

• स्समिको फेद स्सरनार गोरेटो बाटोको िास्ग रु २ िाख 

• घती गाउँ रातमाटा गोरेटो बाटोको िास्ग रु १ िाख 

• वखे पँधेरो रातो ढुङ्गा गोरेटो बाटोको िास्ग रु १ िाख 

• सहकारी थमु्का गोरेटो बाटोको िास्ग रु १ िाख 

• स्टकािा भिुुङ्गे टोिमा अम्बोट गोरेटो बाटोको िास्ग रु १ िाख 
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➢ गाउँपास्िकाका ग्रामीण बाटोहरूको स्तरोरनती गरी सबै मौसममा स्नबाणध रूपमा यातायातका 

साधनहरू सञ्चािन गनण रु ७५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

भवन  

गाउँपास्िकाको प्रमखु प्रशासकीय भवन, सस्पङ कम््िेक्स सस्हतको बहुउद्दशे्यीय सभा हि, वडा कायाणिय 

भवन, आमा समहू भवन िगायतका भवनहरू स्नमाणण गनण बिेट स्वस्नयोिन गरेका छौं ।  

➢ सहि सावणिस्नक सेवा प्रवाहको िास्ग स्नमाणणको अस्रतम अवस्थामा रहकेो गाउँपास्िकाको 

अत्याधसु्नक तथा ससु्वधा सम्परन प्रमखु प्रशासकीय भवनको िास्ग  रु १ करोड ८६ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सेवा प्रवाहिाई थप स्छटो छररतो र आधसु्नक बनाउने नीस्त तथा कायणक्रमअनसुार वडा नं २ को वडा 

कायाणिय भवनको िास्ग क्रमागत योिनाका िास्ग रु ७५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ अस्रतम चरणमा रहकेो सस्पङ कम््िेक्स सस्हतको बहुउद्दशे्यीय सभा हिको व्यवस्थापनको िास्ग  रु 

३० लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सावणिस्नक शौचािय स्नमाणणको िास्ग रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं १ को माझकटेरी रािस्वाँरा टोिमा सामदुास्यक भवन स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ पञ्चमिु ढिेस्पपि टोिमा सामदुास्यक भवन स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 

➢ स्क्षस्ति आमा समहूको भवनको पस्िमको खोिामा बाँध स्नमाणणको िास्ग रु १ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ छहरामाथी मिवुा टोिमा टोि स्वकास संस्थाको भवन स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरो छु । 

➢ वडा नं २ को घडेरी काफिटारी टोिमा दस्ित सामदुास्यक भवन स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मडुवा टोिमा स्समचौर थमु्का प्रतीक्षािय स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सहिेी टोिमा सामदुास्यक भवन सम्परन गनणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ स्चिाउनेबास स्वास््यचौकी ममणतको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ३ पास्ख्रबोट टोिमा मस्हिा सामदुास्यक भवन स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ स्शवािय धाङधङु सािघारी टोिमा बासेडाँडा िाँटी स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ वडा नं ५ मा कुिेचौर सामदुास्यक भवन ममणतको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका वडा न ५ सेस्तदोभानमा स्मसृ्त आमा समहू भवन स्नमाणण तथा ममणत रु २ लाख ५० 

हजार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

खानेपानी  

आधारभतू खानेपानी सबै बस्तीमा पयुाणउन एक घर एक धारा कायणक्रमिाई स्नररतरता स्दएका छौं  

।गाउँपास्िका स्भि सबै िनताको घरमा आधारभूत खानेपानी पयुाणउने गरी गाउँपास्िकािे संघीय सरकार र 

प्रदशे सरकारको साझेदारीको साथमा आयोिना सञ्चािन गने गरी एक घर एक धाराको नीस्त  अनरुूप 

बिेटमा व्यवस्था गररएको छ । 

➢ िनताको आवश्यकता अनसुार  मागको आधारमा खानेपानी रु ५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु 

। 

➢ वडा नं २ मा स्चसा –िकेुिािो –ढाड खोिा थमु खानेपानी ममणतको िास्ग रु १ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ३ मा घो्टेपहरो दसे्ख महरचेस खानेपानी ममणतको िास्ग रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको 

छु । 

➢ गैरी कमेरेपानी कुवापानी भुतेखोिा खानेपानी ममणतको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु 

। 

➢ वडा नं ४ मा दह िुिाखेत खानेपानी योिना एक घर एक धारा सम्परन गनण रु १ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ५ गणेश टोिमा काहुिे पँधेरो ममणतको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ वडा नं १ दते्तिोटे खानेपानी आयोिना योिना (क्रमागत) को िास्ग रु ६३ िाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

 

लसचँाई  

➢ स्सँचाइ नपगेुका खेतहरूमा िनताको आवश्यकता अनसुार  मागमा आधाररत स्सँचाइको िास्ग रु ३० 

लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं २ मा भतेुढुङ्गा झारखोिा स्चरतेचौर स्सँचाइ कुिो स्नमाणणको िास्ग रु २ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ धारास्तस्िम टोिमा खेताघर स्सँचाइ कुिो स्नमाणणको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ टाप ुटोिमा खोिाखेत स्सँचाइ कुिो स्नमाणणको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका वडा न ४ काफिबोटमा स्नवाट स्सँचाइ कुिो स्नमाणणको िास्ग रु १ लाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु  । 

➢ फेस्दखोिा भािखुकण  स्संचाईको िास्ग १ लाख बजेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका वडा नं. ६ पातीखोिा मझवुा स्सँचाइ योिनाको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ नवुार फाँट स्सँचाई आयोिना (क्रमागत) को िास्ग ४३ िाख ९८ हिार बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

ऊजाि 

उज्यािो आँधीखोिा को संकल्प परूा गनण नवीकरस्णय ऊिाणको प्रयोग तथा उत्पादनमा िोड स्दइने छ ।   

➢ गाउँपास्िका स्भि रहकेो स्बद्यतु प्रसारण िाइनिाई व्यवस्स्थत गनण स्वद्यतु सधुार कायणक्रमको िास्ग रु 

५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।  

➢ एि पी ग्याँस स्वस्थापन िैस्वक रूपमा रहकेा बायोग्यास, गोबरग्याँस िगायतका स्थानीय साधन 

श्रोतिाई पररचािन गरी वैकस्ल्पक ऊिाणको उत्पादनमा िोड स्दनको िास्ग रु ५ लाख स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 
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जलाधार संरक्षण  वन , वातावरण ,सरसर्ाइ तथा र्ोहोर मैला व्यवस्थापन 

पाररस्स्थस्तक प्रणािीको संरक्षण गद ैिैस्वक स्वस्वधता कायम राख्न बिेटमा व्यवस्था गररएको छ ।  

➢ पानीको स्रोतको स्दगोपनको िास्ग परुाना कुवा महुान तथा पोखरीहरूको ममणत सम्भार एवम्  संरक्षण 

गनुणको साथै पोखरी पनुभणरण बनाउने योिनाको स्नररतरता स्दनको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ स्वच्छ आँधीखोला गाउँपाललका लनमािण अलभयान अन्तगित फोहोरमैिाको स्दगो र प्रभावकारी 

व्यवस्थापनका िास्ग रु ३ लाख  बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ ििचर प्राणी र पाररस्स्थस्तक प्रणािीिाई सरतुिन बनाउन आँधीखोिामा माछाका भरुा छोड्नको 

िास्ग  रु २ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुास्यक वनको संरक्षण , प्रवधणन तथा उपयोग बिेटि ेिोड स्दएका छौं । 

➢ सामदुास्यक वन उपभोक्ता सस्मस्तिाई अस्भमखुीकरण तास्िम स्दइने छ । 

➢ अप्ठेरो भारी लबसाउने चौतारीको नारािाई साथणकता प्रदान गनणका िागी गाउँपास्िका स्भिका बर 

पीपि रहकेा चौतारीको संरक्षणको िास्ग रु ३ लाख बजेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वकृ्षरोपण कायणक्रम सञ्चािन गनुणको साथै वन के्षिमा उपिब्ध हुने स्चराइतो, अस्िसो, कुररिो, िौसी, 

