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आँधीखोला गाउँपािलकाको सात गाउँसभा
आ.व.२०७७/७८ को वािष)क बजेट तथा काय)0मको म2त3य
आदरणीय सभा य महोदय,
गाउँसभाका सद यह ,
स पणू कमचारीह तथा उपि थत स पणू महानभु ावह तथा गाउँपािलकाको सामािजक स$जालबाट आँधीखोला
गाउँपािलकाको आगामी आिथक वषको अनमु ािनत बजेट तथा काय,म सिु नरहनु भएका देश िवदेशमा रहनु भएका
आमा बवु ा , दाजभु ाइ तथा िदिदबिहनीह0 ।
 आँधीखोला गाउँपािलकाको उपा य को पमा िव2मान िवषम प3रि थित बीच यस सात4 गाउँसभा सम
आिथक वष २०७७।७८ को बजेट 9 ततु गन लागेको छु । यस अवसरमा लोकताि;<क गणत;< थापना एवम्
राजनीितक प3रवतनको लािग जीवन उ>सग गनह?ु ने स पणू @ात अ@ात शहीदह तथा िनरंकुशताको िव0B
जीवन पय;त संघष गनह?ु ने िदवङ्गत नेताह 9ित भाव पणू EBा$जली FयG गदH बेपIा घाइते नागरीकह09ती
हािदक आदरभाव 9कट गदछु । मल
ु क
ु को सावभौिमकता, भौगोिलक अखKडता,रािMNय एकता, वाधीनता र
वािभमानको र ा गदH लोकताि;<क गणत;< 9ािOको आ;दोलनको किठन प3रि थितमा >याग तथा नेत>ृ व
गनह?ु ने आदरणीय अRज राजनीित@ह 9ित उSच स मान FयG गदछु । साथै यस गाउँपािलकाको समृिBको
लािग हरसमय 9>य अ9>य सहयोग पयु ाउनु ह?ने राजनीितक दलह , िविभ;न संघ सं था र FयिG>वह
9ित स मान FयG गन चाह;छु ।
 िवUFयापी महामारीको पमा फै िलएको कोरोना रोगको कारण हामीह ले एकै पटक मानवीय र आिथक संकट
सामना गनु परे को छ । वा Wय संकटबाट उ>पादन Fयापारसँगै नेपालको अथत;<मा नकारा>मक 9भाव परे को
छ । जनताका माग तथा आवXयकता बढेकोमा गाउँपािलका जन वा Wयमा कोिभड १९ को स;<ासले
9ाथिमकता र बजेटको िविनयोजन गन चनु ौती खडा भएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम , िनय;<ण ,उपचार
एवम् जनतालाई राहत एवम् Eिमकलाई रोजगार 9दान गन ठूलो लगानी गनपन]
ु अव था छ भने अक^ तफ
संघीय सरकार र 9देश सरकारबाट 9ाO ह?ने _ोत सिु नि`ततामा कमी आएको छ । आ;त3रक _ोत समेत िवगत
वषमा ज तो न त संकलन गन सaने अव था छ न त थप प3रचालन ह?न सaने नै देिख;छ ।
 जीवन रहे जीवन सुधान) र िसँगान) सिक2छ भ;ने मा;यता अनु प गाउँसभाको सात4 बजेट 9 तुत ग3ररहँदा
कोरोनाबाट नाग3रकको जीवन र ा गन] र हामीले िलएका लbय लाई गितशील बनाउने गहन िज मेबारीबोध
गरे का छौँ ।
 यस िवषम प3रि थितमा सबै राजनीितक दल,जन9ितिनिध,संघ सं था र आम नाग3रकको सहयोग र एaयवBता
वतमान चनु ौती सामना गन सिक;छ भ;ने cढ िवUास छ ।
 थानीय _ोत र साधनको उSचतम उपयोग गदH गाउँको चौतफd िवकासका लािग गाउँ सभाeारा वीकृ त आ.
व. ०७७।७८ को नीित तथा कायकमको साथै गाउँ कायपािलकाको बैठकले वीकृ त गरे को आिथक वष
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०७७।७८ मा अवल बन ग3रने बजेट तथा काय,मको आधारमा यो बजेट तयार ग3रएको छ । 9 ततु बजेट
तथा काय,म तयार गदा गाउँवासीह0को िवकासको आवXयकता, नेपाल सरकारले िदएको मागदशन,
नेपालको संिवधान , थानीय सरकार शासन स$चालन एन,गाउँपािलकाको आविधक योजना, संघीय एवं
9देश सरकारबाट 9ाO गरे का एवं गन] िवIीय समानीकरण, सशत अनदु ान, राज व बाडफाड एवं आ;त3रक
Eोत समेतलाई मुgय आधार बनाइएको छ। जनताले आhना आवXयकताह लाई स बोधन गन] योजनाह
आhनै सहभािगतामा छनौट गन सकुन भ;ने उiेXयले यस किठन अव थामा पिन सामािजक तथा भौितक दरू ी
कायम राखी वि त तथा टोल तरबाट भेला छलफल गरी योजना संकलन गदH जन आकां ा समेट्दै
जन9ितिनिधह को िवकासको चाहना परु ा गन मौजदु ा काननु ी Fयव थाको प3रिधमा रही िविभ;न चरणह पार
गदH सहभािगता मूलक योजना तजमा
ु 9ि,याको अवधारणा अनु प 9 ततु बजेट तथा काय,मह तयार
पा3रएको छ ।
चालू आिथक वष २०७६/७७ को बजेट *ोत तथा खच
 चालू आ. व. को स पणू कारोबार सिकन अझै के ही समय बाँकk रहेकोले शंसोधीत आय Fयय अनमु ान तथा
जेठ मसा;त स मको यथाथ िववरण 9 ततु गन चाह;छु । आगामी गाउँसभामा सोका िवषयमा समी ा ग3रने नै
छ।

चालू आ.व. को आय तफ
गत आिथक वष २०७५र७६को नगद मौnदात २ करोड ९७ लाख ८७ हजार २ सय ७२, आ;त3रक आयतफ
कर, द तरु , सेवा, शoु क, महसल
ु , राजU वाँडफाँड समेत गरी ज मा 0। ६० लाख , नगद सहभािगतामा पँजु ीगत तफ 0
३० लाख तथा चालू काय,मको कृ िष अनदु ानमा २० लाख गरी ५० लाख ह?ने अनमु ान ग3रएको छ । >य तै सघं ीय
सरकार बाट िवIीय समानीकरण अनदु ान बापत 0 ७ करोड ९४ लाख संघीय सरकारको राज व बाँडफाडबाट 0 ५
करोड ५८ लाख र सशत अनदु ान तफ 0 १९ करोड २४ लाख १३ हजार , 9देश सरकारको िवIीय समानीकरण अनदु ान
१ करोड एaकाइस लाख १६ हजार , 9देश सरकारको राज व बाँडफाँट 0 २० लाख ६२ हजार, 9देश समपरू क
अनदु ानबाट 0 ३ करोड ५५ लाख ६० हजार , 9देश सरकार िवशेष अनदु ान ६६ लाख , 9देश सरकार सशत अनदु ान
५० हजार , िजoला सम;वय सिमित बाट 0 १६ लाख २० हजार सडक बोड को 0 ९ लाख गरी 9ाO ह?ने अनमु ान िथयो
साथै िवUFयापी महामारीको पमा फै िलएको कोरोना रोकथाम िनय;<ण तथा 9कोप Fयव थापन कोषमा संघ ,9देश
सरकार र गाउँपािलकाको रकमा;तर गरे को बजेट तथा िविभ;न संघ सं था महानभु ावह ले गरे को सहयोगबाट 0 ७०
लाख आय ह?ने अनुमान गरे का छ4 ।
>य तै गरी अ;तर सरकारी अिgतयारी अ;तगत , सामािजक सुर ामा ७ करोड ७४ लाख ८९ हजार ,िस0वा3र
पयटन पवू ाधार िवकासमा ८० लाख , रािMNय प3रचयप< िवतरण तथा प$जीकरण तफ १२ लाख ७ हजार , नेपाल
पयटन बोड ८ लाख , थानीय पवू ाधार िवकास काय,म बाट 0 ७५ लाख ६० हजार 9ाO ह?ने अनमु ान रहेको छ ।
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चालू आ.व. को यय तफ
कुल Fयय म ये जेठ मसा;त स म चालू तफ कायालय स$चालन तथा 9शासिनक खच र आिथक सामािजक सां कृ ितक
शैि क सामािजक ;याय तथा समावेिशकरण र सश
ु ासन तफको कुल बजेट म ये हाल स मको खच 0 ३ करोड २२
लाख २९ हजार (५५ 9ितशत ) पँजु ीगत तफ ९ करोड ३४ लाख ७२ हजार ( ६५ 9ितशत ) र सशत तफ १४ करोड
१६ लाख ६४ हजार ( ७५ 9ितशत ) रहेको छ ।
 यस गाउँसभाका आदरणीय सभा य महोदय,
 अव म आगामी आिथक वष ०७७।७८ को बजेटका उiेXयह पेश गदछु ।
 गाउँपािलकाको आिथक, सामािजक एवं पवू ाधार िवकासको स भावनालाई मतू 0प िदने ।
 सं,ामक लगायत सबै 9कारका रोग र िवपतबाट नाग3रकको जीवन र ा गदH जनजीवनलाई सहज र
सरु ि त एवम् ि,यािशल बनाउने ।
 गाउँपािलकािभ< रहेका सामािजक, आिथक 0पमा िपछिडएका वगको उ>थान गदH ग3रबी ;यिु नकरण
गन] ।
 सश
ु ासनलाई 9वBन गद] जनताको काम िछटो छ3रतो 0पमा स पादन गन] ।
 कृ िष लि त काय,म तथा युवा लि त काय,म माफत आय आजन तथा रोजगारी वृिB गन] ।
 के ;tीय सरकारले िलएका आिथक 9गितका लbयह लाई मतू प 9दान गन] ।
 गाउँपािलकाको नीित तथा काय,ममा 9 ततु भएका गौरवका आयोजनाह0लाई पणू 0पमा स प;न
गन] ।
 सामािजक सरु ा काय,मलाई थप सशG एवम् Fयवहा3रक बनाउने बाकk रहेका ठूला पवू ाधारका
योजनाह स प;न गन]
 बजेटका उiेXय हािसल गन देहाय बमोिजमका े< गत र ,मागत 9ाथिमकता िनधारण गरे को छु ।
 कोरोना लगायत सबै 9कारका वा Wय जोिखमबाट नाग3रकलाई सरु ि त राgन र गणु तरीय वा Wय
सेवाको दायरा िव तार, वा Wय पवू ाधार िनमाण तथा तरो;नती र वा Wय जनशिG िवकास,
 कोरोना भाइरस सङ्,मणको रोकथाम तथा िनय;<णका लािग चािलएका कदमबाट रोिकन पगु ेका
काय,म लाई पनु 0>थान
 आगामी वषिभ< स प;न गन] गरी बह?विषय आयोजनाको ितu काया;वयन,
 आधारभतू खानेपानी लगायतका सामािजक , आिथक ,भौितक पवू ाधार िवकास तथा िनमाण
 संघीयता काया;वयन, गणु तरीय तथा पह?चँ यG
ु सावजिनक सेवा र उIरदायी तथा पारदशd शासन
सcु ढीकरण
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आदरणीय सभा य nय,ू सभासद् nयू ह एवं उपि थत महानभु ावह
"कृ िष र पयटन सम;ु नत आँधीखोला गाउँपािलकाको आधार, सेवा िवकास सश
ु ासन र स बृिB नै हाwो कायभार" भ;ने
मल
ू नाराका साथ आँधीखोला गाउँपािलकाको समृिBको या<ालाई अगािड बढाउने सोच अनु प सात4 गाउँसभाका
लािग गाउँ कायपािलकाले पा3रत गरी पेश गरे को आ.व २०७७।७८ को बजेट तथा काय,मह मा भएको अनमु ािनत
आय तथा Fययको िववरण 9 ततु गन चाह;छु।
आदरणीय सभा य nय,ू सभासद् nयहू एवं उपि थत महानभु ावह
अब म आगामी आिथक वष २०७७/७८ को लािग अनमु ािनत आय-Fयय 9 ततु गन चाह;छु ।

आय तफ
गत आिथक वषको नगद मौnदात ४ करोड ९४ लाख, आ;त3रक आयतफ कर, द तरु , सेवा, शoु क, महसल
ु ,
राजU वाँडफाँड समेत गरी ज मा 0 ६१ लाख , नगद सहभािगतामा पँजु ीगत तफ 0 ५० लाख तथा चालू काय,मको
कृ िष अनदु ान र अ;य काय,मको लािग ५० लाख गरी कूल १ करोड ह?ने अनमु ान ग3रएको छ । >य तै सघं ीयसरकार
बाट िवIीय समानीकरण अनदु ान बापत ८ करोड १० लाख संघीय सरकारको राज व बाँडफाडबाट 0 ५ करोड ७३
लाख ३८ हजार ६ सय २० र सशत अनदु ान तफ 0 २० करोड १४ लाख,संघीय सरकार समपरू क अनदु ान 0 २ करोड,
संघीय सरकार िवशेष अनदु ान 0 १ करोड ८० लाख , 9देश सरकारको िवIीय समानीकरण अनुदान १ करोड २० लाख
६६ हजार , 9देश सरकारको राज व बाँडफाँट 0 २३ लाख ५६ हजार, 9देश समपरू क अनदु ानबाट 0 ५० लाख , 9देश
सरकार िवशेष अनदु ान ५० लाख गरी कुल ४६ करोड ७६ लाख ६० हजार ६ सय २० ह?ने अनमु ान ग3रएको छु ।
नेपाल सरकारले िलएको नीित र तोके को दरमा गत िवगत वषदेिख नै िदँदै आएको सामािजक सरु ा तफको रकमको
िभ;नै िसिलङको पमा 9ाO ह?नेछ जनु यस बजेटमा समावेश भएको छै न ।