वेद बाँस िस्ता स्वस्भरन प्रिास्तका रुख स्बरुवा एवं िडीबटुीिाई व्यवसास्यक खेती तफण  उरमखु गरी 

आय आिणनको माध्यम बनाउन रु २ लाख बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ वडा नं २ सहिेी टाप ुटोिमा फोहोर पानी व्यवस्थापनको िास्ग रु २ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

 

 

खेलकुद  

स्वच्छ जीवनको लालग खेलकुद भरने अस्भयान अरतगणत खेििे खेल्ने व्यस्क्त, समाि र स्संगो 

गाउँपास्िकाको गौरव बढाउने अस्भप्रायका साथ खेिकुद के्षिको स्वकासका िास्ग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु 

। 

➢ खेि मैदान स्नमाणणको िास्ग रु ५ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 
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➢ अध्यक्ष कप रस्नङ स्शल्ड प्रस्तयोस्गता तथा स्वस्वध सांस्कृस्तक कायणक्रम रु ८  लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

➢ रारिपस्त रस्नङ स्शल्ड प्रस्तयोगीता रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ जहाँ युवा त्यहाँ खेलकुद भरने मिू उद्घोर्का साथ यवुाहरूको शारीररक र मानस्सक सरतुिन कायम 

गने र समािमा सकारात्मक सोचको स्वकास गने अस्भप्राय स्वरूप युवासँग खेलकुद कायणक्रमको 

िास्ग रु ५ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका वडा नं १ रास्रिय आधारभतू स्वद्याियमा खेि मैदान स्नमाणणको िास्ग रु २ िाख बिेट 

स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपास्िका वडा नं ६ मा भरुुमपोिा खेि मैदान सधुारको िास्ग १ िाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

अन्य पूवािधार 

➢ िनताका साना योिना तथा आवश्यकताहरूिाई पस्न बिेटिे सम्बोधन गने उद्दशे्यिे गाउँपास्िका 

वडा नं १ दसे्ख ६ सम्मका सबै वडाहरूमा माग तथा आवश्यकताको आधारमा पुँिीगत स्नमाणणको 

िास्ग प्रत्येक वडामा रु १ िाखको दरिे एकमसु्ट रु ६ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु ।   

➢ भैपरी आउने पुँिीगत खचण तथा पवूाणधार स्नमाणण गनण रु ७५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ समपरूक कोर्को िास्ग रु ७५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ प्रदशे समपरूक कोर्को िास्ग रु ५० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ वडा न ५ को स्वास््य चौकी िग्गा संरक्षणको िास्ग रु १ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ मकेु्तश्वर महादवे घाट घेराबारको िास्ग रु १ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ स्सस्भि ल्याव स्थापनाको िास्ग रु ४ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

 

काननु 

➢ मेिस्मिापको माध्यमबाट सामास्िक एकतामा िोड स्दने संयरिको रूपमा रहकेो आँधीखोिा 

गाउँपास्िकाको  रयास्यकसस्मस्तको प्रभावकारीता बढाउन अस्भमखुीकरण तास्िम, कायणक्रम 

रयास्यक सस्मस्त सस्चवािय,स्थानीय तह रयास्यक सस्मस्त संस्थागत स्वकास काननुी परामशण 
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मेिस्मिाप कक्ष तथा इििास स्नमाणण तथा कायणक्रम को िास्ग रु १० लाख बिेट स्वस्नयोिन 

गरेको छु । 

संस्कृलत 

➢ हािा ऐस्तहास्सक चाड पवण , मेिा महोत्सव , पिूा पाि,  खेिकुद तथा सांस्कृस्तक कायणक्रम िोगाउन 

िगायत संस्कृस्त कायणक्रम चाडपवण , मेिा महोत्सव , स्दवसको संरक्षण तथा सम्बधणनको िास्ग रु ५ 

लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ परम्परागत भार्ा किा संस्कृस्त संवधणन तथा संरक्षणको िास्ग रु ५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु 

। 

 

सहकारी  

सहकारी सँगको समरवय, सहकारी संस्थाहरूको दास्यत्व काम कतणव्य तथा स्थानीय सरकारको नीस्तमा समावेश 

गराउन सहकारी संस्थाका पदास्धकारी तथा कमणचारीहरूिाई अस्भमुखीकरण  तास्िम तथा सहकारी शाखा 

व्यवस्थापनको िास्ग रु ३ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

रालरिय पररचयपर तथा पञ्जीकरण 

➢ रास्रिय पररचयपि तथा पञ्िीकरण िरम ,मतृ्य ुतथा वसाइसराइ कायणक्रमिाई थप व्यवस्स्थत गनण रु 

१५ लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

लवपत ्  व्यवस्थापन  

➢ प्राकृस्तक प्रकोपको कारण हनु सक्ने क्षस्त को रयसु्नकरण िास्ग उद्धार ,राहत, पनुणस्नमाणण 

व्यवस्थापन गनण स्वपत ्व्यवस्थापन कोर्को िास्ग रु २० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

कायािलय सञ्चालन, साविजलनक सेवा प्रवाह एवम ्संस्थागत लवकास 

➢ सावणिस्नक सेवा प्रवाहिाई चरुत दरुुस्त  प्रस्वस्ध मैिी बनाउनको िास्ग कमणचारीिाई तास्िम प्रदान 

गररनेछ । आँधीखोिा गाउँपास्िकामा कायणरत इमारदार र दक्ष करार सेवाका कमणचारीहरूको आस्थणक 

वर्ण २०७८।७९ मा सेवामा स्नररतरता कायम गने व्यवस्था स्मिाइएको छ । साथै भस्वरयमा समेत सेवा 
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वर्ण तथा दक्षताको आधारमा उनीहरूको प्रोत्साहनको स्वर्यिाई गाउँपास्िकािे प्राथस्मकतामा 

राखेको छ । छािवसृ्त्त , स्मिापि, आस्थणक सहायता,अपाङ्ग पररचयपि एवम ्अस्घल्िो आस्थणक 

वर्णमा स्नःशुल्क रूपमा प्रदान गररएको सेवािाई स्नररतरता स्दइएको छ ।  

➢ उपभोक्ता सस्मस्त माफण त गररने कामको थप प्रभावकाररताको िास्ग  उपभोक्ता सस्मस्त क्षमता अस्भवसृ्द्ध 

तास्िम एवम ्अस्भमुखीकरणको िास्ग  रु ४ लाख स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुास्यक वन व्यवस्थापन अस्भमुखीकरणको िास्ग बिेट स्वस्नयोिन गरेका छौं ।  

कमणचारी पाररश्रस्मक तिव तथा अरय भत्ता, पदास्धकारी ससु्वधा भत्ता , कायाणियमा सेवा प्रवाहमा आवश्यक 

गने स्वस्वध स्वर्य सँग सम्बस्रधत कायाणिय सञ्चािन, कायणक्रम खचण , वडा कायाणिय सञ्चािन खचण 

स्वास््य, शाखा कृस्र् शाखा ,पश ुशाखा ,रािश्व शाखा , प्रशासन शाखा , िेखा शाखा , प्रास्वस्धक शाखा 

,िनप्रस्तस्नस्ध सस्चवािय , रयास्यक सस्मस्त , योिना शाखामा हुने कायाणिय सञ्चािन खचण, आस्थणक सहायता 

, ढुवानी , सञ्चार , इरधन , अरय सेवा शलु्क , सञ्चास्ित सामाग्री एवम ्मेस्सनरी समान ममणत ,अनगुमन 

मलु्यांकन , भ्रमण ,पसु्तक पिपस्िका , छपाइ  अस्भमखुीकरण तास्िम, स्वस्वध खचण , सेवा परामशण खचण  र 

गाउँपास्िका तथा अरय प्रशासस्नक खचणको िास्ग रु ६ करोड ५० लाख बिेट स्वस्नयोिन गरेको छु । 