यय तफ
चालू खच
कायालय स$चालन तथा 9शासिनक खच एवम् ५ करोड
काय,म
आिथक, सामािजक,सां कृ ितक,सामािजक, सश
ु ासन, ३ करोड ६ लाख ९५ हजार ६ सय २०
;याय तथा समानता, लैङ्िगक तथा समावेिशकरण तफ
पँज
ु ीगत खच
पँजु ीगत खच तथा पवू ाधार िवकास, िनमाण

१८ करोड ५५ लाख ६६ हजार

सशत तफ
सशत काय,म

२० करोड १४ लाख
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सभाका सद य nयहू
अब म े< गत 0पमा आगामी आिथक वष २०७७/७८ को बजेट तथा काय,मह0 9 ततु गन चाह;छु ।

कृिष
 कोरोना महामारीको कारण स भािवत खा2 संकट , बेरोजगार सम या ;यिु नकरणका साथै कृ िषको
आधिु नकरण, िविशzीकरण र Fयवसायीकरण गन] गाउँपािलकाको नीित तथा काय,मलाई 9भावकारी
काया;वयन गन कृ िष तथा पशु े<मा उSच 9ाथिमकताको साथ बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 हात हातमा कृिष सामा:ी गाउँ गाउँमा रोजगारीको अिभयान अनु<प वीउिवजन , िव0वा ,मल , िविभ;न
कृ िष उपकरणह 9योग ग3र कृ िषमा 9ो>साहन र आ>मिनभर ह?नक
ु ो साथै बजारीकरणको लािग
कृ षकह सँगको सहकाय तथा साझेदारी एवम् सह लगानीमा अनदु ान सिहतको काय,मको लािग 0 ४० लाख
बजेट िविनयोजन गरे को छु । ।
 उ;नत जातका पशक
ु ो उ>पादन तथा िवकास गन पशक
ु ो न ल सधु ार काय,मको लागी 0 १ लाख १० हजार
बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कृ िष े<मा गाउँपािलकाले िव तृत योजना,काय,म, रणनीित बनाउनक
ु ो साथै कृ िष समहू िनमाण, कृ षकको
तWयाङ्क संकलन,कृ षक दता Fयव थापन ,उ>पादन े<को अनसु ;धानको साथै कृ िष िवकास रणनीित िनमाण
गन] तथा कृ िष े<को अनगु मन तथा सम;वय काय,मको लािग 0 ४ लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 कोरोना भाइरसको महामारीको कारण खा2 व तमु ा आ>मिनभर रिह िनयातको उiेXयको साथ गाउँपािलकाका
स पणू वडाह0मा कृ िष पके ट े< वनाइनेछ, जस अ;तगत आलु पके ट, िकिव पके ट े< , चैते धान उ>पादन
पके ट े<, गह?ँ पके ट े< , माछापालन पके ट े<,स;ु तला पके ट े<, तरकारी पके ट े< लगायत साना
Fयवसाय कृ िष उ>पादन के ;t थापनाको लािग 0 ३० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 मासमु ा आ>मिनभर रहने उiेXयको साथ बा{ा पालक िकसानको 9ो>साहन तथा बा{ा पालन काय,मलाई
9भावकारी बनाउन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।, यस अ;तगत
• बा{ा पके ट िवकास काय,म स$चालन ग3रने छ , जसको लािग 0 १५ लाख बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।
• बा{ा नमनु ा गाउँ स$चालन गन गाउँपािलका र कृ षकको लागत साझेदारीमा बा{ा 9वधन
काय,मको लािग 0 १० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 दधू मा आ>मिनभर मा<ै होइन दधू तथा द|ु ध ज;य ब तहु को उ>पादनलाई 9ाथिमकताको साथ बजेटको
Fयव था गरे को छु जस अ;तगत
• गाउँपािलका र िकसानको संयुG लागत साझेदारीमा भैसी 9वधन काय,मको लािग 0 २१ लाख
७ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु । ।
• गाउँपािलका र िकसानको लागत साझेदारीमा पशहु 0को 9वधन काय,मको लािग 0 ५ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु । ।
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 भकारोमा गोवर तथा गह?ँतलाई Fयवि थत बनाइ 9ाङ्गा3रक मलको 0पमा 9योग गन सिजलो बनाउने
उiेXयले कृ षक सँगको लागत सहभािगतामा भकारो सधु ार काय,मको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन
गरे को छु । ।
 समय समयमा ह?ने िविभ;न 9ाकृ ितक 9कोप तथा अ;य कारणले कृ िष उ>पादनमा ित पयु ाएको कृ षकको ह?दँ ा
कृ िष उ>पादनलाई सरु ि त बनाउनको लािग कृ िष तथा पशु िबमा काय,म तथा सचेतना काय,मको लािग 0
२ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 महमा<ै नभएर मौरीको कुटबाट मैन बनाउने ,मौरीपालन काय,ममा अनदु ान तथा तािलम काय,मको लािग
0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कृ षकको प3र ाको 0पमा कृ षकले उ>पादन गरे का व तहु लाई सबै जनता सँग एकै पटक एकै ठाउँमा पयु ाउने
र उ>कृ zलाई परु कृ त एवम् 9ो>साहन गन] लbयको साथ कृ िष तथा पशु मेला एवम् 9दशनीको लािग 0 २
लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कृ षकह0लाई िनवाहमिु ख कृ िष 9णालीबाट Fयवसायीक तफ ला|न उ>9ेरणा गरे को Fयवसाियक कृ षक
9ो>साहन काय,मलाई पिन यो वष िनर;तरता िदएका छौ । जसको लािग 0 ८ लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 अ;डा,माछा ,मासु र दधु मा आ>मिनभर ह?न तथा माछापालन काय,मको लािग बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 िब0वाको आयतलाई ;यिु नकरण गन], कृ षकलाई िब0वा माग गन साथ उपल}ध गराउने लbय िलएर
गाउँपािलकाका कृ षकलाई आवXयक िब0वाह गाउँपािलका े<िभ< उ>पादन गन] उiेXयले नसरी िनमाण
तथा Fयव थापनको लािग 0 ३ लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 यस गाउँपािलका िभ<का कृ षकले उ>पादन गरे का बीउ अ;य< िनयात गन] , गाउँपािलका िभ< सहज र सरल
0पमा बीउ उपल}ध गराउने लbयको साथ रै थाने जातका बीउ उ>पादन तथा संर णमा जोड तथा 9ो>साहनको
लािग बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 कृ षकले मौसमी उ>पादन गरे का खा2 व तु तथा तरकारीलाई सरु ि त भKडारण गरी बेमौसममा बजारीकरण
गनको लािग कोoड 0म अथात् िशतभKडार िनमाण गन 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कृ िष े<ममा पिछoलो समयमा नयाँ र िविभ;न 9कारका हािनकारक िकरा तथा िकटाणहु 0 ज तै सलाह ,
फौिज ह0ले बालीनालीमा नोaसान बनाएका छन् ।पशु वा Wय सेवा तथा उपचार , वािल सरं ण तथा कृ िष
े<मा आइपन सaने हािनकारक िकरा तथा रोगको रोकथामको लािग 0 ३ लाख बजेटिवनयोजन गरे को छु ।
 सहकारी सं थाको सहकायमा कृ िष पेशामा ला|ने कृ षकह लाई ;यनु तम वचत सिहतको आ दानीको सरु ा
गन सहकारीसँगको साझेदारीमा अगाडी वढ्न बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 कृ षकको म , कृ षककै मू य कायम गन कृ षकले उ>पादन गरे का व तक
ु ो बजारीकरण सिु नि`त गन कृ िष
ए बल
ु े;सको Fयव था ग3र कृ षकले उ>पादन गरे को व तु बजार स म पयु ाउने छ ।साथै पोखरामा गाउँपािलकाले
स$चालनमा oयाएको कृ िष उपज संकलन तथा Fयापार के ;tलाई Fयव थापनको लािग बजेटमा Fयव था
गरे को छु ।
 माटोको उवराशिG बढाउन माटो प3र ण तथा 9िविध ह ता;तरण काय,मको लािग 0 २ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
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 रासायिनक मलको 9योगले माटोको उवराशिG मा<ै नभएर वातावरण र वा Wयमा 9ितकूल असर पारे को ह?दाँ
बजेटमा 9ाङ्गा3रक मल उ>पादन तथा 9योगमा वढाउन तािलम र अनदु ानको Fयव था बजेटमा गरे को छु ।
 9िविधको 9योग ग3र कृ षकले उ>पादन गरे का व तहु को 9चार 9सार गन] Fयव था बजेटमा गरे को छु ।
 उ>कृ z कृ षक तथा कृ िष फमको अ ययन अवलोकनबाट यस गाउँपािलका िभ<का कृ षकलाई थप @ान,िसप
तथा 9ेरणा िमoने महशसु गरी कृ षक ~मणको Fयव था गरे का छौ जसका लािग 0 ३ लाख बजेट विनयोजन
गरे को छु ।
 कृ िष तािलम आइिपएम पाठशाला , भैिस पालन तािलम , गाई पालन तािलम ,बा{ा पालन तािलम , तरकारी
खेित तािलम , अिमलो जातका फलफूलको बगै ँचा Fयव थापन तािलम, चैते धान खेती 9िविध तािलम , टकd
ब•ाइ , हाँस, कािलज , कुखरु ा , खरायो पालन लगायत पशु तथा पि पालन तािलम , पशु तथा प ीलाई
थािनय तरको दाना बनाउने तािलमको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कृ िषमा उ>पादन सहज बनाउन िनि`त समयका लािग िवप;न र जोिखममा परे का कृ षकलाई 9ाथिमकता िदनको
लािग साना र ठूला िसचाइ आयोजना स$चालन गन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 "आँधीखोलाको िकन आँधीखोला बनाउ" अिभयान अ;तगत गाउँपािलका तरीय हाटबजार तथा स}जी
म;डी थापना गन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 9>येक वडामा कृ िष उपज संकलन के ;tको Fयव था ग3रनेछ सोको Fयव था बजेटमा गरे को छु ।
 कृ िष र पशु सेवाका 9ािविधक कमचारीको @ान, मता अिभवृिB गन तािलमको लािग बजेटमा Fयव था गरे को
छु ।

उ8ोग , वािण:य तथा यापार
थानीय तरमा आवXयक व तु तथा सेवाको उ>पादन गरी आिथक उपाजन गन] उiेXयले कृ िष तथा वन पैदावरमा
आधा3रत उ2ोग, पयटन उ2ोग, पर परागत तथा घरे लु उ2ोगको िवकास र िव तारमा वजेटले जोड िदएको छ ।
 गाई तथा भै ँिस पालन काय,मबाट उ>पािदत दधु लाई गाउँ पािलका म डेरी थापना गरी दधु को €याके ट गरी
अ;य< िनयात गन डेरी उ2ोगको थापना, दधु बाट िविभ;न दधू ज;य व तहु 0को उ>पादन एवम् मसला उ2ोग
स$चालन गनको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गणु तर हीन एवं याद नाघेका ब तहु 0को िब,k िबतरणलाई रोaन 9भावकारी कदम चािलने छ । एकािधकार
र कृ ि<म अभावको ि थित रहन निदन 9भावकारी िनयमन तथा अनगु मनको Fयव था ग3रनेछ ।उपभोGा िहत
संर ण तथा बजार अनुगमनको लािग बजेटमा Fयव था ग3रएको छ ।
 पयटन उ2ोगलाई 9ो>साहन ग3रने छ । जसको लािग बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 वन तथा वन पित ज;य ब तहु को उ>पादनको लािग साना उ2ोग थापना गन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 लघु उ8म िवकास काय<मको लािग िन=न बमोिजमको बजेट यव#था गरे को छु ।
 नयाँ लघु उ2मी िसजना तथा उ2मीको तरो;नती, अिभमख
ु ीकरण , एडभा;स सीप िवकास तािलम काय,मको
लािग 0 ४ लाख ८० हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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 तािलम प`ात् 9ित पधामा छनौट भएका Fयवसाय िवकास सेवा 9दायक माफत लघु उ2म िवकास मोडेलमा
नयाँ उ2मी िसजना गन 0 २२ लाख ८० हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 उ>पादनको उ>पादक>व र वजार 9ित पधा वृिB गनका लािग समहू गत 0पमा 9िविध ह ता;तरण काय,मको
लािग 0 १ लाख ४० हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िसप िवकास तािलमको लािग 0 ४ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

पयटन
 गाउँपािलका िभ<का ऐितहािसक , सां कृ ितक, धािमक , परू ाताि>वक र 9ाकृ ितक स पदाह धािमक थल,
देवालय,िशवालय, गु बाह को को संर ण, 9वधन गरी पयटन िवकास गन बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
िस0बारी, अ;धाअ;धी, Eवण कुमार, प;चासे,डहरे , ढड्डु बडु ो िहले, जु ली ठान, चल
ु े िसB गफ
ु ा लगायत
अ;य संभा}य े<लाई पयटकkय े<को 0पमा िवकास गन] र स भािवत पयटकkय एवं सा कृ ितक े<ह0को
पिहचान र िवकास गरी िदगो आिथक िवकास र रोजगारीको सृजना गदH अगाडी बढ्नको लािग बजेटमा Fयव था
गरे को छु ।
 गाउँपािलकाको 9मुख पिहचान तथा पयटिकय े< अ;धाअ;धी Eवणकुमार पयटन िवकासको लािग 0 १५
लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 Nेिकङ पयटनलाई 9वBन गन डहरे लेकलाई जंगल पाकको 0पमा िवकास ग3रने छ यसको लािग 0 ३ लाख
बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 धािमक पयटनलाई आकषण बनाउन 9चार9सार ग3रने छ । कोरोना महामारीको िनय;<ण भएमा अ;धाअ;धी
Eवणकुमार प$चासे डहरे लेक वृहI पयटन मेला तथा काय,म गनको लािग 0 ८ लाख बजेटमा Fयव था
गरे को छु ।