➢ आस्थणक प्रशासन शाखा , योिना शाखा , रािश्व शाखा िगायत अरय शाखा आधसु्नक प्रस्वस्ध 

सस्हतको सफ्टवेयर प्रणािीबाट सञ्चािन गररएकोमा त्यसको िास्ग कमणचारीिाई पनुताणिगी तास्िम 

स्दन बिेटमा व्यवस्था गररएको छ । 

➢ सातौं र आिौं गाउँसभाद्वारा आस्थणक वर्ण २०७७/७८ को िास्ग स्वीकृत भएको बिेट तथा कायणक्रम 

र कायणपास्िकाको बैिकबाट छनौट गरर कायाणरवयन भएका सबै योिना तथा कायणक्रमहरू समेत यस 

नवौं गाउँसभाबाट अनमुोदन सस्हत स्वीकृत गने प्रस्ताव पेश गरेको छु  ।  

➢ कोरोना महामारीको कारण आकस्स्मक रूपमा खोस्िएको प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा हािो 

आग्रहिाई स्स्वकार गद ैपरोपकारी मनहरूि ेआस्थणक तथा भौस्तक सहयोग गनुण भएकोमा आँधीखोिा 

गाउँपास्िका यस महान ्सहयोग गनुण आदरणीय व्यस्क्तत्वहरू, संघसंस्था प्रस्त स्नकै नै आभारी प्रकट 

गद ैधरयवाद प्रस्ताव पेश गरेको छु। 
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➢ कोरोना रोकथाम स्नयरिण तथा उपचार, क्वारेरटाइन व्यवस्थापनमा भएको स्वपत ्व्यवस्थापन खचण 

तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोर्बाट भएको सम्पणूण खचण यसै नवौं गाउँसभाबाट अनुमोदन सस्हत स्वीकृत 

गने प्रस्ताव पेश गरेको छु । 

आलथिक ऐन र लवलनयोजन ऐन  

➢ आँधीखोिा गाउँपास्िकाको आस्थणक वर्ण २०७८/७९ को अथण सम्बरधी प्रस्ताविाई कायाणरवयन 

गनणका स्नस्म्त 

 स्थानीय कर दस्तरु, शलु्क संकिन गने, छुट स्दने तथा आय संकिनको प्रशासस्नक व्यवस्था गनण 

नेपािको संस्वधानको धारा -२२८ को उपधारा २ बमोस्िम कायणपास्िकाबाट स्वीकृत गरर यस 

गाउँसभा समक्ष आलथिक लवधेयक र सोका अनसुचूीहरू स्वीकृतका िास्ग यसै साथ पेश गरेको छु । 

➢ आँधीखोिा गाउँपास्िका, स्याङ्िाको आस्थणक वर्ण २०७८।७९ को सेवा र कायणहरूको िास्ग सस्ञ्चत 

कोर्बाट केही रकम खचण गने अस्धकार स्दन र सो रकम स्वस्नयोिन गनण वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 

संस्वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोस्िम कायणपास्िकाबाट स्वीकृत गरी यस गाउँसभा 

समक्ष लवलनयोजन लवधेयक यसै साथ सम्िग्न गरी स्वीकृस्तका िास्ग पेश गरेको छु । 

सभाध्यक्ष ज्यू एवं आदरणीय उपलस्थत महानुभावहरू 

 

हामीिे प्रस्ततु गरेको आगामी आस्थणक वर्ण २०७८।७९ को आय व्यय अनमुान बिेट कायाणरवयनबाट संक्रामक 

िगायत सबै प्रकारका रोगहरूबाट नागररकको िीवन रक्षा गनण स्वास््य प्रणािी सदुृढ र सबि हुने, गणुस्तरीय 

र िीवन उपयोगी स्शक्षाको पहुचँ अस्भवसृ्द्ध हुने, श्रम शस्क्तिाई काम तथा रोिगार सुस्नस्ित हुने र सबै 

नागररकिे राज्यबाट क्रमशः सामास्िक सरुक्षा एवम् संरक्षणको अवसर प्राि गने व्यवस्थाबाट 

समरुनत,सभ्य,ससंुस्कृत र रयाय पणूण समाि स्नमाणणमा महत्वपूणण योगदान पगु्ने अपेक्षा स्िएको छु । 

 

स्थानीय सरकार बनेको अवस्धमा खडा गररएको आस्थणक तथा सामास्िक स्वकासको िगमा टेकेर आगामी 

आस्थणक वर्णको बिेटि ेसमदृ्ध आँधीखोिा सुखी आँधीखोिा बासीको आकांक्षा हास्सि गनण नयाँ उत्साहका 

साथ अस्घ बढ्न प्रेररत गने स्वश्वास स्िएका छौं । सबै रािनीस्तक दि, िनप्रस्तस्नस्ध, सामास्िक संघ संस्था,स्निी 

क्षेि तथा नागररक समाििाई यो उद्दशे्य प्रास्ि तफण  सहकायणको िास्ग हास्दणक अस्पि र आह्वान गदणछु। 
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कोस्भड १९ िगायत अरय महामारीको कारण मुिकुको मािै नभएर गाउँपास्िकाको अनुमास्नत आय एवम् 

रािश्व प्राि हुन नसकेको खण्डमा र स्वस्भरन शीर्णकमा प्रस्तास्वत भएका बिेट तथा कायणक्रम कोरोना भाइरस 

िगायतका स्वस्भरन महामारीको रोकथाम, स्नयरिण तथा उपचारमा िगाउन ुपने हुन सक्ने सम्भावना रहकेो हुदँा 

२०७८।७९ का बिेट का सम्पणूण कायणक्रम पणूण कायाणरवयन हुन नसकेको खण्डमा त्यस्ता आयोिनाहरू आस्थणक 

वर्ण २०७९।८० मा कायाणरवयन हुनेछन ्।  

 

यसै बिेटको पररस्धस्भि रहरे आ व ०७८।७९  का योिनाहरू संचािन हुनेछन ्। पवूाणधार तफण का योिनाहरू 

फाल्गनु मसारतसम्म र अरय कायणक्रमहरू िेष्ठ मसारतसम्म कायाणरवयन भै सक्नपुने स्वगतको पररपाटीिाई यस 

आ व मा समेत िाग ूगने स्नस्तगत व्यवस्था गररएको छ । यसिे समग्र गाउँपास्िकाको भौस्तक पवूाणधार िगायत 

आस्थणक सामास्िक क्षेिको समग्र स्वकासमा स्वगत वर्ण झै ँसकारात्मक प्रभाव पानेछ भरने आशा गरेको छु । 

यस गाउँपास्िकाको बिेट तयारीको क्रममा स्वस्भरन चरणहरूमा आ-आफ्नो स्थानबाट मागणदशणन स्दनहुुने 

रािनीस्तक दि, िनप्रस्तस्नस्ध, सामास्िक तथा संघ संस्था, टोि स्वकास संस्था िगायतका सामास्िक 

सञ्िािबाट समेत महत्वपणूण सल्िाह सझुाव स्दनहुुने सम्पणूण महानभुावहरूमा हास्दणक आभार ब्यक्त्त गनण 

चाहरछु ।त्यसैगरी सहभास्गतात्मक योिना तिुणमाको सरुुवात सँग ैआिको यस घोर्णा समारोहिाई सफिता 

पवूणक सम्परन गने समयसम्म सहयोग पयुाणउनहुुने व्यस्क्तत्वहरू , गाउँपास्िकाका कमणचारीहरूिाई धरयवाद 

प्रकट गनण चाहरछु । प्रस्ततु योिना तथा कायणक्रमहरूको सफि कायाणरवयनमा सबै पक्षहरूबाट स्वगत वर्णको झै ँ

रचनात्मक सहयोग प्राि हुने नै छ भरने आशा  र अपेक्षा सस्हत स्बदा हुन चाहरछु । 

 

अरत्यमा मिुकुस्भि र बास्हर रहन ु भएका सबै नेपािी स्ददी बस्हनी तथा दािुभाइिाई कोस्भड -१९ को 

िोस्खमबाट सरुस्क्षत रहदँ ैसबि,समदृ्ध र रयाय पणूण आँधीखोिा स्नमाणणमा योगदान गनण आग्रह गदणछु । 

 

 

 

धन्यवाद नमस्कार । 

जय आँधीखोला 

जय आँधीखोला वासी 
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आँधीखोला गाउँपाललका 

     आ.व. २०७८।७९  को लवलनयोजन ऐन 

 

         गाउँसभामा पेश गररएको लमलत- २०७८/०३/१० 

 

प्रस्तावना :आँधीखोिा गाउँपास्िका, स्याङ्िाको आस्थणक वर्ण २०७८/७९ को सेवा र कायणहरूको िास्ग 

सस्ञ्चत कोर्बाट केही रकम खचण गने अस्धकार स्दन र सो रकम स्वस्नयोिन गनण वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 

संस्वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोस्िम आँधीखोिा गाउँपास्िका, स्याङ्िाको गाउँ सभािे यो 

ऐन बनाएको छ । 

१.संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आँधीखोिा गाउँपास्िका, स्याङ्िाको स्वस्नयोिन ऐन, 

२०७८” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुरत प्रारम्भ हुनेछ । 

२.आलथिक वर्ि २०७८/७९ को लनलमत्त सलञ्चत कोर्बाट रकम खचि गने अलधकार :(१)आस्थणक वर्ण 

२०७८।७९ को स्नस्मत्त गाउँ कायणपास्िका, वडा सस्मस्त, स्वर्यगत शाखािे गने सेवा र कायणहरूका स्नस्मत्त 

अनसुचूी १ मा उस्ल्िस्खत चाि ू खचण, पुँिीगत खचण र स्वत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी िम्मा रकम  

५१,२२,८३,०००.०० (अक्षरुस्प एकाउरन करोड बाइस िाख स्ियासी हिार माि) मान बढाई स्नस्दणष्ट गररए 

बमोस्िम सस्ञ्चत कोर्बाट खचण गनण सस्कनेछ । 

३.लवलनयोजन : (१) यस ऐनद्वारा सस्ञ्चत कोर्बाट खचण गनण अस्धकार स्दइएको रकम आस्थणक वर्ण २०७८।७९ 

को स्नस्मत्त आँधीखोिा गाउँपास्िका, स्याङ्िाको गाउँ कायणपास्िका, वडा सस्मस्त र स्वर्यगत शाखािे गने 

सेवा र कायणहरूको स्नस्मत्त स्वस्नयोिन गररनेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापस्न कायणपास्िका, वडा सस्मस्त र स्वर्यगत शाखािे गने 

सेवा र कायणहरूको स्नस्मत्त स्वस्नयोिन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दसे्खन आएमा 

गाँउकायणपास्िकािे बचत हुने शीर्णकबाट नपगु हुने शीर्णकमा रकम सानण सक्नेछ ।यसरी रकम सादाण एक 

शीर्णकबाट सो शीर्णकको िम्मा रकमको २५ प्रस्तशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भरदा बढी शीर्णकहरूबाट 

अको एक वा एक भरदा बढी शीर्णकहरूमा रकम सानण तथा स्नकासा र खचण िनाउन सस्कनेछ । पुँिीगत खचण र 

स्वत्तीय व्यवस्थातफण  स्वस्नयोस्ित रकम साँवा भकु्तानी खचण र व्याि भकु्तानी खचण शीर्णकमा बाहके अरय चाि ू

खचण शीर्णकतफण  सानण र स्वत्तीय व्यवस्था अरतगणत साँवा भकु्तानी खचणतफण  स्वस्नयोस्ित रकम ब्याि भकु्तानी खचण 

शीर्णकमा बाहके अरयि सानण सस्कने छैन । तर चाि ूतथा पुँिीगत खचण र स्वत्तीय व्यवस्थाको खचण ब्यहोने एक 

स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानण सस्कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापस्न एक शीर्णकबाट सो शीर्णकको िम्मा स्वीकृत रकमको 

२५ प्रस्तशत भरदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभरदा बढी शीर्णकहरूमा रकम सानण परेमा गाउँ सभाको स्वीकृस्त 

स्िन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३ ) मा िुनसकैु कुरा िेस्खएको भएतापस्न प्रस्ताव गररएका योिना तथा कायणक्रम कोस्भड 

१९ को कारण उत्परन हुन सक्ने िस्टि पररस्स्थस्तको कारण आवश्यकता र औस्चत्यतिको आधारमा  कोरोना 

रोकथाम, स्नयरिण र उपचारको िास्ग खचण गनण सस्कनेछ । रािस्वमा कमी आई प्रस्ताव गररएका योिना तथा 

कायणक्रम आगामी आस्थणक वर्ण कायाणरवयन एवम ्स्रोत ससु्नस्ितता गनण नसकेमा आ.व. २०७९/८० र सो भरदा 

पस्छका आस्थणक वर्णमा कायाणरवयन गररनेछ ।  

(५) स्वस्नयोिन स्रोतको आय तथा स्नकासा घटीबढी भएको अवस्थामा गाउँ कायणपास्िकाबाट सोही 

बमोस्िमको स्वीकृत योिना तथा कायणक्रम कायाणरवयन गररनेछ । 
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कायिक्रम / पररयोजना अनुसार बजेट लवलनयोजन 

आ.व. : २०७८/७९ 

 
रकम रू. हजारमा 

 

लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/लक्रयाकलापको नाम कायािन्वयन ह ने 

स्थान 

ललक्षत समूह खचि शीर्िक स्रोत   कैलर्य

त 
जम्मा 

आँधीखोला गाउँपाललका - ८०४४३५०२१०१ 

        

१ 

कायािलय सञ्चालन , साविजलनक सेवा प्रवाह एवम ्संस्थागत 

लवकास 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २११११ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ६५०००   

२ लवपन्न नागररक स्वास््य लवमा 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२२१४ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ५००   

३ प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२४१३ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद ८०००   

४ कृर्क ताललम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५१२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

५ मलहला क्षमता अलभवृद्धी कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५१२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

६ 

अध्यक्ष कप रलनङलशल तथा लवलवध खेलकुद एवम ्वृहत्त सांस्कृलतक 

कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ८००   
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७ 

अध्यक्ष शैलक्षक सुधार कायिक्रम कक्षा १ देलख ५ सम्म सामुदालयक 

लवद्यालयमा अगे्रजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक लवतरण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ८००   

८ 

अध्यक्ष शैलक्षक सुधार कायिक्रम लवद्यालय स्तरीय प्रलतयोगीता 

सञ्चालन/बादलववाद/लनवन्ध/हालजररजवर्/लहज्जे/कलवता/अन्य 

प्रलतभा 

आँधीखोला 

गाउँपाललका बालबाललका २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

९ आँधीखोला सरसर्ाइ अलभयान एवम ्कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

१० 

आँधीखोलामा स्थालनय प्रजालतका माछाका भुरा छाड्ने तथा स रक्षण 

कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

११ 

आमा समूहको लालग अलभमुलखकरण , सचेतना ,प्रोत्साहन ,सम्मान 

एवम ्अनुदान कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ८००   

१२ 

उन्नत जातका लवउ लवजन, र्लरू्ल लवरुवा ,कृलर् उपकरण औजार 

अनुदान तथा कृर्कसँगको साझेदारीमा लवतरण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५०००   

१३ एल पी ग्यास लवस्थापन कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ८४०   

१४ कला संस्कृलत संरक्षण सम्वधिन कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

१५ कृलर् तथा पशु लवमा कायिक्रम तथा सचेतना 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

१६ कृलर् तथा पशुमा कृर्क नगद सहभागीता 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

जन सहभालगता - आन्तररक 

श्रोत - नगद ३०००   
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१७ कृलर् मेला प्रदशिनी कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

१८ छारवृलत्त तथा उत्कृष्ट लवद्याथी सम्मान कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका बालबाललका २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद २००   

१९ जेष्ठनागररक सम्मान कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका जेष्ठ नागररक २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ८००   