>धानम ?ी रोजगार काय<म तथा ग@रबी िनवारण
 कोरोना महामारीको कारण िवदेशबाट फकनु ह?ने दाजभु ाइ तथा िददी बिहनीको रोजगार गुमेको तथा िवप;न
नाग3रकलाई हात मख
ु जोड्न सिजलो होस् भ;ने उiेXयले यवु ा रोजगारीको लािग 0पा;तरण पहल एवम् रोजगार
तथा खा2ा;नको लािग काम र िवप;न Eिमकको लािग काम काय,मको लािग 0 ८१ लाख ९२ हजार बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
 रोजगार के ;t सcु ढीकरण तथा स$चालन खच , जनशिG प3रचालनको सामाRीको लािग 0 ११ लाख २५
हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 ग3रिव िनवारणमा सहयोग वचतको सिु नि`ततामा एवम् टोल िवकास सं था स$चालनमा सहज बनाउने
उiेXयको साथ टोल िवकास सँग ग3रबी िनवारण काय,मको लािग 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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सामािजक Bे?
#वा#Cय
 जनताको आधारभूत आवEयकताको 0पमा रहेको #वा#Cय Bे?मा जनताको सरल र सहज पहFँच
कायम गन बजेटमा समावेश गरे को छु ।
 पिछoलो समयमा महामारीको 0पमा फै िलएको कोरोनाको रोकथाम , िनय;<ण , राहत िवतरण तथा aवारे ;टाइन
Fयव थापनको लािग 0 ४० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलकाले िवप;न नाग3रक तथा अ;य जनतालाई धेरै भ;दा धेरै ओषिध िनःशुoक बाँड्ने लbय िलएको छ
। ओषिध ख3रद 0 २० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 वा Wय सेवा लाई सरु ि त तथा आधिु नकरण बनाउन र सोको पवू ाधार िवकास र िव तार गन बाङ्िसङ् वा Wय
चौकk िनमाण आयोजनाको लािग 0 १ करोड ५० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 जे„ नाग3रक , असहाय जनताको घर टोलबाट वा Wय सेवा उपल}ध गराउने काय,मलाई िनर;तरता िदएका
छौ । Eवणकुमार जे„नाग3रक गाउँघर िaलिनक स$चालन गन 0 १० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 मिहला वा Wय वयंसेिवकाले गाउँपािलकाको वा Wय े<मा पयु ाउनभु एको योगदान िनकै स…नीय रहेको छ
। मिहला वा Wय वयसं ेिवका 9ो>साहन तथा स मान ,मिहला वा Wय वयसं ेिवका पोशाक यातायात खच,
िदवस मनाउन लािग 0 ११ लाख २५ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गभवती मिहला तथा स>ु के री मिहलाको वा Wय अव था सरु ि त बनाउन र नवजात िशशु पोषणलाई
9ाथािमकता िदएको छु । साहाना 9धान मिहला वा Wय सधु ार तथा स>ु के री 9ो>साहन एवम् नवजात िशशु
पोषण काय,मको लािग 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 जनु सक
ु ै अव था र समयमा खिटने वा Wयकमd 9ित गाउँपािलका स मान तथा 9ो>साहन गन बजेटमा Fयव था
ग3रएको छ । 9ाथिमक वा Wय सेवाका कमचारीको तलब, भIा तथा 9शासिनक खचको लािग 0 २ करोड
४८ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 यरोग रोकथाम तथा िनय;<णको लािग 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
 मिहला वा Wय तथा 9जनन वा Wय काय,म , मातृ तथा नवजात िशशुलाई लि त गरी आमा सरु ा
काय,म ;यानो झोला िवतरण तथा िनशुoक गभपतन काय,मको लािग 0 १८ लाख बजेट िविनयोजन गरे को
छु ।
 बालबािलकाको वा Wयलाई gयाल गदH एिककृ त बाल वा Wय काय,म एवं ् पोषण काय,मको लािग 0 ७
लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िविभ;न समयमा महामारी रोग जनचेतनाको कमीले िव तार तथा फे िलएको छ सोको ;यिु नकरण गन महामारी
रोक रोकथाम जन चेतना काय,मको लािग 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 वा Wय चौकkबाट ह?ने सेवा 9वाह थप 9भावकारी बनाउन आँधीखोला गाउँपािलकाका वा Wय चौकkह को
मािसक सचू ना संकलन गुण तर सधु ार तथा वािषक समी ाको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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 िव2ालयका िव2ाथd , आमा समहू एवम् गाउँ वि तमा वा Wय तथा सामािजक Fयवहारमा सकारा>मक सधु ार
चेतनाको लािग 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िविभ;न संघ सं था तथा अ पतालह0को सहकायमा िविभ;न रोगह0को वा Wय िशिवर स$चालन गन बजेटमा
Fयव था गरे को छु ।
 गाउँपािलकाका स पणू नाग3रकह0लाई सह?िलएतमा ए बुले;स सेवा उपल}ध गराउन ए बल
ु े;सको
Fयव थापनको लािग बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 आखाँरोग द;तरोग पाठे घर रोग लगायतका रोगको लािग बािहरबाट िचिक>सक oयाएर समयसमयमा िशिवर
स$चालन गन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 शारी3रक र मानिसक वा Wयलाई यान िदँद† योग स ब;धी र मनोपरामश काय,म स$चालन गन बजेटमा
Fयव था गरे को छु ।
 बिथङ से;टरलाई थप Fयवि थत बनाउन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 9देश सरकारसँगको साझेदारीमा सामदु ाियक वा Wय इकाई भवन िनमाण गन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।

िशBा
नेपालको सिं वधानले नेपालको माIयिमक तहस=मको िशBा #थानीय तहको अिधकार िभ? रहेपिछ यस
गाउँपािलका िभ?को िशBा Bे?मा सकाराLमक प@रवतन Mयाउने गरी िशBामा यथेN बजेट िविनयोजन गरे को
छु ।
 यस गाउँपािलकाका िव2ाथdह0 सरकारी सेवामा 9वेश गन सहज बनाउने उiेXयले लोकसेवा आयोग र िश ा
सेवा आयोग क ा स$चालनको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
 िव2ालयमा 9ािविधक िश ा र 9िविध मै<ी िश ालाई जोड िदन अ य शैि क सुधार काय,म मा यिमक
िव2ालयमा क €यटु र िश क तलब अनदु ान 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 खेoदै िसaदै काय,मलाई साथकता तoु याउन अ य शैि क सधु ार काय,म बाल िवकास के ;tको क ा
कोठा सधु ार गन 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 वाल िवकास िश ामा िश क िशि का 9ो>साहनको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका िभ<का िव2ाथdह0 बीचमा शैि क काय,म तथा 9ितयोिगताह
िनब;ध,हािजरजवाफ,िहnजे,वGृ >व कला लगायत िव2ाथdका अ;य 9ितभा 9 फुटन गन 0 ५ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
 िश क कमचारी तलब लगायत िव2ालय Fयव थापनमा 0 १० करोड ९१ लाख ८७ हजार बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।
 िव2ालयलाई िनःशुoक पाठ्यपु तक िवतरण 0 १६ लाख २८ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 अ य शैि क सधु ार काय,म अ;तगत सामदु ाियक िव2ालयका िव2ाथdह को लािग अङ्Rेजी मा यमका
पाठ्यपु तक िनःशoु क िवतरण गन 0 ७ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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 सामदु ाियक िव2ालयमा िव2ाथdलाई सामदु ाियक िव2ालयमा आकषण गन र उनीह को पोषणमा कमी नहोस्
भ;ने उiेXयले सामदु ाियक िव2ालयमा क ा १ देिख ५ स मका सामदु ाियक िव2ालयमा अ ययन गन]
िव2ाथdको लािग िदवा खाजा काय,मको लािग 0 ३३ लाख ८ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु । ।
 िश ण िसकाइ सामाRीको लािग 0 ३२ लाख ७९ हजार बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
 पर परागत एवम् धािमक िव2ालयलाई 9ो>साहन गन ग0ु कुल वे2िवधाEम िव2ालय स$चालन अनदु ानको
लािग 0 ४ लाख बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
 िव2ालय स$चालन एवम् शैि क सामाRी िव2ालय अनदु ानको लािग 0 २० लाख २९ हजार बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
 िव2ालयमा शैि क गणु तर कायम गन तथा कायस पादनमा आधा3रत 9ो>साहनको लािग 0 १ करोड ५
लाख ४ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 सामदु ाियक िव2ालयका छा<ाको लािग सेिनटरी €याडको लािग 0 ११ लाख १४ हजार बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।
 छा<वृिIको लािग 0 ५ लाख ५४ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िश कको तािलमको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 क ा ८ को परी ालाई थप Fयवि थत बनाउन बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 िव2ालयको भौितक पवू ाधार िनमाण गन 0 १ करोड १३ लाख ८९ हजार बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 Eी बालिहत आधारभूत िव2ालयमा घेराबार तथा खानेपानी ममत 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 Eी गोगनपानी आधारभतू िव2ालयमा घेराबारतथा बाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को
छु ।

सामािजक संरBण जेO नाग@रक, मिहला तथा बालबािलका
 जे„ नाग3रकको िसप,@ान मता अनभु वलाई गाउँपािलकाले मह>वको साथ िलएको छ >यित मा<ै होइन जे„
नाग3रकले देश,समाज लाई पुयाउनभु एको योगदानको उSच मoु यांकन गदH जे„ नाग3रक स मान काय,मको
लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 आमा समहू मता िवकास सचेतना तथा 9ो>साहनको लािग 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 दिलत , जनजाितको उ>थान, िवकास तथा स बधनको लािग दिलत जनजाित सचेतना काय,मको लािग 0
४ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िहसं ामा परे का लैङ्िगक समदु ायलाई उ>थानको लािग आँधीखोला गाउँपािलकामा लैङ्िगक िहसं ा िनवारण
कोष बनाउन 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 मिहला, बालबािलका तथा जे„नाग3रक अपाङ्गता अoप सङ्gयक नाग3रकको तWयाङ्क संकलन तथा
अ2ाविधको लािग 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 मिहला िवकास काय,म 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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 गाउँपािलकाका िभ<का वृBवृBा एकल मिहला अपाङ्ग दिलत बालबािलका लाई सामािजक सरु ा िवतरण
गन नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको बजेट Fयव था गरे को छु ।
 जीवन तर अ>य;त कमजोर भएका नाग3रकको लािग सहयोगको लािग बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