२० जाउँ है अन्धाअन्धी श्रवणकुमार कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

२१ 

टोल लवकास संस्थाका पदालधकारीको क्षमताअलभवृलद्ध ताललम तथा 

अलभमुलखकरण कायिक्रम एवम ्टोल लवकास सस्था सञ्चालन 

अनुदान 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ५००   

२२ 

दललत जनजालत समुदायको सम्बोधन, उत्थान सचेतना तथा 

ससलक्तकरण अलभमुलखकरण कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

२३ 

न्यायीक सलमलत सलचवालय,स्थालनय तह न्यायीक सलमलत कायिक्रम 

कानूनी सचेतना अलभमुलखकरण,ताललम स ंस्थागत लवकास तथा 

सुधार कानूनी पुस्तक, परामशि मेललमलाप कक्ष, इजलाश लनमािण 

तथा कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

२४ पयिटन प्रवधिन तथा महोत्सव 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

२५ पश ुस्वास््य उपचार कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १५०   

२६ र्रक क्षमता भएका व्यलक्तलाई सहायक सामग्री लवतरण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अपाङ्ग २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   
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२७ र्ोहोर मैला व्यवस्थापन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

२८ 

बालश्रम बह लववाह लैङ्लगक लहंसा छुवाछुत लगायतका सामालजक 

लवभेद लवरुद्धको सचेतना कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका बालबाललका २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

२९ 

भकारोको आधुनीलककरण तथा कृर्कसँगको लागत साझेदारीमा 

भकारो सुधार 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

३० महामारी जन्य रोगहरुको रोकथाम, लनयन्रण र लवपत व्यवस्थापन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३०००   

३१ माटो पररक्षण तथा प्रलवलध हस्तान्तरण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

३२ माध्यलमक लवद्यालयमा कम्प्यूटर लशक्षक तलब अनुदान 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

३३ युवासँग खेलकुद कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

३४ लागत साझेदारीमा कुखुराको चल्ला लवतरण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद २००   

३५ लोकसेवा आयोग तथा लशक्षा सेवा सेवा आयोग कक्षा सञ्चालन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद २००   

३६ वनसँग आयआजिन कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका सीमान्तकृत २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद २००   
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३७ व्यवसालयक कृर्क प्रोत्साहन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ८००   

३८ लवपत व्यवस्थापन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०००   

३९ श्रवणकुमार जेष्ठनागररक गाउँघर ललललनक 

आँधीखोला 

गाउँपाललका जेष्ठ नागररक २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

४० लशक्षक ताललम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका बालबाललका २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

४१ सहकारी व्यवस्थापन , अलभमुलखकरण ताललम एवम ्व्यवस्थापन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३००   

४२ साना व्यवसाय कृलर् उत्पादन केन्र (कृलर् पकेट के्षर ) कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

४३ सामुदालयक मलहला स्वास््य स्वमसेलवका प्रोत्साहन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३१२   

४४ 

सांस्कृलतक कायिक्रम चाडपवि मेला महोत्सव लदवसको स ंरक्षण तथा 

सम्वद्धिन कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

४५ 

साहाना प्रधान गभिवलत मलहला स्वास््य सुधार, सुत्केरी प्रोत्साहान 

ताथ नवजात लशश ुपोर्ण कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ७००   

४६ लसप लवकास कायिक्रम सञ्चालन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका मलहला २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ४००   
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४७ हालनकारक तथा लकटनाशक लकरा लनयन्रण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ३०१   

४८ 

आधारभूत तथा आकलस्मक सेवाको लालग और्लधजन्य सामग्री 

खररद 

आँधीखोला 

गाउँपाललका जेष्ठ नागररक २७२१३ 

राजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेश 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ५००   

४९ अन्य सामालजक सहायता 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य २७२१९ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद ५००   

५० गाउँपाललका प्रमुख प्रशासकीय भवन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३१११२ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद १८६००   

५१ गाउँपाललका वडा न . २ को वडा कायािलय भवन लनमािण (क्रमागत) 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ७५००   

५२ बह उद्देलशय सभाहल तथा सलपङ कम्प्लेलस व्यवस्थापन 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३१११३ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३०००   

५३ मेलशनरी तथा औजार 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद १५००   

५४ लसलभल ल्याव स्थापना 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११२२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ४००   

५५ 

वडा कायािलय, स्वास््य संस्था र सामुदालयक लवद्यालयहरुमा 

लवद्युतीय हालजरी प्रलवलध लवस्तार 

आँधीखोला 

गाउँपाललका बालबाललका ३११३४ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ६००   

५६ ग्रामीण सडक लनमािण तथा स्तरोन्नलत 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ७५००   

५७ नमुना सडक योजना 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   
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५८ 

रू्लबारी पुवाडँाडा सडक –गत आ.व.को बह वलर्िय आयोजनाको 

दालयत्व (बाँकी भुक्तानी) 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५१ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद १२३००   

५९ बाटो ममित सम्भार 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०००   

६० सेलतदोभान लसमखेत सडक   अन्य ३११५१ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद ५०००   

६१ सेलतदोभान लसमखेत सडक 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - समपुरक 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ५०००   

६२ सेपत भस्यािङ वाङ्लसङ पञ्चासे सडक आयोजना 

 

अन्य ३११५१ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद २०८००   

६३ लवद्युत सुधार कायिक्रम   अन्य ३११५३ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

६४ नुवार र्ाँट लसँचाई आयोजना (क्रमागत)   अन्य ३११५५ 

गण्डकी प्रदेश - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १९००   

६५ नुवार र्ाँट लसँचाई आयोजना (क्रमागत) 

 

अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २४९८   

६६ माग तथा आवश्यकताको आधारमा लसँचाइ योजनाहरू   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३०००   

६७ दत्तलोटे खानेपानी आयोजना (क्रमागत)   दललत ३११५६ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक 

श्रोत - नगद ६३००   

६८ माग तथा आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका योजनाहरू   मलहला ३११५६ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   
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६९ लवद्यालय स्वच्छ खानेपानी कायिक्रम   अन्य ३११५६ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद ६००   

७० चौतारी संरक्षण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५७ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

७१ पोखरी पुनिभरण पोखरी ममित तथा लनमािण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५७ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

७२ साविजलनक शौचालय लनमािण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अपाङ्ग ३११५८ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

७३ 

अध्यक्ष शैलक्षक सुधार कायिक्रम आधारभूत तथा बाल लवकास का 

कक्षा कोठा तथा अध्ययन प्रणाली सुधार   बालबाललका ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ४००   

७४ अन्धाअन्धी श्रवणकुमार पयिटन पुवािधार लवकास कायिक्रम   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३०००   

७५ आकलस्मक खचि / भैपरी आउने पँुजीगत खचि 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००००   

७६ आरन सुधार कायिक्रम 

आँधीखोला 

गाउँपाललका दललत ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

७७ 

कोल्डरुम/पोटेवल कोल्ड च्याम्वर लनमािण (लागत साझेदारी ५० 

प्रलतशत )   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ११००   

७८ खेलकुद मैदान/रंगशाला लनमािण 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

७९ डहरेलेकलाई जंगल पाकि को रुपमा लवस्तार   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   



 

40 | पषृ्ठ 
 

आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

८० नगद सहभालगता(पूवािधार लवकास तथा पूलजगत लनमािण) 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५९ 

जन सहभालगता - आन्तररक 

श्रोत - नगद ५०००   

८१ वाल उद्यान कायिक्रम   बालबाललका ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८२ समपूरक कोर् 

आँधीखोला 

गाउँपाललका अन्य ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ७६४०   

८३ सामुदालयक बीउ बैङ्क स्थापना   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८४ छहरामाथी मजुवा टोलमा टोल लवकास संस्थाको भवन लनमािण   मलहला ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८५ पञ्चमुल ढलेलपपल टोलमा सामुदालयक भवन लनमािण   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८६ माझकटेरी राजस्वाँरा टोलमा सामुदालयक भवन लनमािण   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८७ जुङगेस्वाँरा कामीटारी जोडने ग्रालमण सडक   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