सडक पवू ाधार
भौगोिलक आबBता कायम गन , कृ िष तथा उ2ोग Fयवसायको िवकास गन , आिथक वृिB हािसल गन सघाउ प|ु ने
गरी सडक े<मा बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
 गाउँपािलकाको सबैभ;दा 9मख
ु नीित तथा काय,म अ;तगत गाउँपािलकाको के ;t देिख सबै ६ वटै वडा
कायालयह0मा प|ु ने बाटो तरो;नती तथा िपच गन] लbयको हामी िनकै निजक पुगेका छौ । मल
ू सडकबाट
वडा नं. २ कायालय प|ु ने बाटो तर उ;नितको काम स प;न भएको छ । गाउँपािलकाको के ;t र वडा न ५ भएर
जाने नाँगडाँडा कािकनेटा सडक 9देश सरकार तथा वडा नं. १ जोड्ने बाटोको बाँकk रहेको बाटोको
तरउ;नतीको काम संघीय सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ । गाउँपािलकको वडा नं. ४ जोड्ने सेपत भ याङ
बाङ्िसङ् प$चासे बाटोको तरउ;नतीको बह?विषय आयोजनाको लािग 0 १० करोड बजेटम ये आगामी
आिथक वषको लािग 0 ४ करोड बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा न ३ जोड्ने फुलबारी पवु ाँडाडाँ सडकको बह?विषय आयोजनाको लािग आगामी आिथक
वष योजना स प;न गन] गरी 0 २ करोड िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा न १ को सहरे अRौदी सडकको तरउ;नतीको लािग 0 १ करोड िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलकाका शाखा बाटोह0को तरउ;नती गरी सबै मौसममा िनबाध 0पमा यातायातका साधनह0 स$चालन
गन िन न सडकको लािग िन न बमोिजमको बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 ज|ु ले गोगनपानी बागे बाटोको लािग 0 ५ लाख ,
 वैडा hवासे सडकको लािग 0 ३ लाख ,
 कृ िष पल
ु कोमख
ु बसेबारी बेझाङ बाटोको लािग 0 ७ लाख ,
 लामपाटा देउराली बगाले सि दखोला बाटोको लािग 0 ७ लाख,
 िभि<बाटो सडक बाटोको लािग 0 ३ लाख ,
 नमनु ा सडकको लािग 0 १० लाख ,
 पा3रवन िचलाउनेबास झारखोला सडकबाटोको लािग 0 ७ लाख ,
 मोटरबाटो ममत तथा सधु ार 0 ७ लाख ,
 स धीखोला मोटरबाटो वoलोपoलो योजनाको लािग 0 ५ लाख ,
 सेितदोभान जनि9य भाटखोला सडकको लािग 0 ४ लाख,
 िस0वारी भिक ले सडकको लािग 0 ४ लाख,
 गाउँपािलका वडा न ६ िटकाजामा िवकटोल सामदु ाियक गोरे टोबाटोको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा नं. ६ फापरथमु मा फापरथमु गोरे टो वाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
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आँधीखोला गाउँपािलका वडा न ६ दगु ाभवानीमा गैराबारी डाँडाथर मोटरबाटो योजनाको लािग 0 २ लाख ,
वडा न ६ िवकटोल अयर थान गीरे टोबाटो भदु मपोलाको
लािग 0 २ लाख ,
ु
वडा नं. ६ िवमराटबोट यानीखोला मोटरबाटो लालीगरु ाँसको लािग 0 २ लाख ,
भगवतीचोक वढु ीको चौतारा मोटरबाटोको लािग 0 २ लाख,
रंगेटारी छापा मोटरबाटो लालीगरु ासकोलािग 0 २ लाख ,
जिु सघर भजु ुङ्गे गोरे टोबाटो िटकाजा भजु ुङ्गेको लािग 0 २ लाख ,
गाउँपािलका वडा नं. ५ ठुिलबराहेमा खौरे टादेिख गैरास म गोरे टोबाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
यानी वाँरी भालथु ु का गोरे टोबाटो िनमाण तथा पोखरचौर कुवा ममत यानीबराहेको लािग 0 ३ लाख ,
गाउँपािलका वडा नं. ५ रङगुवा वा कोटमा रहेको गाबाटे- गहतेरास म मोटरबाटो िव तारको लािग 0 १०
लाख ,
गाउँपािलका वडा नं. ५ िशवजीटोलमा कृ िष अजगन देवकवटाथर Rामीड सडक योजनाको लािग 0 २ लाख
,
गाउँपािलका वडा न ५ सिमको बोट- जोितषडाँडा िसरानघर भ$nयाङ थ मनडाडाँ साउनेपानी मोटरबाटो
िव तारको लािग 0 २ लाख ,
गाउँपािलका वडा न ३ फुलबारी आथर मोटरबाटो तरउन;तीको लािग 0 ३ लाख ,
गाउँपािलका वडा नं. ३ घ•ाहाले मोझको पँधेरा मोटरबाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख २० हजार ,
गाउँपािलका वडा न ३ कमेरेपानी काकdनेटा मोटरबाटो तरउ;तीको लािग 0 ५ लाख ,
गाउँपािलका वडा न ३ कमेरेपानी छरछरे ह?दै ँ जु लीठाना मोटरबाटो तरउन;तीको लािग 0 ५ लाख ,
पवु ाडाडाँ नेपाने मोटरबाटो िनमाणको लािग 0 ३ लाख ,
वाईखो3रया Eी3रनडाडाँ ला चास मडुवा सप ते कृ िष सडकको लािग 0 ६ लाख ,
भैरवकुKड ओइया Rामीण सडकको लािग 0 ५ लाख ,
िचलाउनेभाटी जरे खोला भKडारथु का Rामीण सडकको लािग 0 २ लाख ,
कालीखोला भजु ङु ् गे पोखराचौर मोटरबाटोको लािग 0 २ लाख बजेट,
सहेलीटापु मोटरबाटो ममत तथा स$चालनको लािग 0 २ लाख बजेट,
घारीपानी उपoलोपाितखोला सडक तरउ;नतीको लािग 0 ५ लाख बजेट,
खडकटारी डाँडामा सामदु ाियक वगBारी तथा गोरे टोबाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
दिलतव ती देिख िमलनचोक ह?दै काउरे जोड्ने स मजोड्ने गोरे टोबाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
मोटरबाटो देिख महािभर पै…ो स मको ढुङ्गे कबाटो िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
डहरे देउराली पैदल माग िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
िहले,पै…े राजUारा ढकालथोक डहरे Rामीण सडक िनमाणको लािग 0 १० लाख ,
जङु ् गे वारा कामीटारी जोड्ने Rािमण सडक तरोउ;नती को लािग 0 २ लाख ,
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 ओडारे पल
ु ममतको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा नं ४ मा रहेको लौिसवोट टोलमा जाउलेढुङ्गा देिख बैB चौतारो जोड्ने गोरे टो बाटो
िनमाणको लािग ? २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ मा रहेको कमेरे देिख लि}सकोबोट जोड्ने टेaटरे वल बाटोको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ मा ठाडोखो3रया मा;छे को टाउको काह?राका बेट 3रमo वाँरा जोड्ने गोरे टोबाटोको लािग
0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ सराaदी ढाडे घरो ह?दै ँ Eवणकुमार टोल गोरे टोबाटो सधु ारको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ थापाखो3रया भाटावारी भेडी खाoटा ह?दै ँ गँिु हलेस म गोरे टोबाटो िनमाणको लािग 0 २
लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ नाि दखोला काठी टुनीखोला मोटरबाटोको लािग 0 ९ लाख ,
 मा;छे को टाउको बैडा मोटरबाटोको लािग 0 २ लाख
 गाउँपािलका वडा न ४ सेपत कमेरे नारीकोट ह?ँदै 3रमल वारा स मको मोटरबाटोको लािग 0 ५ लाख
 वैडाठूलाखेत झोलुङ्गे पल
ु र जरे खोला पानीघाट झोलङु ् गेपल
ु को लािग 0 २७ लाख
 ह3रपाला िटकाजा सडकको लािग िडिपआर सिहत 0 २० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

भवन
गाउँपािलकाको >मुख >शासकQय भवन , सिपङ क=RलेSस सिहतको बहFउTेEयीय सभा हल , वडा कायालय
भवन , आमा समहू भवन लगायतका भवनहU िनमाण गन बजेट िविनयोजन गरेका छौ ।
 जनतालाई 9दान ग3रने सेवा 9वाह अ>याधिु नक तथा सिु वधा स प;न भवनबाट ग3रनेछ । िनमाणको अि;तम
अव थामा पुगेको गाउँपािलका 9मख
ु 9शासकkय भवनको लािग 0 १ करोड बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 सबै वडा कायालयह सिु वधा स प;न र नयाँ बनाइ सेवा 9वाहलाई थप िछटो छ3रतो र आधुिनक बनाइने छ ।
यस वष वडा न २ को वडा कायालय भवनको लािग 0 ५० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 सिपङ क €लेaस सिहतको बह?उiेXयीय सभा हल िनमाण कायलाई आगामी वष स प;न गन] गरी बजेटमा 0
६० लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 ि<-शहीद नमनु ा िव2ालयको भवन िनमाण ,मागत मा 0 १५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा नं ४ को भवनको गत आ.व को दािय>व अ;तगत 0 २० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु
।
 गाउँपािलका वडा न ५ सेितदोभानमा मृित आमा समहू भवन िनमाण तथा ममत 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा न २ हजामनु ीमा सामदु ाियक भवन िनमाणको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु
।
 िसरिसरे आमा समहू भवन िनमाणको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
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 माझकटेरी राज वाँरा टोलमा सामदु ाियक भवन िनमाणको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

खानेपानी
 आधारभतू खानेपानी सबै ब तीमा पयु ाउन एक घर एक धारा काय,मलाइ िनर;तरता िदएका छौ ।यस
सरकारको कायकाल िभ< सबै जनताको घरमा आधारभतू खानेपानी पयु ाउने गरी गाउँपािलकाले संघीय
सरकार र 9देश सरकारको साझेदारीको साथमा आयोजना स$चालन गन] गरी एक घर एक धाराको नीित
अन0ु प बजेटमा Fयव था ग3रएको छ ।
 जनताको आवXयकता अनसु ार मागको आधारमा खानेपानी 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 दIेलोटे दिलत वि तमा खानेपानी आयोजनाको लािग 0 १ करोड बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िव2ालयमा वSछ खानेपानीको लािग 0 ४ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ५ लाँकुरी खानेपानी ममत कालभैरव टोलमा 0 २ लाख ,
 धाङधङु दोिवoला टारी पक
ु ^ट खानेपानी ममत एकघर एक धारा को लािग 0 ३ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न. २ उपoलो बसेवारी खानेपानी ममत योजनाको लािग 0 २ लाख ,
 वेतेयानी खानेपानी ट्याङ्कk िनमाणको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न १ को मल
ु टोलमा खानेपानी िनमाण तथा ममतको लािग 0 २ लाख ,
 झाँग थािपतो खानेपानी िनमाण तथा ममतको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

िसँचाई
कृिषको मल
ू आधार िसँचाइ पवू ाधारको िवकास भएकाले कुनै पिन ज|गा बाझो राgन निदने गरी िसचाँइको लािग
बजेटमा Fयव था गरे को छु ।
 िसचाइ नपगु ेका खेतह0मा िसचाइ ग3र चैते धान काय,मलाई अगाडी बढाउन मागको आधारमा िसँचाइ
योजनाको लािग 0 ३० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 िडिहछापाटारी िसँचाइ आयोजनाको लािग 0 ५० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा नं ६ वरिप€ले मा रहेको झाँ,kको थान ठुलो कटुवा िसंचाई को लािग 0 ५ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलका वडा नं. ६ मा रहेको रोहोटे स;ु तले िसँचाइ योजनाको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न. २ बढु ोकुलो िवउरे नी िसचाइ योजनाको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा नं. २ िच€लेटी सहेली िसचाइ योजनाको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ लौिसखोला िसँचाइ योजनाको लािग 0 २ लाख ,
 गाउँपािलका वडा न ४ मा भ$nयाङ िनवाट िसँचाइ कुलो िनमाणको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को
छु ।
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शहरी िवकास
गाउँपािलकामा रहेका साना बजारह लाई Fयवि थत बनाउन ज|ु ले , सेितदोभानमा िभि< बाटोह0 िव तार ग3रनेछ ।
वजारको फोहोर Fयव थापनको लािग बजेट Fयव थापन गरे को छु ।
उजा
उnयालो आँधीखोला को संकoप परू ा गन नवीकरिणय उजाको 9योग तथा उ>पादनमा जोड िदइने छ ।
 सडक सोलार वIीको लािग 0 ८ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 सधु ा3रएको चल
ु ो , वायोमास लगायतका उजाको उ>पादनमा जोड िदइएको छ ।
 काठे पोल िव थापन 0 ८ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

जलाधार सरं Bण वन , वातावरण ,सरसफाइ तथा फोहोर मैला यव#थापन
पा3रि थितक 9णालीको संर ण गदH जैिवक िविवधता कायम राgन बजेटमा Fयव था ग3रएको छ ।
खानेपानीको _ोत सरं ण काय,म स$चालन ग3रनेछ ।
 पानीको _ोतको िदगोपनको लािग परु ाना कुवा महु ान तथा पोखरीह को ममत स भार एवम् संर ण गनको
ु
साथै पुनभरण पोखरी (Recharge Pond) बनाउने योजनाको िनर;तरता िदनको लािग 0 ३ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।
 फोहोरमैला Fयव थापनको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 आँधीखोलामा माछाका भरु ा छोिड जलचर 9ाणी र पा3रि थितक 9णालीलाई स;तुलन बनाउन 0 २ लाख
बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 सामदु ाियक वनको सरं ण , 9वधन तथा उपयोग बजेटले जोड िदएका छौ ।
 सामदु ाियक वन उपभोGा सिमितलाई अिभमख
ु ीकरण तािलम िदइने छ ।
 वृ रोपण काय,म स$चालन गनको
ु साथै वन े<मा उपल}ध ह?ने िचराइतो, अिwसो, कु3रलो, लौसी, वेद बाँस
ज ता िविभ;न 9जाितका 0ख िब0वा एवं जडीबटु ीलाई Fयवसाियक खेती तफ उ;मुख गरी आय आजनको
मा यम बनाउन 0 २ लाख बजेटमा Fयव था गरे को छु ।

खेलकुद
यि\का शरीरको, मनको, बुि]को िवकासमा खेलकुदले िनकै सघाउ पुयाउँछ। खेलले खेMने यि\,
समाज र िसंगो गाउँपािलकाको गौरव बढाउन खेलकुदको लािग बजेटमा यव#था ग@रएको छ ।
 गाउँपािलका रंगशाला िनमाणको लािग 0 १० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 अ य कप रिनङ िशoड 9ितयोिगता तथा िविवध सां कृ ितक काय,म 0 ८ लाख बजेट िविनयोजन गरे को
छु ।
 राMNपित रिनङ िशoड 9ितयोगीता 0 १ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
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 गाउँपािलका वडा न ३ माझेपोखरी खेल मैदान घेराबार चौतारी ममतको लािग 0 २ लाख २० हजार बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।

अ य पूवाधार
 खरको छाना िव थापनको लािग 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 वडा न ५ को वडा कायालय घेराबारको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 जनताका साना योजना तथा आवXयकताह लाई पिन वजेटले स बोधन गरे को छ । गाउँ पािलका वडा नं १
देिख ६ स मका सबै वडाह0मा माग तथा आवXयकताको आधारमा पजु ी ँगत िनमाणको लािग 9>येक वडामा
0 १ लाखको दरले एकमzु 0 ६ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 भैपरी चालू खचको लािग आकि मक खच 0 ५ लाख र भैपरी आउने पँजू ीगत खच तथा पवू ाधान िनमाण गन
0 ४५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 समपरू क कोषको लािग 0 १ करोड बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

सच
ू ना तथा >िविध
 सबै सामदु ाियक िव2ालयमा िव2िु तय हािजरीको लागी 0 ६ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपािलकाका वडा कायालयह मा िडिजटल नाग3रक बडापा< राgनको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।
 िडिजटल सचू ना पाटीको लािग 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

कानुन
 मेलिमलापको मा यमबाट सामािजक एकतामा जोड िदने संय;<को पमा रहेको आँधीखोला गाउँपािलकाको
;याियकसिमितको 9भावकारीता बढाउन अिभमख
ु ीकरण तािलम, काय,म ;याियक सिमित
सिचवालय, थानीय तह ;याियक सिमित सं थागत िवकास काननु ी परामश मेलिमलाप क तथा इजलास
िनमाण तथा काय,म को लािग 0 १५ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

धम तथा सं#कृित
हा`ो सनातन धम तथा सं#कृितको रBा गन बजेट िविनयोजन गरेका छौ ।
• गाउँपािलका वडा नं. ३ फुलबारीमा िशवमि;दर घेराबारको लािग 0 २ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
• गाउँपािलका वडा न ६ मा देउराली िशव मि;दर पयटन पवू ाधार िनमाणको लािग 0 ५ लाख बजेट िविनयोजन
गरे को छु ।

सं#कृित
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 मिहलाह0को महान् चाड ह3रतािलका ितजमा गाउँपािलका िभ<का आमा समहू को 9ितभा 9 फुटन को साथै
सं कृ ित जोगाई िददी बिहनी सँग गाउँपािलका काय,म गन ितज गीत 9ितयोगीताको लािग 0 ३ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु । ।
 हाwा ऐितहािसक चाड पव , मेला महो>सव , पजू ा पाठ, खेलकुद तथा सां कृ ितक काय,म जोगाउन लगायत
सा कृ ित काय,म चाडपव , मेला महो>सव , िदवसको सर ण तथा स बधनको लािग 0 ५ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।

सहकारी
 सहकारी सँगको सम;वय, सहकारी सं थाह0को दािय>व काम कतFय तथा थािनय सरकारको नीितमा समावेश
गराउन सहकारी सं थाका पदािधकारी तथा कमचारीह0लाई अिभमुखीकरण तािलम तथा सहकारी शाखा
Fयव थापनको लािग - 0 ३ लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

रािabय प@रचयप? तथा पcजीकरण
 रािMNय प3रचयप< तथा प$जीकरण ज;म , मृ>यु तथा वसाइसराइ काय,मलाई थप Fयवि थत गन 0 २६ लाख
बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

ग@रब प@रचयप? िवतरण
 गत आ.व.बाट स0ु भएको ग3रब प3रचय प< िवतरण काय,मको िनर;तरताको लािग 0 १ लाख बजेट
िविनयोजन गरे को छु ।

िवपत् यव#थापन
 9ाकृ ितक 9कोपको कारण ह?न सaने ित को ;यिु नकरण लािग उBार ,राहत, पनु िनमाण Fयव थापन गन िवपत्
Fयव थापन कोषको लािग 0 २० लाख बजेट िविनयोजन गरे को छु ।

कायालय सcचालन , सावजिनक सेवा >वाह एवम् सं#थागत िवकास
सेवा9वाह चMु त द0ु त , 9िविधको 9योग माफत गराइने छ । सोको लािग कायालयको 9शासिनक खचबाट कमचारीलाई
तािलम 9दान ग3रनेछ ।
आँधीखोला गाउँपािलकामा कायरत इमा;दार र द करार सेवाका कमचारीह0को आिथक वष २०७७/७८ मा सेवामा
िनर;तरता कायम गन] Fयव था िमलाइएको छ । साथै भिवMयमा समेत सेवा वष तथा द ताको आधारमा उनीह0को
9ो>साहनको िवषयलाई गाउँपािलकाले 9ाथिमकतामा राखेको छ ।
 उपभोGा सिमित माफत ग3रने कामको थप 9भावकारीताको लािग उपभोGा सिमित मता अिभवृिB तािलम
एवम् अिभमिु खकरणको लािग 0 ४ लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 टोल िवकास स था मता अिभवृिBको लािग 0 ३ लाख िविनयोजन गरे को छु ।
 सामदु ाियक वन Fयव थापन अिभमुिखकरणको लािग बजेट िविनयोजन गरे का छौ ।
कायालय स$चालन खच एवम् सावजिनक सेवा 9वाह
कायालय स$चालन खच तथा चालू खचमा िमतFययी नीित अपनाइने छ ।
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कायालय स$चालन खच एवम् सावजिनक सेवा 9वाह मा 0 ५ करोड बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 कमचारी पा3रEिमक तलब तथा अ;य भIा, पदािधकारी सिु वधा भIा , कायालयमा सेवा 9वाहमा आवXयक
गन] िविवध िवषय सँग स ब;धीत कायालय स$चालन, काय,म खच , वडा कायालय स$चालन खच
वा Wय, शाखा कृ िष शाखा ,पशु शाखा ,राजU शाखा , 9शासन शाखा , लेखा शाखा , 9ािवधक शाखा
,जन9ितिनिध सिचवालय , ;यायीक सिमित , योजना शाखामा ह?ने कायालय स$चालन खच, आिथक सहायता
, ढुवानी , स$चार , इ;धन , अ;य सेवा शुoक , स$चािलत सामाRी एवम् मेिशनरी समान ममत ,अनगु मन
मoु याकन , ~मण ,पु तक प<पि<का , छपाइ अिभमिु खकरण तािलम, िविवध खच , सेवा परामश खच र
गाउँपािलका तथा अ;य 9शासिनक खचको लािग बजेट िविनयोजन गरे को छु ।
 आिथक 9शासन शाखा , योजना शाखा , राजU शाखालगायत अ;य शाखा आधिु नक 9िविध सिहतको
सफट्वयर 9णालीबाट स$चालन गरीएकोमा >यसको लािग कमचारीलाई पनु ताजकk तािलम िदन बजेटमा
Fयव था ग3रएको छ ।
 पाँचौ र छै टौ गाउँसभाले आिथक वष २०७६/७७ को ि वकृ त भएको बजेटतथा काय,म 9 ताव
कायपािलकाको वैठकबाट छनौट ग3र काया;वयन सवै योजना तथा काय,मह0 समेत यस सातौँ गाउँसभाबाट
अनमु ोदन सिहत वीकृ त गन] 9 ताव पेश गदछु ।
 कोरोना महामा3रको कारण आकि मक 0पमा खोिलएको 9कोप Fयव थापन कोषमा हाwो आRहलाई ि वकार
गदH परोपकारी मनह0ले आिथक तथा भौितक सहयोग गनभएकोमा
आँधीखोला गाउँपािलका यस महान्
ु
सहयोग गनु आदणdय FयिG>वह0 , संघस था 9ित िनकै नै आभारी 9कट गदH ध;यबाद िदन चाहा;छौ ।
 कोरोना रोकथाम िनय;<ण तथा उपचार ,राहत िवतरण , aवावारे ;टाइन Fयव थापन मा भएको िवपत्
Fयव थापन खच तथा 9कोप Fयव थापन कोषबाट भएको स पणू खच यसै सातौँ गाउँसभाबाट अनमु ोदन
सिहत वीकृ त गन] 9 ताव पेश गदछु ।
आिथक ऐन र िविनयोजन ऐन
• आधी ँखोला गाउँपािलकाको आिथक वष २०७७/७८ को अथ स ब;धी 9 तावलाई काया;वयन गनका
िन नित थािनय करद तरु ,शoु क संकलन गन] , छुट िदने तथा आय संकलनको 9शासिनक Fययव था
नेपालको सिं वधानको धारा -२२८_ को उपधारा २ बमोिजम यस गाउँसभा सम आिथक ऐनको म यौदा
सोका अनसु चू ीह0 ि वकृ तका लािग यसै साथ पेश गरे को छु ।
• आिथक वष २०७७/७८ को करका दरह0 9 ताव गदा करको दायरा िव तार गन सबै िकिसमका आिथक
ि,याकलापह0लाई करको दायरा िभ< oयाउने नीित िलएका छौ । Fयवसाय दता एवं निवकरण , िव@ापन
कर र िनमाण Fयवसायी इजाजतप<मा िदइने शoु क बाहेक अ;य सबै 9कारका कर तथा सेवा शoु कलाई
वृिB नगन] नीित अवल वन ग3रएको छ ।
• छा<वृिI , िमलाप<, आिथक सहायता,अपाङ्ग प3रचयप< एवम् अिघoलो आिथक वषमा िनशoु क 0पमा
9दान ग3रएको सेवालाई िनर;तरता िदइएको छ ।
• आँधीखोला गाउँपािलका, याङ्जाको आिथक बष २०७७/७८ को सेवा र कायह0को लािग सि$चत
कोषबाट के ही रकम खच गन] अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा$छनीय भएकोले, नेपालको
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सिं वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम यस गाउँ सभा सम िविनयोजन ऐनको म यौदा यसै
साथ स ल|न गरी वीकृ ितका लािग पेश गरे को छु ।
• 9 ताव ग3रएका योजना तथा काय,म कोिभड १९ को कारण उ>पन;न ह?न सaने जिटल प3रि थतको
कारण आवXयकता र औिच>यताको आधारमा कोरोना रोकथाम, िनय;<ण र उपचारको लािग खच गन
सिकनेछ । राजUमा किम आई 9 ताव ग3रएका योजना तथा काय,म आगामी आिथक वष काया;वयन
एवम् _ोत सिु नि`तता गन नसके मा आ.व. २०७८/७९ र सो भ;दा पिछका आिथक वषमा काया;वयन
ग3रनेछ ।

सभाIयB :यू एवं आदरणीय उपि#थत महानुभावहU
हामीले 9 ततु गरे को आगामी आिथक वष २०७७/७८ को बजेट काया;वयनबाट सं,ामक लगायत सबै 9कारका
रोगह0बाट नाग3रकको जीवन र ा गन वा Wय 9णाली सcु ढ र सवल ह?ने, गणु तरीय र जीवन उपयोगी िश ाको पह?चँ
अिभवृिB ह?ने, Eम शिGलाई काम तथा रोजगार सिु नि`त ह?ने र सबै नाग3रकले राnयबाट ,मश सामािजक सुर ा एवम्
सरं ण 9ाO गन] अवसर 9ाO गन] Fयव थाबाट सम;ु नत,स•य,ससु ं कृ त र ;यायपणू समाज िनमाणमा मह>वपणू योगदान
प|ु ने अपे ा िलएका छौ ।
थानीय सरकार वनेको अविधमा खडा ग3रएको आिथक तथा सामािजक िवकासको जगमा टेकेर आगामी आिथक
वषको वजेटले समृB आँधीखोला सख
ु ी आँधीखोला बासीको आकां ा हािसल गन नयाँ उ>साहका साथ अिघ वढ्न
यस वजेटले 9े3रत गन] िवUास िलएका छौ । सबै राजनीितक दल, जन9ितिनिध,सामािजक सघं सं था,नीिज े< तथा
नाग3रक समाजलाई यो उiेXय 9ािO तफ सहकायको लािग आ–ान गदछौ ।
यसै बजेटको प3रिधिभ< रहेर आ व ०७७/७८ का योजनाह सचं ालन ह?नेछन् । पवु ाधार तफका योजनाह0
फाoगनु मसा;तस म र अ;य काय,मह0 जे„ मसा;तस म काया;वयन भै सaनपु न] िवगतको प3रपाटीलाइ यस आ व मा
समेत लागु गन] नीित गत Fयव था ग3रएको छ । यसले समR गाउँपािलकाको भौितक पवु ाधार लगायत आिथक
सामािजक े<को समR िवकासमा िवगत बष झै सकारा>मक 9भाव पान]छ भ;ने आशा गरीएको छ ।
यस गाँउपािलकाको बजेट तयारीको ,ममा िविभ;न चरणह0मा आ आhनो थानबाट मागदशन िदनहु ?ने स पणु
महानभु ावह0मा हािदक आभार }यaI गन चाहा;छु । >यसैगरी सहभािगता>मक योजना तजमाको
श0ु वात सगै आजको
ु
यस घोषणा समारोहलाइ सफलता पुवक स प;न गन] समयस म सहयोग पयु ाउनहु ?ने FयिG>वह0 , गाउँपािलकाका
कमचारीह0लाई ध;यबाद 9कट गन चाहा;छू । 9 ततु योजना तथा काय,मह0को सफल काया;वयनमा सबै प ह0बाट
िवगत बषको झै रचना>मक सहयोग 9ाO ह?ने नै छ भ;ने आशा र अपे ा सिहत िबदा ह?न चाहा;छु ।
अ;>यमा मल
ु क
ु िभ< र बािहर रहनु भएका सबै नेपाली िददी बिहनी तथा दाजभु ाइलाई कोिभड -१९ को जोिखमबाट
सरु ि त रहदै ँ सबल,समृB र ;याय पणू आँधीखोला िनमाणमा योगदान गन आRह गदछु ।
ध यवाद
जय आँधीखोला
जय आँधीखोला बासी नम#कार
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आँधीखोला गाउँपािलका
आ.व. २०७७/०७८ को िविनयोजन ऐन
गाउँसभामा पेश ग@रएको िमित- २०७७/०३/१०
>#तावना :आँधीखोला गाउँपािलका, याङ्जाको आिथक वष २०७७/७८ को सेवा र कायह को लािग सि$चत
कोषबाट के ही रकम खच गन] अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा$छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा
२२९ को उप–धारा (२) बमोिजम आँधीखोला गाउँपािलका, याङ्जाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.संिBg नाम र >ार=भ : (१) यस ऐनको नाम “आँधीखोला गाउँपािलका, याङ्जाको िविनयोजन ऐन, २०७७”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन त0ु ;त 9ार भ ह?नेछ ।
२.आिथक वष २०७७/७८ को िनिमh सिcचत कोषबाट रकम खच गनi अिधकार :(१)आिथक वष
२०७६/७७को िनिमI गाउँ कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन] सेवा र कायह0का िनिमI अनुसचू ी १
मा उिoलिखत चालू खच, पँजु ीगत खच र िवIीय Fयव थाको रकम समेत गरी ज मा रकम
४६,७६,६०,६२०.००(अ रे िप छयालीस करोड छयहIर लाख साठी हजार छ सय बीस मा< | ) मान बढाई िनिदz
ग3रए बमोिजम सि$चत कोषबाट खच गन सिकनेछ ।
३.िविनयोजन : (१) यस ऐनeारा सि$चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७७/७८ को
िनिमI आँधीखोला गाउँपािलका, याङ्जाको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन] सेवा र
कायह0को िनिमI िविनयोजन ग3रनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन] सेवा र
कायह0को िनिमI िविनयोजन गरे को रकमम ये कुनैमा बचत ह?ने र कुनैमा अपगु ह?ने देिखन आएमा गाउँ कायपािलकाले
बचत ह?ने शीषकबाट नपगु ह?ने शीषकमा रकम सान सaनेछ ।यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा
रकमको १० 9ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ;दा बढी शीषकह बाट अक^ एक वा एक भ;दा बढी शीषकह0मा
रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पँजु ीगत खच र िवIीय Fयव थातफ िविनयोिजत रकम साँवा भG
ु ानी
खच र Fयाज भG
ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ;य चालू खच शीषकतफ सान र िवIीय Fयव था अ;तगत साँवा भG
ु ानी
खचतफ िविनयोिजत रकम }याज भG
ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ;य< सान सिकने छै न । तर चालू तथा पँजु ीगत खच
र िवIीय Fयव थाको खच }यहोन] एक _ोतबाट अक^ _ोतमा रकम सान सिकनेछ ।
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(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृ त रकमको १०
9ितशत भ;दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभ;दा बढी शीषकह0मा रकम सान परे मा गाउँ सभाको वीकृ ित िलनु पन]छ ।
(४) उपदफा (२ ) र (३ ) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन 9 ताव ग3रएका योजना तथा काय,म कोिभड १९ को
कारण उ>प;न ह?न सaने जिटल प3रि थितको कारण आवXयकता र औिच>यतताको आधारमा कोरोना रोकथाम,
िनय;<ण र उपचारको लािग खच गन सिकनेछ । राज वमा कमी आई 9 ताव ग3रएका योजना तथा काय,म आगामी
आिथक वष काया;वयन एवम् _ोत सिु नि`ततता गन नसके मा आ.व. २०७८/७९ र सो भ;दा पिछका आिथक वषमा
काया;वयन ग3रनेछ ।
(५) िविनयोजन _ोतको आय तथा िनकासा घटीबढी भएको अव थामा गाउँ कायपािलकाबाट सोही बमोिजमको
वीकृ त योजना तथा काय,म काया;वयन ग3रनेछ ।
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आँधीखोला गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, #याङ्जा
काय<म / प@रयोजना अनस
ु ार बजेट िविनयोजन
आ.व. : २०७७/७८
रकम U. हजारमा
िस.नं.