८८ ठूली थाप्ले बाट लरवेलण पंगाली टोल जोडने मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

८९ डहरे देउराली पैदल मागि लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

९० मूल देलख सानो लहले जोड्ने गोरेटो बाटो लनमािण 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

९१ 

मोटरबाटो देलख दललत बस्ती र चन्रमा आधारभूत लवद्यालय जोड्ने 

गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   
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नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

९३ लहले, पैहे्र, राजास्वाँरा, ढकालथोक, डहरे ग्रामीण सडक लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

९४ लक्षलतज आमा समूहको भवनको पलिमको खोलामा बाँध लनमािण   मलहला ३११५४ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

९५ 

पँुजीगत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. १   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

९६ रालरिय आधारभूत लवद्यालयमा खेल मैदान लनमािण   बालबाललका ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

९७ कृर्क अलभमुखीकरण   अन्य २२५२२ 

राजस्व बाँडर्ाँड - संघीय 

सरकार - राजस्व बाडँर्ाँड - 

नगद २००   

९८ घडेरी कार्लटारी टोलमा दललत सामुदालयक भवन लनमािण   दललत ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

९९ सहेली टोलमा सामुदालयक भवन लनमािण   मलहला ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१०० लसमचौर थुम्का प्रतीक्षालय लनमािण   जेष्ठ नागररक ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१०१ अम्लावट झाक्रीको थान गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१०२ कार्लटारी लाम्चास जनप्रदीप जरेखोला कृलर् सडक   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   
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१०३ बाटाघर घ्याडाघर मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१०४ भैरवकुण्ड वलहया ग्रामीण सडक 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

१०५ खेताघर लसँचाइ कुलो लनमािण   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१०६ खोलाखेत लसँचाइ कुलो लनमािण   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१०७ भुतेढुङ्गा झारखोला लचन्तेचौर लसँचाइ कुलो लनमािण   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१०८ लचसा –जुकेजालो –ढाड खोला थुम खानेपानी ममित   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१०९ 

पुजीगँत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. २   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

११० सहेली टापु टोलमा र्ोहोर पानी व्यवस्थापन   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१११ लचलाउनेबास स्वास््यचौकी ममित सम्भार   अन्य ३११६१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

११२ पालिबोट टोलमा मलहला सामुदालयक भवन लनमािण   मलहला ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

११३ बासेडाँडा ठाँटी लनमािण   जेष्ठ नागररक ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

११४ अन्धाअन्धी मा लव देलख धाङधुङ पुकोट गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   
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नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

११६ कमेरेपानी छरछरे ह ँदै जुम्लेठान जाने मोटरबाटो स्तरउन्नती   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २५०   

११७ पत्थर खोला गुँहेले मोटरबाटो लनमािण 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

११८ सहेले हरौटा ट्यालटरेबल बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

११९ साउनेटारी आधारभूत लवद्यालय मोटरबाटो लनमािण 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २५०   

१२० साह डाँडा भीरकटेरी अन्धाअन्धी मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

१२१ गैरी कमेरेपानी कुवापानी भुतेखोला खानेपानी ममित   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

१२२ घोप्टेपहरो देलख महन्चेस खानेपानी ममित   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१२३ 

पुजीगँत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. ३   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१२४ चारघरे वाट बास्कोट र्ाट टेलटरेवल बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१२५ टोल भवन देखी कोडघर सम्म गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१२६ डांडा पाखादेलख वैद्यको चौतारो सम्म गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   
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अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१२८ नामदी खोला कोठी टुलनखोला सडक ममित लबस्तार   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

१२९ नारीकोट डाँडेगरा देलख रानीस्वाँरा सम्म गोरेटो बाटो सुधार   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३० मान्सेको टाउको बैढा मोटरबाटो लबस्तार 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३५०   

१३१ ररमालस्वाँरा कोठी मुलाबारी श्रवणकुमार मोटरबाटो ममित   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

१३२ श्रवण आ.लब देखी रालतपोखरी गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३३ सेपत कमेरे ररमालस्वारा श्रवणकुमार मोटर वाटो लनमािण 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३५०   

१३४ लनवाट लसँचाइ कुलो लनमािण   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३५ रे्लदखोला भालुखकि  लसंचाई   अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३६ दह ठुलाखेत खानेपानी योजना   दललत ३११५६ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३७ 

पुजीगँत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. ४   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१३८ कुलेचौर सामुदालयक भवन ममित   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   
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१४० आइतेखोला पोखराचौर मोटरबाटो स्तरोन्नलत   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

१४१ कृलर् अजगन देवकोटथर कामीडाँडा ग्रामीण सडक   दललत ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१४२ कृलर् लाँकुरी ग्रामीण सडक स्तरोन्नलत   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०००   

१४३ खौरेटा गैरा कँुडघरसम्मको गोरेटो बाटो 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ३००   

१४४ रङ्गेठाँलट डाडँाथर लसम्सार गहतेरा ग्रामीण सडक ममित   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५००   

 

१४५ रङ्गेठाँटी नाच्नेडाँडा रातापोखरी गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १५०   

१४६ 

समीको बोट ज्योलतसडाडँा लसरानघर भन्ज्याङ थम्मनडाँडा 

साउनेपानी मोटरबाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१४७ काह ले पँधेरो ममित   अन्य ३११५६ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१४८ डाँडाथर मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २००   

१४९ 

पुजीगँत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. ५   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   

१५० मुके्तश्वर महादेव घाट घेराबार   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १००   
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१५२ अम्बोट गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 
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१५३ कोलट पैनीवारी गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

  

१५४ घती गाउँ रातमाटा गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

  

१५५ लचसाखोला लटकाजा तल्लो र्ाँट साङखोला मोटर बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०० 

  

१५६ जोररको ढुङ्गा डाँडाकटेरी गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०० 

  

१५७ भगवती चोक बुलढको चौतारा मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५०० 

  

१५८ भगवती मा लव मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०० 

  

१५९ मालथवारी गोरेटो बाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

  

१६० रंगेटारी छापा मोटरबाटो 

 

अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०० 

  

१६१ लामडाँडा मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 
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१६३ सम्धी खोला मोटरबाटो वल्ले पल्ले योजना   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान ५०० 

  

१६४ सहकारी थुम्का गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

 

१६५ लसमलको रे्द लसन्नार गोरेटो बाटो   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान २०० 

 

१६६ लसरथुम्का मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

 

१६७ लसरथुम्का मोटरबाटो लनमािण   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

 

१६८ पातीखोला मझुवा लसँचाइ योजना  अन्य ३११५५ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

 

१६९ 

पुजीगँत संरचना लनमािण तथा ममित माग तथा आवश्यकताको 

आधारमा वडा नं. ६   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समालनकरण 

अनुदान - नगद अनुदान १०० 

  

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम- सशति अनुदान 

  रु हजारमा  
 

लस.नं. अनुदान प्राप्त लक्रयाकलाप कायािन्वयन ह ने 

स्थान 

ललक्षत समूह उप के्षर स्रोत जम्मा कैलर्य

त 
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१७० 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 

लशक्षकका लालग तलब भत्ता अनुदान (लवशेर् लशक्षा पररर्द 

अन्तरगतका लशक्षक/कमिचारीहरु समेत)   अन्य २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७०६००   

१७१ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहायक पाररश्रलमक, चाडपवि खति 

तथा पोशाक खचि   अन्य २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७४२   

१७२ कृलर् तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्रालवलधकहरुको तलव भत्ता   अन्य २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ११००   

१७३ प्रालवलधक सहायकको तलव   मलहला २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३६७   

१७४ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षक 

लालग तलब भत्ता अनुदान (लवशेर् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारी,प्रालवलधक धारका प्रलशक्षक समेत)   अन्य २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३१८००   

१७५ रोजगार संयोजकको तलव   अन्य २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४६८   

१७६ रोजगार सहायकको तलब   मलहला २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३६७   

१७७ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 

कायिरत कमिचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोर्ाक 

लगायत प्रशासलनक खचि समेत   मलहला २११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २४८००   