काय<म/आयोजना/ि<याकलापको नाम

काया वयन हFने
#थान

लिBत समूह

खच शीषक

*ोत
ज=मा

आँधीखोला गाउँपािलका - ८०४४३५०२१०१
१

पा@रjिमक कमचारी

, गाउँपािलका

२११११

२

पा@रjिमक पदािधकारी

, गाउँपािलका

२१११२

३

पोशाक

, गाउँपािलका

२११२१

४

महगं ी भhा

, गाउँपािलका

२११३२

५

िफMड भhा

, गाउँपािलका

२११३३

६

कमचारीको बैठक भhा

, गाउँपािलका

२११३४
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राज#व वाँडफाँड - -संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद, आ त@रक jोत
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

१७,३७५

८,०००

५००

१,०००

३००

३५०
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७

कमचारी >ोLसाहन तथा पुर#कार

, गाउँपािलका

२११३५

८

अ य भhा

, गाउँपािलका

२११३९

९

पदािधकारी बैठक भhा

, गाउँपािलका

२११४१

१०

कमचारीको योगदानमा आधा@रत िनवृतभरण तथा उपदान कोष
खच

, गाउँपािलका

२१२१२

११

कमचारीको योगदानमा आधा@रत बीमा कोष खच

, गाउँपािलका

२१२१३

१२

कमचारी कMयाण कोष

, गाउँपािलका

२१२१४

१३

पानी तथा िबजुली

, गाउँपािलका

२२१११

१४

संचार महसुल

, गाउँपािलका

२२११२

१५

इ धन (कायालय >योजन)

, गाउँपािलका

२२२१२

१६

सवारी साधन ममत खच

, गाउँपािलका

२२२१३

१७

िबमा तथा नवीकरण खच

, गाउँपािलका

२२२१४
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राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

५०

३००

२,०००

२००

५०

१००

२००

१,०००

१,६००

१,१००

२५०
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१८

मेिशनरी तथा औजार ममत स=भार तथा सcचालन खच

, गाउँपािलका

२२२२१

१९

िनिमत सावजिनक स=पिhको ममत स=भार खच

, गाउँपािलका

२२२३१

२०

अ य स=पिhहUको संचालन तथा स=भार खच

, गाउँपािलका

२२२९१

२१

मसल द तथा कायालय सामाoी

, गाउँपािलका

२२३११

२२

पु#तक तथा सामoी खच

, गाउँपािलका

२२३१३

२३

इ धन - अ य >योजन

, गाउँपािलका

२२३१४

२४

प?पि?का, छपाई तथा सूचना >काशन खच

, गाउँपािलका

२२३१५

२५

अ य कायालय संचालन खच वडा कायालय

, गाउँपािलका

२२३१९

२६

सेवा र परामश खच

, गाउँपािलका

२२४११

२७

सूचना >णाली तथा सpटवेयर संचालन खच

, गाउँपािलका

२२४१२

२८

करार सेवा शुMक

, गाउँपािलका

२२४१३
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राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

७००

१००

५०

२,२००

१५०

२५

८००

१,२००

३००

५००

५,०००
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२९

कमचारी तािलम खच

, गाउँपािलका

२२५११

३०

काय<म खच

, गाउँपािलका

२२५२२

३१

अनुगमन, मूMयांकन खच

, गाउँपािलका

२२६११

३२

qमण खच

, गाउँपािलका

२२६१२

३३

िविवध खच

, गाउँपािलका

२२७११

३४

सभा सcचालन खच

, गाउँपािलका

२२७२१

३५

अ य सामािजक सहायता

, गाउँपािलका

२७२१९

३६

सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा

, गाउँपािलका

२८१४३

३७

अ य भाडा

, गाउँपािलका

२८१४९

३८

कृ षक तािलम

, गाउँपािलका
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अय

२२५१२

राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

२००

१,०००

१,०००

२००

१,२००

३००

३००

३००

१००

३००
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३९

उ नतजातका िवउ िवजन, फलफूल िव0वा ,कृ िष उपकरण औजार
अनुदान तथा कृ षकसँगको साझेदारीमा िवतरण

गाउँपािलका
कृ िष तथा
पशुपालन Bे?

अय

२२५२१

राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

४०००

४०

अIयB शैिBक सुधार काय<म कBा १ देिख ५ स=म सामुदाियक
िव8ालयमा अoेजी माIयमका पाठ् यपु#तक िवतरण

सामुदाियक
िव8ालयह0

बालबािलका २२५२२

७००

४१

अIयB शैिBक सुधार काय<म िव8ालय #तरीय >ितयोगीता
सcचालन/बादिववाद/िनव ध/हािज@रजवफ/िह:जे/किवता/अ य
>ितभा
अIयBकप @रनङिशल तथा िविवध खेलकुद एवम् वृहh सां#कृ ितक
काय<म

, िव8ालय

अय

२२५२२

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

८००

४३

अ धाअ धी jवणकुमार पcचासे िस0वारी वृहh पयटन महोLसव

अय

२२५२२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

८००

४४

आकि#मक खच / भैपरी आउने चालू खच एवम् काय<म

गाउँपािलकाका
स=पूण पयटकQय
Bे?ह0
गाउँपािलका

अय

२२५२२

५००

४५

आँधीखोलामा #थािनय >जाितका माछाका भुरा छाड् ने तथा सरBण , आँधीखोला
काय<म

अय

२२५२२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

४६

आमा समूहको लािग अिभमुिखकरण , सचेतना ,>ोLसाहन ,स=मान
एवम् अनदु ान काय<म

, गाउँपािलका

मिहला

२२५२२

५००

४७

उपभो\ा सिमितको Bमता अिभवृि] तथा अिभमुिखकरण तािलम

, गाउँपािलकाका
स=पूण वडाह0मा

अय

२२५२२

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

४८

कृ षक qमण

गाउँपािलका

अय

२२५२२

३००

४९

कृ िष तथा पशु िवमा काय<म तथा सचेतना

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

५०

कृ िष तथा पशुमा कृ िषकको लागत / नगद सहभािगता

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
जन सहभािगता - आ त@रक
jोत - नगद

४२
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३००

२००

४००

२००

५०००
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५१

कोरोना रोकथाम, िनय ?ण , उपचार एवम् Sवारे टाइन
यव#थापनको साथै >कोप यव#थापन

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

५२

जेOनाग@रक स=मान काय<म

, गाउँपािलका

जेO नाग@रक

२२५२२

५३

टोल िवकास सं#थाका पदािधकारीको Bमताअिभवृि] तािलम तथा , गाउँपािलका
अिभमुिखकरण काय<म एवम् टोल िवकास स#था सcचालन
अनदु ान
टोल िवकास स#थाह0को साझेदारीमा ग@रवी िनवारण काय<म
,गाउँपािलकाका
टोलह0मा

अय

२२५२२

अय

२२५२२

५५

ितज मेला तथा काय<म

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

५६

दिलत, जनजाित तथा पछाडी परेका वग समदु ाय को स स=बधन,
उLथान ,सचेतना तथा अिभमुिखकरण काय<म

, गाउँपािलका

आिदवासी
/जनजाती

२२५२२

५७

, यायीक
सिचवालय
यायीक सिमित

अय

२२५२२

५८

यायीक सिमित सिचवालय,#थािनय तह यायीक सिमित काय<म
काननू ी सचेतना अिभमुिखकरण,तािलम सं#थागत िवकास तथा
सुधार काननू ी प#ु तक , परामश मेलिमलाप कB , इजलाश िनमाण
तथा काय<म
पशु औषधी उपचार तथा वाली संरBण

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

५९

पशु पालन काय<म कृ षकसँगको लागत साझेदारीमा

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

६०

मिहला #वा#Cय #वमसेिवका >ोLसाहन

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

६१

माटो प@रBण तथा >िविध ह#ता तरण

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

५४
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राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

४०००

राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

३००

३००

३००
३००

१५००

५००

३२५

२००
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६२

माIयिमक िव8ालयमा क=Rयूटर िशBक तलब अनुदान

, माIयिमक
िव8ालयह0

अय

२२५२२

६३

मोरीपालन अिभमुिखकरण काय<म तथा अनुदानमा मौरीको घार
िवतरण एवम् मौरीको कुटबाट मैनवhी उLपादन

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

६४

लोकसेवा आयोग तथा िशBा सेवा सेवा आयोग कBा सcचालन

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

६५

वनसँग आयआजन काय<म

अय

२२५२२

६६

यवसाियक कृ षक >ोLसाहन

, गाउँपािलका
Bे?का वन
गाउँपािलका
Bे?मा

अय

२२५२२

६७

वाल िशBा >ोLसाहन

, िव8ालय

बालबािलका २२५२२

६८

िवपत् यव#थापन

गाउँपािलका
Bे?मा

अय

२२५२२

६९

jवणकुमार जेOनाग@रक गाउँघर िSलिनक

, गाँउपािलकाका
टोलह0मा

अय

२२५२२

७०

िशBक तािलम

, सामदु ाियक
िव8ालयह0

अय

२२५२२

७१

सहकारी यव#थापन , अिभमुिखकरण तािलम एवम् यव#थापन

, गाउँपािलका
िभ?का सहकारी

अय

२२५२२

७२

साना यवसाय कृ िष उLपादन के t (कृ िष पके ट Bे? ) काय<म

गाउँपािलका
Bे?मा

अय

२२५२२

©आँधीखोला गाउँपािलका, www.aandhikholamun.gov.np

राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - >देश
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - >देश
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
राज#व वाँडफाँड - सघं ीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

४००

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद

६००

५००

३५६

२००
८००

३००

२०००

१०००

३००

३००
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७३

सा#ं कृ ितक काय<म चाडपव मेला महोLसव िदवसको सरं Bण तथा
स=व]न काय<म

गाउँपािलका
Bे?मा

अय

२२५२२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

५००

७४

साहाना >धान गभवित मिहला #वा#Cय सुधार, सुLके री >ोLसाहान
ताथ नवजात िशशु पोषण काय<म

, गाउँपािलका
Bे?

अय

२२५२२

५१३.६२

७५

िसप िवकास काय<म सcचालन

, गाउँपािलका

अय

२२५२२

७६

गाउँपािलका वडा न. २ को वडा कायालय भवन िनमाण

३११११

७७

गाउँपािलका >मुख >शासिकय भवन

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. २
, गाउँपािलका
अय

राज#व वाँडफाँड - संघीय
सरकार - राज#व वाँडफाँड नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००००

७८

गाउँपािलका वडा न. ४ को वडा कायालय भवन िनमाण गत आ.व.
दाियLव

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. ४
ि?शिहद नमुना िव8ालयको भवन िनमाण ( बहFविषय आयोजना गत , आँधीखोला
अय
आ.व.को दाियLव )
गाउँपािलका वडा
नं. १ ि?-शहीद
नमुना मािव
बहFउTेिशय सभाहल तथा सिपङ क=RलेSस िनमाण -(बहFविषय
, गाउँपािलका
अय
आयोजना गत आ.व. दाियLव )

३१११२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

३१११२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

१५००

३१११२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

६०००

८१

वाङ् िसङ #वा#Cय चौकQ भवन िनमाण आयोजना

३१११२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

५०००

८२

सवारी साधन

३११२१

िडिजटल नोिटश बोड

८४

मेिशनरी तथा अ◌ौजार

, गाउँपािलका

अय

३११२२

८५

वडा कायालयह0मा िडिजटल नाग@रक वडाप?

, वडा कायलय

अय

३११२२

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

५००

८३

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. ४
गाउँपािलका र
अय
वडा कायालय
, गाउँपािलका
अय

७९

८०
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३१११२

३११२२

४००
५०००

२०००

३००
७००
२००
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८६

फिनचस तथा िफSचस

, गाउँपािलका

अय

३११२३

८७

भकारोको आधुनीिककरण तथा भकारो सुधार कृ षक सँगको लागत
साझेदारीमा

गाउँपािलका
Bे?मा

अय

३११३१

८८

वडा कायालय, #वा#Cय स#ं था र सामदु ाियक िव8ालयह0मा
िव8ुतीय हािजरी >िविध िव#तार

अय

८९

कृ िष िजरो वेझाङ oामीण सडक

९०

जुvले गोगनपानी बाँगे सडक

९१

जुvले गोगनपानी बाँगे सडक

९२

नमनु ा सडक योजना

९३

पारीवन िजरो िचलाउनेबास झारखोला सडक

९४

फूलबारी पवु ाँडाडा सडक --गतआ.व.को बहFविषय आयोजनाको
दाियLव

९५

बैडा pवाँसे सडक

९६

िभ?ी सडक

, सामदु ाियक
िव8ालय वडा
कायालय
#वा#Cय स#था
, आँधीखोला
गाउँपािलका
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न्. ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
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आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

७००

३११३४

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

६००

अय

३११५१

७००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

४००

अय

३११५१

१०००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

अय

३११५१

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

२००००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

२००

१००

७००
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९७

ला=पाटा देउराली वगालेखोला स=दीखोला सडक

९८

सडक ममत तथा स=भार

९९

सेितदोभान जनि>य भाटखोला सडक

१००

सेपत भ#याङ वाङ् िसङ पcचासे सडक आयोजना

१०१

सहरे अघwदी सडक आयोजना - गाउँपािलका र >देश सरकार
साझेदारी

१०२

सहरे अघwदी सडक आयोजना - गाउँपािलका र >देश सरकार
साझेदारी

१०३

िस0वारी भिक=ले सडक

१०४

काठे पोल िव#थापन

१०५

माग तथा आवEयकताको आधारमा िसँचाइ योजनाह0

१०६

दhलोटे खानेपानी आयोजना

१०७

माग तथा आवEयकताको आधारमा खानेपानीका योजनाह0

१०८

िव8ालय #वxछ खानेपानी

१०९

पोखरी पुनभरण पोखरी ममत तथा िनमाण

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

७००

३११५१

७००

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं.१
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं.१
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, गाउँपािलका
Bे?
, गाउँपािलका
Bे?
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, गाउँपािलका
Bे?

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

अय

३११५१

गsडकQ >देश - समपरु क
अनुदान चालू - नगद अनुदान

५०००

अय

३११५१

गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५०००

अय

३११५१

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

४००

अय

३११५३

८००

अय

३११५५

अय

३११५६

गsडकQ >देश - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

अय

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

५००

, िव8ालय

अय

३११५६

४००

अय

३११५७

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
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३११५१

४००
२००००

३०००
२०००

३००
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११०

आँधीखोला सरसफाइ अिभयान एवम् काय<म

, आँधीखोला

अय

३११५८

१११

फोहोरमैला यव#थापन

अय

३११५८

११२

शौचालय िनमाण

अय

३११५८

११३

अIयB शैिBक सुधार काय<म आधारभूत तथा बाल िवकास का
कBा कोठा तथा अIययन >णाली सुधार

, गाउँपािलका
Bे?
, आँधीखोला
गाउँपािलका
, िव8ालय तथा
बाल िवकास

अय

३११५९

११४

अ धाअ धी पयटन पूवाधार िवकास

अय

३११५९

११५

आकि#मक खच / भैपरी आउने पुँजीगत खच

, आँधीखोला
गाउँपािलका
, गाउँपािलका

अय

३११५९

११६

खरको छाना िव#थापन

सीमा तकृ त

३११५९

११७

गाउँपािलका #तरीय खेलकुद मैदान/रंगशाला िनमाण

, गाउँपािलका
Bे?
, गाउँपािलका

अय

३११५९

११८

डहरेलेकलाई जंगल पाकको 0पमा िव#तार

, डहरे लेक

अय

३११५९

११९

नगद सहभािगता

, गाउँपािलका

अय

३११५९

१२०

नसरी िनमाण (िवउ,िव0वा अ य)

अय

३११५९

१२१

पुराना कुवा , चौतारी संरBण िनमाण तथा ममत

अय

३११५९

१२२

मसला तथा दूध एवम् दूधज य ब#तुह0 उLपादनमूलक उ8ोग
#थापना एवम् काय<म

, गाउँपािलका
Bे?
, गाउँपािलका
Bे?
, गाउँपािलका
Bे?

अय

३११५९

१२३

िवप न र jिमकको लािग काम तथा खा8 नको लािग रोजगार
काय<म

, गाउँपािलका
Bे?

अय

१२४

िशत भsडार िनमाण

, गाउँपािलका
Bे?

अय
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नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

२००

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
जन सहभािगता - आ त@रक
jोत - नगद
गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

१०००

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३०००

३११५९

गsडकQ >देश - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

३००
६००
५००

४५००
५००
१०००
३००
५०००
३६६
३००
३००
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आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
१२५

समपूरक कोष

१२६

सामदु ाियक िव8ालयह0मा सेिनटरी Rयाडको >योगमा सहजता
Mयाउन सेिनटरी Rयाड मेिशन

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, िव8ालय
अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००००

३११५९

आ त@रक jोत - आ त@रक
jोत - नगद

२००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.१ - ८०४४३५०२२०१
१२७

माझकटेरी राजा#वाँरा टोलमा सामुदाियक भवन िनमाण

१२८

िसरिसरे आमा समूह भवन िनमाण

१२९

ओडारे पुल ममत

१३०

खडके री डाँडामा सामुदाियक #वगदारी तथा गोरेटोबाटो िनमाण

१३१

जुङ्गे#वाँरा कामीटारी जोड् ने oामीण सडक #तरउ नती

१३२

डहरेदेउराली पैदल माग िनमाण

१३३

दिलतवि#त देिख िमलनचोक हFदै ँ काउरे जोड् ने गोरेटो बाटो िनमाण

१३४

मोटरबाटो देिख महािभर पzे स=म ढुङ्गेबाटो िनमाण

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
१, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. १
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अय

३१११२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३१११२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

34

आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
१३५

िहले पzे राजा#वाँरा ढकालथोक डहरे oामीण सडक िनमाण

१३६

झाँग थािपतो खानेपानी िनमाण तथा ममत

१३७

मूल बि#तमा खानेपानी िनमाण तथा ममत

१३८

पज
ु ी ँगत संरचना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. १

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. १
, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. १
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१०००

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.२ - ८०४४३५०२२०२
१३९

सामुदाियक भवन िनमाण हजामुनी

१४०

कालीखोला भुजुङ्गे पोखराचौर मोटरबाटो

१४१

िचलाउनेभाटी जरेखोला भsडारथ=ु का oामीण सडक

१४२

भैरवकुsड ओिहया oािमण सडक

१४३

वाईखो@रया jी डाँडा ला=चास मडुवा सप=ते कृ िष सडक

१४४

सहेली टापु मोटरबाटो #तरउ नती

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
२, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
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अय

३१११२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

३००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

६००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

२००

35

आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
१४५

िचRलेटी सहेली िसँचाइ योजना

१४६

बुढो कुलो िवउरेनी िसँचाई

१४७

उपMलो बसेबारी खानेपानी ममत

१४८

वेLयानी खानेपानी ट्याकQ िनमाण

१४९

कृ षक अिभमुिखकरण तथा काय<म

१५०

पज
ु ी ँगत सरं चना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. २

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. २

अय

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.३ - ८०४४३५०२२०३
१५१

फूलबारी आथर मोटरबाटो #तरउ नती

१५२

कमेरेपानी कािकनेटा मोटरबाटो #तरउन नती

१५३

घ{ाहाले मोझको पधेरँ ा मोटरबाटो िनमाण

१५४

पुवाडाँडा नेपाने मोटारबाटो िनमाण

३, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
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अय

३११११

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२२०

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

36

आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
१५५

साहFडाँडा िभरकटे री अ धाअ धी मा.िव. oामीण सडक

१५६

धाङधुङ दोिवMलाटारी पुक|ट खानेपानी ममत एक घर एक धारा

१५७

कमेरेपानी छरछरे हFदै ँ जु=लीठान मोटरबाटो #तरउ नती

१५८

पज
ु ी ँगत संरचना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. ३

१५९

माझेपोखरी खेलमैदान घेराबार तथा चौतारी िनमाण योजना

१६०

िशव मि दर फुलबारी घेराबार योजना

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं ३

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५४०

अय

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२२०

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२२०

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.४ - ८०४४३५०२२०४
१६१

कमेरे देिख लौिसको बोट जोड् ने टे Sटरेवल बाटो

१६२

जाउलेढुङ्गा देिख बै] चौतारी जोड् ने गोरेटो बाटो

१६३

ठाडो खो@रया मा छे को टाउको काहFराका बेट @रमल#वाँरा जोड् ने
गोरेटोबाटो

१६४

थापाखो@रया भाटावारी भेडी खाMटा हFदै ँ गुँिहलेस=म गोरेटोबाटो

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
४, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
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अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

37

आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
१६५

नाि=दखोला काठी टुनीखोला मोटरबाटो

१६६

मा छे को टाउको वैढा मोटरबाटो

१६७

सेपत कमेरे नारीकोट हFँदै @रमल#वाँरा स=मको मोटरबाटो

१६८

सराSदी ढाडे घरो हFदै ँ jवणकुमार टोल गोरेटवबाटो सुधार योजना

१६९

भc:याङ िनवाट िसँचाई कुलो

१७०

लौिसखोला िसँचाइ योजना

१७१

पज
ु ी ँगत संरचना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. ४

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. ४
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

९००

३११५१

२००

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ४

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

५००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.५ - ८०४४३५०२२०५
१७२

#मृित आमा समूह भवन ममत

१७३

कृ िष अजगन देवकोटाथर oामीण सडक

१७४

खोरेटा देिख गैरास=मको गोरेटोबाटो िनमाण

१७५

गाबाटे गहतेरास=म मोटरबाटो #तरोउ नती

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
५, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
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अय

३१११२

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

३००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१०००
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१७६

गोगनपानी आधारभूत िव8ालय घेराबार तथा बाटो ममत

१७७

सिमकोबोट :योितषडाँडा िसरानघर भcजयाङ् ग थ=मनडाँडा
साउनेपानी मोटरबाटो िनमाण

१७८

#यानी#वाँरी भालुथु=का गोरेटवबाटो िनमाण तथा पोखरचौर कुवा
ममत

१७९

लाँकुरी खानेपानी ममत योजना

१८०

पज
ु ी ँगत संरचना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. ५

१८१

बालिहत आधारभतू िव8ालय घेराबार

१८२

वडा कायालय घेराबार

, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
नं. ५
, आँधीखोला
गाउँपािलका वडा
न५

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

३००

अय

३११५६

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

अय

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

आँधीखोला गाउँपािलका वडा नं.६ - ८०४४३५०२२०६
१८३

गैराबारी डाँडाथर मोटरबाटी

१८४

जैिसघर भुजुङ्गे गोरेटोबाटो

१८५

फापरथुम गोरेटोबाटो िनमाण

१८६

भगवतीचोक बुढीको चौतारा मोटरबाटो

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं. १
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५१

२००

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००
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२००
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१८७

रंगेटारी छापा मोटरबाटो

१८८

िव.क.टोल आयर#थान गोरेटोबाटो

१८९

िव.क.टोल सामुदाियक भवन गोरेटो बाटो

१९०

िवमराबोट #यानी खोला मोटरबाटो

१९१

स=धीखोला मोटरबाटो वMलो पMलो #तरउ नती

१९२

झाँ<Qको थान ठुली कटुवा िसचाई योजना

१९३

१९४

१९५

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
अय

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५१

२००

६, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६

३११५१

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान
नेपाल सरकार - समािनकरण
अनदु ान - नगद अनुदान

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

५००

रोहटे सु तले िसँचाई योजना

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

याड ढाँड िसँचाई योजना

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.६
, वडा न ६
अय

३११५५

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

२००

३११५९

नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान - नगद अनुदान

१००

पज
ु ी ँगत संरचना िनमाण तथा ममत माग तथा आवEयकताको
आधारमा वडा नं. ६

कुल ज=मा
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आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीषक : सघं ीय सरकारबाट ह#ता त@रत काय<म(समपुरक अनुदान) ( ८०४४३५०२५१३)
उप Bे? : िवhीय Bे?
रकम U. हजारमा
िस.नं. काय<म/आयोजना/ि<याकलापको नाम
काया वयन हFने
लिBत समूह खच शीषक
*ोत
#थान
१

सेपत भ#याङ देउराली पcचासे oामीण सडक

आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
न४

३११५१

िविनयोजन
0.
ज=मा

नेपाल सरकार - समपुरक
अनुदान चालू - नगद अनुदान

२००००

कूल ज=मा

२००००

खच शीषक

*ोत

िविनयोजन
0.
ज=मा

कै िफय
त

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीषक : सघं ीय सरकारबाट ह#ता त@रत काय<म- िवशेष अनदु ान
0. हजारमा
िस.नं. अनुदान >ाg ि<याकलाप

काया वयन हFने
#थान

लिBत समूह

१

दhेलोटे दिलत ब#ती खानेपानी आयोजना

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.१

३११५६

नेपाल सरकार - िवशेष
अनुदान चालू - नगद अनुदान

८०००

२

बाङ् िसङ #वा#Cय चौकQ िनमाण आयोजना

, आँधीखोला
अय
गाउँपािलका वडा
नं.४

३११५१

नेपाल सरकार - िवशेष
अनुदान चालू - नगद अनुदान

१००००

कुल ज=मा
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आ.व. : २०७७/७८ बजेटको *ोत/तह : गsडकQ >देश िवशेष अनुदान
0. हजारमा
िस.नं. अनुदान >ाg ि<याकलाप

१

िडिह छापाटारी िसँचाइ आयोजना

काया वयन हFने
#थान

उप Bे?

खच शीषक

, आँधीखोला
जलjोत तथा ३११५५
गाउँपािलका वडा िसंचाई
नं.६

*ोत

िविनयोजन
0.
ज=मा

गsडकQ >देश - िवशेष
अनुदान-नगद अनुदान

५०००

कुल ज=मा

कै िफय
त

५०००

आ.व. : २०७७/७८ बजेटको *ोत/तह : सिघय सरकारबाट ह#ता त@रत काय<म- सशत अनुदान
0 हजारमा
ज=मा

िस.नं.