१७८ प्रालवलधक सहायकको पोसाक   मलहला २११२१ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १०   

१७९ रोजगार संयोजकको पोसाक   अन्य २११२१ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १०   
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नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १०   

१८१ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्चार र पँह च अलभयान 

सञ्चालान)   मलहला २२११२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १४०   

१८२ 

मातृ तथा नवलशशु कायिक्रम अन्तगित आमा सुरक्षा, गभिवती उत्पे्ररणा 

सेवा, न्यानो झोला र लनशुल्क गभिपतन कायिक्रम   अन्य २२२११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ९००   

१८३ 

मेलशनरी आजार तथा र्लनिचर ममित सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्चालानाथि)   मलहला २२२२१ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६०   

१८४ मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र सञ्चालानाथि)   अन्य २२३११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १२०   

१८५ 

अन्य लवलवध खचि-Mobilization of CSOs, Civic Groups, 

NGOs for increased social accountability   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ८०   

१८६ अन्य लवलवध खचि-Periodic meeting costs of LGPCC   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २३   

१८७ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृलर् तर्ि का साना 

व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास कायिक्रम लनरन्तरता   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १२००   

१८८ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बािाको साना व्यवसालयक 

कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास कायिक्रम लनरन्तरता   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७००   

१८९ आधारभूत तथा आकलस्मक स्वास््य सेवाको लालग और्लध खररद   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १३००   

१९० 

आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी,गलणत र लवज्ञान लवर्यमा 

लशक्षण सहयोग अनुदान   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६९   
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अनुदान चालु - नगद अनुदान ९४६   

१९२ ईलपडेलमयोलोजी ररपोलटिङ   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६   

१९३ 

उपचारात्मक सेवा अन्तगितका कायिक्रमहरु ( ,आधारभूत स्वास््य 

सेवा केन्र (स्वास््य चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको न्युनतम सेवा 

मापदण्ड कायिक्रम संचालन तथा सुलरलधकरण र आँखा, नाक, कान, 

घांटी तथा मुख स्वास््य सम्वलन्ध अलभमुखीकरण तथा लबद्यालय 

स्क्रीलनंग कार   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५००   

१९४ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहायक देलनक भ्रमण भत्ता तथा 

यातायत खचि   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १०८   

१९५ एम. आइि. एस. अपरेटर र लर्ल्ड सहायको लालग सञ्चार खचि   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५   

१९६ कृलरम गभािधान लमसन कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २५०   

१९७ 

क्षयरोगका जोलखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पह च कम भएका 

समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायिक्रम, घरपररवारका 

सदस्यहरूको सम्पकि  पररक्षण, समुदायमा क्षयरोगका लवरामीहरूको 

खोजपडतालका लालग क्षभता अलभवृलद्ध तथा पररचालन ।   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १०५   

१९८ कृलर् उपज बजार पूवािधार लनमािणका लालग सहयोग   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २५५०   

१९९ कृलर्, पशुपन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावलधक कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १००   
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२०० कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २९२२   

२०१ कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान (युवा रुप)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४१   

२०२ कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान (युवा रुप)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४२००   

२०३ 

लकवीको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास 

कायिक्रम सञ्चालन   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १२००   

२०४ लकसान सूचीकरण कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३००   

२०५ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका 

लालग शैलक्षक कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २७   

२०६ 

कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका 

लालग शैलक्षक कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३७३   

२०७ 

कोलभड १९ लगायत लवलभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

लनयन्रण तथा लनगरानीका लालग सरोकारवाला सँगको अन्तरलक्रया 

तथा RRT, स्वास््यकमी पररचालन   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २५   

२०८ 

कोलभड १९ लवरुद्ध खोप अलभयान संचालन ब्यवस्थापन खचि -

पाललकास्तररय सलमक्षा तथा योजना र पाललका तथा स्वास््य सस्था 

स्तररय सुपररवेक्षण_   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १३२   

२०९ 

कोल्डरुम/पोटेवल कोल्ड च्याम्वर लनमािण (लागत साझेदारी 5० 

प्रलतशत )   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ११००   
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२१० गुनासो सुनुवाई अलधकारी   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १००   

२११ 

गररबी लनवारणका लालग लघु उद्यम लवकास कायिक्रम संचालन 

लनदेलशका, २०७७ बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता 

पलहचानका आधारमा पुनतािजगी र एडभान्स सीप लवकास ताललम 

कायिक्रम)   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४८०   

२१२ 

गररबी लनवारणका लालग लघु उद्यम लवकास कायिक्रम संचालन 

लनदेलशका, २०७७ बमोलजम लघु उद्यम लवकास मोडेलमा नयाँ लघु 

उद्यमी लसजिना गने   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २२८०   

२१३ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका लालग लवद्यालयलाई अनुदान   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३७१८   

२१४ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका लालग लवद्यालयलाई अनुदान   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २७०   

२१५ दुध लमसन कायिक्रम अन्तगित भैसी प्रवद्धिन   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २०४४   

२१६ 

प्रलत लवद्याथी लागतका आधारमा लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्

कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २२७   

२१७ 

प्रलत लवद्याथी लागतका आधारमा लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम ्

कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३१२५   

२१८ 

प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ८२३२   

२१९ 

प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५९६   
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आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

२२० पररवार लनयोजन लकशोर लकशोरी तथा प्रजनन ्स्वास््य कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४३६   

२२१ 

पशुपंक्षी आदीबाट ह ने ईन्रु्एन्जा, बडि फ्लु, AMR, लसलष्टसकोलसस, 

टलसोप्लाज्मोलसस आलद लवलभन्न सरुवारोग सम्बलन्ध रोकथाम तथा 

लनयन्रणका लालग सचेतना कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २०   

२२२ 

पाललका स्तरमा ःिः टाई िर्ाइड खोप अलभयान संचालन तथा 

लनयलमत खोपमा टाई िर्ाइड खोप शुरुवातको साथै लनयलमत खोप 

सुदढीकरण र सरसर्ाई प्रबर्धनको लालग पाललका र वडा खोप 

समन्वय सलमती र सरोकारवालाहरुको अलभमुलखकरण बैठक १ लदन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १४८   

२२३ 

पाललका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मालसक बैठक, डाटा 

भेररलर्केशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमालसक एवं बालर्िक सलमक्षा   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २००   

२२४ 

पाललकास्तरमा खोप र सरसर्ाई प्रवर्धन कायिक्रमको सलमक्षा, 

सूक्ष्मयोजना अध्यावलधक र पाललका खोप समन्वय सलमलतको 

अलभमुलखकरण समेत पाललका स्तरमा २ लदन, वडा खोप समन्वय 

सलमलतको स्वास््य संस्था, वडा सतरमा अलभमुलखकरण १ लदन तथा 

पूणि खोप सुलनितताको लागी घरधुरी सर   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १८८   

२२५ पोपण लवशेर् (स्वास््य) के्षरका कायिक्रम सञ्चालन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १४०   

२२६ पोर्ण कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ९९९   

२२७ 

पोर्ण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृलर्, पशुसेवा, 

मलहला तथा बालबाललका, लशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) के्षरका 

कायिक्रमहरू सञ्चानल)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४६०   
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आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

२२८ 

बािाको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास 

कायिक्रम सञ्चालन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १५००   

२२९ मध्यम प्रलवलधयुक्त बह उदे्धश्यीय र्लरू्ल नसिरी स्थापना कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७५०   

२३० 

मलहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यलक्त, ज्येष्ठ नागररक र 

यौलनक तथा लैंलगक अल्पसंख्यक का त्याङ्क संकलन र 

अधावलधक गने   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १००   

२३१ मातृ तथा नवलशशु कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १३९७   

२३२ 

माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गलणत र लवज्ञान लवर्यमा 

लशक्षण सहयोग अनुदान   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५९   

२३३ 

माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रजी,गलणत र लवज्ञान लवर्यमा 

लशक्षण सहयोग अनुदान   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ८०५   

२३४ मासु लमसन कायिक्रम अन्तगित बािा प्रवद्धिन   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १५००   

२३५ रारिपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता (स्थानीय तहस्तरीय)   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १००   

२३६ 

रालरिय मलहला स्वास््य स्वयंसेलवका कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात खचि, वालर्िक सलमक्षा गोष्ठी र लदवस मनाउने खचि समेत)   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ९००   
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आँधीखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रम र बजेट 

२३७ लवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २१४९   

२३८ लवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १५६   

२३९ 

लवद्यालय स्वास््य लशक्षा/आमा समुह तथा मलहला स्वास््य 

स्वयंसेलवकाहरूका लालग सामालजक व्यवहार पररवतिन कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १००   

२४० 

लवद्यालयमा शैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७८२१   

२४१ 

लवद्यालयमा शैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ् कायिसम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५६९   

२४२ 

लवभागले उपलव्ध गराएको ताललम खाका बमोलजम घटना दताि तथा 

सामालजक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कायािलयका 

कमिचारीहरुको लालग ताललम तथा जनप्रलतलनलधहरुलाई 

अलभमुलखकरण कायिक्रम सञ्चालन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १७४   

२४३ 

लवलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जुनोलटक, मानलसक स्वास््य सम्बलन्ध 

अन्तरलक्रया कायिक्रम तथा लदवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम लदवस, मानलसक 

स्वास््य लदवस, अल्जाईमर लदवस, रेलबज लदवस, लवश्व औलो लदवस) 

मनाउने   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५५   
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२४४ 

शैलक्षक पह ँच सुलनलितता, अनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा 

कायिक्रम (परम्परागत लवद्यालय, वैकलल्पक लवद्यालय, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कायिक्रम समेत)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ८३९   

२४५ 

शैलक्षक पह ँच सुलनलितता, अनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा 

कायिक्रम (परम्परागत लवद्यालय, वैकलल्पक लवद्यालय, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कायिक्रम समेत)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६१   

२४६ 

स्थलगत अनुलशक्षण गरर स्वास््यकलमिहरूको क्षमता अलभवृलध्द एवं 

त्यांङकको गुणस्तर सुलनलित, क्षयरोगका कायिक्रमको अधि 

बालर्िक सलमक्षा तथा उपचार नलतजाको कोहटि लवशे्लर्ण   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६०   

२४७ 

सुन्तलाजात र्लरू्लको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्र 

(पकेट) लवकास कायिक्रम सञ्चालन   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १२००   

२४८ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाि बृलद्ध गनिका 

लालग कलम्तमा ५ जनाको समुहमा प्रलबलध हस्तान्तरण   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १४०   

२४९ 

स्वास््य संस्थामा आकलस्मक अवस्थामा औसलध एवं ल्याब 

सामाग्री ढुवानी, रेकलडिङ तथा ररपोलटिङका लालग र्मि र्रमेट छपाइ 

तथा र्ोटोकपी, ई-लट.लब रलजस्टर अध्यावलधक, लवश्व क्षयरोग लदवस 

सम्बन्धी कायिक्रम   अन्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ३५   

२५० 

सामुदालयक लवद्यालयका छाराहरुलाई लनशुल्क स्यालनटरी प्याड 

ब्यवस्थापन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ५७   

२५१ 

सामुदालयक लवद्यालयका छाराहरुलाई लनशुल्क स्यालनटरी प्याड 

ब्यवस्थापन   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ७९०   
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२५२ 

साविजलनक लवद्यालयका लवद्याथीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक 

अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १६९६   

२५३ 

साविजलनक लवद्यालयका लवद्याथीहरुका लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक 

अनुदान   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान १२३   

२५४ 

साविजलनक लवद्यालयमा अध्ययनरत लवद्याथीहरुका लालग छारबृलत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ६०६   

२५५ 

साविजलनक लवद्यालयमा अध्ययनरत लवद्याथीहरुका लालग छारबृलत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय)   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ८६   

२५६ 

लसलबआईएमएनलसआई Onsite कोलचंङ्ग र समता तथा पह ँच 

कायिक्रम   मलहला २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २००   

२५७ 

स्थानीय तहका कमिचारी र जनप्रलतलनलधहरुको लालग अनुगमन तथा 

मुल्याकन खचि   मलहला २२६११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ४८   

२५८ 

रोजगार सेवा केन्रको सञ्चालन (अनुगमन, सञ्चार, स्टेशनरी, 

ममित,अन्य)   अन्य २२७११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान २०५   

२५९ 

सुरलक्षत नागररक आवास कायिक्रम :- गण्डकी प्रदेशको स्याङजा 

लजल्ला के्षर नं. १ अन्तगित आँलधखोला गाउँपाललका- ९० वटा   अन्य ३११११ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान १८००   

२६० 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना लवद्यालय,लवशेर् लवद्यालयको क्रमागत 

भवन लनमािण तथा कक्षा ११ स्तोन्नलत भएका प्रालवलधक धार 

लवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ५००   
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२६१ 

केन्रबाट छनौट भएका नमुना लवद्यालय,लवशेर् लवद्यालयको क्रमागत 

भवन लनमािण तथा कक्षा ११ स्तोन्नलत भएका प्रालवलधक धार 

लवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ६५००   

२६२ कार्लटारी गुरुकुल आलधखोला गा पा   अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान १२००   

२६३ 

रारिपलत शैलक्षक सुधार कायिक्रम अन्तगित तोकीएकाक 

लवद्यालयहरुमा तोकीएको भौतीक तथा शैलक्षक पुवािधार लवकासका 

लाालग अनुदान   बालबाललका ३१११२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान चालु - नगद अनुदान ०   

२६४ 

नवीकरणीय ऊजाि प्रवलध जडान (वायोग्याँस/लवद्युतीय 

चुलो/सुधाररएको चुलो/सौयि ऊजाि)   अन्य ३११२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ८००   

२६५ 

रोजगार सेवा केन्रको सुदृलढकरण (कम्प्यूटर, र्लनिचर लर्लचसि, 

लयामरा, अन्य लवद्युतीय उपकरण)   अन्य ३११२२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान २००   

२६६ 

हररपाला- लटकाजा सडक बोलसेराहा आँधीखोला पुल स्याङजा 

लडलपआर सलहत   अन्य ३११३२ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान २०००   

२६७ 

ओडारे झो.पु. वडा नं १, तल्लो लसग्ले पाती खोला झो. पु वडा नं ६, 

जुनीरह झो.पु,बैडाठूलाखेत झो.पु, जरे खोला पानीघाट झो.पु, 

आँलधखोला गाउँपाललका, स्याङजा   अन्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ३७००   

२६८ गोरुजुरे पयिटन पूवािधार लनमािण योजना वडा नं १ र २   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान ८००   
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२६९ 

सेतीदोभान प्रहरी चौलकदेखी साधना गाडेन जाने पदमागि तथा 

दृश्यावलोकन टावर लनमािण आँधीखोला ५   अन्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसति 

अनुदान पँुजीगत - नगद 

अनुदान १०००   

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (लवरे्श अनुदान) - ८०४४३५०२५१२ 

        

२७० बाङ्लसङ स्वास््य चौकी लनमािण आयोजना   अन्य ३११११ 

नेपाल सरकार - लवरे्श अनुदान पँुजीगत - 

नगद अनुदान १३३००   

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम(समपुरक अनुदान) - ८०४४३५०२५१३ 

        

२७१ सेपत भस्यािङ देउराली पञ्चासे ग्रामीण सडक (क्रमागत आयोजना)     ३११५१ 

नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पँुजीगत - 

नगद अनुदान २०८००   

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम (शसति अनुदान) - ८०४४३५०२५२१ 

        

२७२ रु्लबारी माझकटेरी सडक स्तरोन्नलत   अन्य ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - शसति अनुदान पँुजीगत - 

नगद अनुदान ५०००   

२७३ रु्लबारी माझकटेरी सडक स्तरोन्नलत   अन्य ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - शसति अनुदान चालु - नगद 

अनुदान ५०००   

        

कुल जम्मा ५१२२८३   
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