अनदु ान >ाg ि<याकलाप

काया वयन हFने
#थान

लिBत समहू

उप Bे?

*ोत

१

Artificial Insemination स=ब धी काय<म

अय

कृ िष

कृ षक दता यव#थापन काय<म

अय

कृ िष

३

कृ िष तथा पशुप छी स=वि ध तCयांक अIयाविधक काय<म

अय

कृ िष

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

११०

२

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

४

बा‹ाको साना यवसाियक कृ िष उLपादन के t (पके ट) िवकास
काय<म संचालन

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

कृ िष

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१५००

५

रािabय र #थानीय महLवका खा8 तथा पोषण सुरBाममा टे वा
आँधीखोला
पुयाउने वाली व#तको साना यवसाियक कृ िष उLपादन के t (पके ट) गाउँपािलका
िवकास काय<म संचालन
लागत साझेदारीमा बा‹ा >व]न काय<म
आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

कृ िष

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२४००

अय

कृ िष

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१०००

६
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७

लागत साझेदारीमा भै ँसी >व]न काय<म

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

कृ िष

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

२१७०

८

सामािजक प@रचालक (पशुसेवा >ा.)

अय

कृ िष

९

>ितaपधामा छनौट भएका यवसाय िवकास सेवा >दायक सं#थाह0
माफत उ8मीको #तरो नित (आवEयकता पिहचानका आधारमा
पुनताजगी र एडभा स सीप िवकास तािलम काय<म)

अय

उ8ोग

१०

>ितaपधामा छनौट भएका यवसाय िवकास सेवा >दायक स#ं थाह0
माफत लघु उ8म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ8मी िसजना गनi

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

उ8ोग

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२२८०

११

स=भा य उLपादनको उLपादकLव र बजार >ित#पधा बृि] गनका
लािग कि=तमा ५ जनाको समुहमा >िबिध ह#ता तरण

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

उ8ोग

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१४०

१२

अ धाअ धी jवणकुमार धािमक पयटन पूवाधार िनमाण
आँधीखोला गापा #याङ् जा

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

पयटन

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

५००

१३

देउराली िशवमि दर पयटन पूवाधार िनमाण आँधीखोला गापा ६
फापरथमु #याङ् जा

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

पयटन

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

५००

१४

नीितगत,>शासिनक तथा Œयब#थापन खच

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

जलjोत तथा
िसंचाई

आ त@रक ऋण - नगद ऋण

१००

१५

बायोvयास जडान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

जलjोत तथा
िसंचाई

आ त@रक ऋण - नगद ऋण

२००

१६

सुधा@रएको चुलो (बायोमास) >िबिध जडान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

जलjोत तथा
िसंचाई

आ त@रक ऋण - नगद ऋण

२००

१७

सौय उजा >िबिध जडान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

जलjोत तथा
िसंचाई

आ त@रक ऋण - नगद ऋण

३००

१८

ग@रब पिहचान तथा प@रचयप? िवतरण काय<म पा@रjिमक
(गणक/सुपरीवेBक/गुनासो सुनुवाई अिधकारी/अित@र\ काय
>ोLसाहन भhा))

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

भूिम यव#था

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१००
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१९

तोिकएका िव8ाथŽको िदवा खाजाका लािग िव8ालयलाई अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

५६६

२०

तोिकएका िव8ाथŽको िदवा खाजाका लािग िव8ालयलाई अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२४१४

२१

तोिकएका िव8ाथŽको िदवा खाजाका लािग िव8ालयलाई अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

४००

२२

आधारभतू तहका #वीकृ त दरव दीका िशBक, राहत अनुदान
िशBकका लािग तलब भhा अनुदान (िवशेष िशBा प@रषद
अ तरगतका िशBक/कमचारीह0 समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

६९१००

२३

>ित िव8ाथŽ लागतका आधारमा िशBण िसकाइ सामoी एवम्
कBा ८ को परीBा यव#थापन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

५४९

२४

>ित िव8ाथŽ लागतका आधारमा िशBण िसकाइ सामoी एवम्
कBा ८ को परीBा यव#थापन अनदु ान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

२३४२

२५

>ित िव8ाथŽ लागतका आधारमा िशBण िसकाइ सामoी एवम्
कBा ८ को परीBा यव#थापन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

३८८

२६

>ारि=भक बाल िवकास सहजकताह0को पा@रjिमक तथा िव8ालय
कमचारी यब#थापन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

६२७६

२७

>ारि=भक बाल िवकास सहजकताह0को पा@रjिमक तथा िव8ालय
कमचारी यब#थापन अनदु ान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनदु ान (बैदेिशक)

१०४०

२८

>ारि=भक बाल िवकास सहजकताह0को पा@रjिमक तथा िव8ालय
कमचारी यब#थापन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

१४७१

२९

माIयिमक तहका #वीकृ त दरव दीका िशBक, राहत अनुदान िशBक
लािग तलब भhा अनुदान (िवशेष िशBा प@रषद अ तरगतका
िशBक/कमचारी,>ािविधक धारका >िशBक समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

३१३००

३०

िव8ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनदु ान (बैदेिशक)

१३४९
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३१

िव8ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान

अय

िशBा

अय

िशBा

अय

िशBा

अय

िशBा

अय

िशBा

िव8ालयमा शैिBक गुण#तर सु•ढीकरण एवम् कायस=पादनमा
आधा@रत >ोLसाहन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनदु ान (बैदेिशक)
एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

१९०८

३२

िव8ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान

३३

िव8ालय सcचालन तथा यव#थापन अनुदान

३४

िव8ालय सcचालन तथा यव#थापन अनुदान

३५

िव8ालय सcचालन तथा यव#थापन अनुदान

३६

अय

िशBा

३७

िव8ालयमा शैिBक गुण#तर सु•ढीकरण एवम् कायस=पादनमा
आधा@रत >ोLसाहन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

१७६४

३८

िव8ालयमा शैिBक गुण#तर सु•ढीकरण एवम् कायस=पादनमा
आधा@रत >ोLसाहन अनुदान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

७५२९

३९

शैिBक पहFँच सुिनि•तता, अनौपचा@रक तथा वैकिMपक िशBा
काय<म (पर=परागत िव8ालय, वैकिMपक िव8ालय, साBरता र
िनर तर िशBाका काय<म समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

४७

४०

शैिBक पहFँच सुिनि•तता, अनौपचा@रक तथा वैकिMपक िशBा
काय<म (पर=परागत िव8ालय, वैकिMपक िव8ालय, साBरता र
िनर तर िशBाका काय<म समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

६७

४१

शैिBक पहFँच सुिनि•तता, अनौपचा@रक तथा वैकिMपक िशBा
काय<म (पर=परागत िव8ालय, वैकिMपक िव8ालय, साBरता र
िनर तर िशBाका काय<म समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२८६

४२

सामदु ाियक िव8ालयका छा?ाह0लाई िनशुMक #यािनटरी Rयाड
Œयव#थापन

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

१८६

४३

सामदु ाियक िव8ालयका छा?ाह0लाई िनशुMक #यािनटरी Rयाड
Œयव#थापन

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

७९६
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४४

सामदु ाियक िव8ालयका छा?ाह0लाई िनशुMक #यािनटरी Rयाड
Œयव#थापन

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

१३२

४५

सावजिनक िव8ालयका िव8ाथŽह0का लािग िनशुMक पाठ् यपु#तक आँधीखोला
अनुदान
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

११६२

४६

सावजिनक िव8ालयका िव8ाथŽह0का लािग िनशुMक पाठ् यपु#तक आँधीखोला
अनुदान
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

१९३

४७

सावजिनक िव8ालयका िव8ाथŽह0का लािग िनशुMक पाठ् यपु#तक आँधीखोला
अनुदान
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

२७३

४८

सावजिनक िव8ालयमा अIययनरत िव8ाथŽह0का लािग छा?बृिh
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

४१४

४९

सावजिनक िव8ालयमा अIययनरत िव8ाथŽह0का लािग छा?बृिh
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
हFने ऋण (बैदेिशक)

७६

५०

सावजिनक िव8ालयमा अIययनरत िव8ाथŽह0का लािग छा?बृिh
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

िशBा

एस.एस. िड. िप. - सोधभना
अनुदान (बैदेिशक)

६४

५१

आधारभूत तथा आकि#मक सेवाको लािग औषिध र #वा#Cय सुरBा
सामoी (PPE बाहेक) ख@रद तथा औषिध लगायतका सामoीको
ढुवानी तथा @रRयािकंग र िवतरण समेत

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२०००

५२

आधारभतू तथा आकि#मक सेवाको सुिन•ततका लािग औषधीको
आपिू त र उपयोग, स=वि ध काय<मह0को अनगु मन तथा
मूMयाङकन (अनुगमन मुMयाङ् कन तथा काय<म काया वयन qमण
खच)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

७५

५३

आिथक ि#थित कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.िब.सी.
िबरामीह0लाई उपचार अविधभर पोषण खच तथा स=पक परीBण

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

९
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५४

उपचार के tह0मा आकि#मक अव#थामा औसिध एवं Mयाब
आँधीखोला
सामाoी ढुवानी, काय<मका लािग आवEयक #टे शनरी, ट्याली सीट गाउँपािलका
लगायतका फम फरमेट फोटोकपी, काय<मको िनयिमत अनुगमन
तथा मMु याक
ं न,#थलगत अनिु शBण, Bयरोगका िबरामीको
चौमािसक कोहट िव”े षण र ई-िट.िब रज

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

८१

५५

क=युिनिट डट् स संचालन खच

अय

#वा#Cय

कोिभड १९ लगायत िविभ न महामारीज य रोगह0को रोकथाम,
िनय ?ण तथा िनगरानीका लािग सरोकारवाला सँगको अ तरि<या
तथा RRT, #वा#CयकमŽ प@रचालन

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१०

५६

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

५७

पशपु ंBी आदीबाट हFने ई फुए जा, बड pलु, AMR, िसिNसक|िसस,
टSसोRला:मोिसस आिद िविभ न स0वारोग स=बि ध रोकथाम तथा
िनय ?णका लािग सचेतना काय<म

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२०

५८

पािलका #तरमा #वा#Cय सं#थाह0को मािसक सूचना संकलन,
आँधीखोला
भे@रिफकेशन एवं गुण#तर सुधार साथै चौमािसक एवं बािषक सिमBा गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२००

५९

पािलका#तरमा खोप र सरसफाई >वt्धन काय<मको सिमBा,
सू˜मयोजना अIयाविधक र पािलका खोप सम वय सिमितको
अिभमुिखकरण समेत पािलका #तरमा २ िदन, वडा खोप सम वय
सिमितको #वा#Cय सं#था, वडा सतरमा अिभमुिखकरण १ िदन तथा
पूण खोप सुिन•तताको लागी घरधुरी सर

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१५७

६०

पोषण काय<म

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

४०३
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६१

बा™ खोप के t बाट गुण#त@रय खोप सेवा >दान गन खोप के tमा
Œयव#थापनको लािग फिनचर Œयव#था, स=बि धत वडा खोप
सम वय सिमित माफत तयारी एवं ख@रद, ३००० खोप के tमा >ित
खोप के t 0 १०००० दरले, कि=तमा टे वल १, कुसŽ १ र सानो बेcच
१ र हात

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

४०

६२

िब8ालय #वा#Cय िशBा, आमा समूह तथा #थानीय तहमा
#वा#Cयका लािग सामािजक यवहार प@रवतन >वIदन अिभयान

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१००

६३

मातृ तथा नविशशु काय<म

अय

#वा#Cय

मातृ तथा नविशशु काय<म अ तगत आमा सुरBा, गभवती उL>ेरणा
सेवा, यानो झोला र िनशुMक गभपतन काय<म

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

८३९

६४

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

६५

रािabय मिहला #वा#Cय #वयंसेिवका काय<म (पोशाक >ोLसाहन,
यातायात खच, वािषक सिमBा गोOी र िदवस मनाउने खच समेत)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

८००

६६

िविभ न स0वारोग, नसनi रोग, जुनोिटक, मानिसक #वा#Cय स=बि ध आँधीखोला
अ तरि<या काय<म तथा िदवसह0 (Hypertension, Diabetes, गाउँपािलका
COPD, Cancer Days, आLमहLया रोकथाम िदवस, मानिसक
#वा#Cय िदवस, अMजाईमर िदवस, रे िबज िदवस, िव¡ औलो िदवस)
मनाउने

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

५५

६७

िवरामीको लािग ओ.िप.िड.िटकट (कावन कपी सिहतको ) छपाई

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

७५

६८

#थानीय तह िभ?का #वा#CयकमŽह0,म.#वा.#वय.से. का लािग
आधारभूत तथा आकि#मक सेवा अ तगत आँखा, नाक, कान, घाटी
तथा मुख #वा#Cय स=वि ध >ाथिमक उपचार बारे अिभमुिखकरण /
तािलम

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१००
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६९

#थानीय तहका #वा#Cय चौकQ, >ा.#वा.के . र अ#पतालह0मा
कायरत कमचारीह0को तलव, महगी भhा, #थानीय भhा, पोषाक
लगायत >शासिनक खच समेत

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२४८००

७०

समुदायमा आधा@रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको एकQकृ त
यव#थापन (IMNCI) काय<म सिमBा तथा #वा#Cय सं#थाह0मा
onsite coaching

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१००

७१

#वा#Cय चौकQको युनतम सेवा मापदsड काय वयन, सुिtढीकरण
तथा सिमBा (#वा#Cय चौकQको यनु तम सेवा मापदsड काय<मको
सिमBा )

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

#वा#Cय

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

३५०

७२

१) समाजमा रहेका कुरीित, कु>था, लैङ्िगक िहस
आँधीखोला
ं ा, मानव
वेचिवखन तथा ओसारपसार िव0] सचेतनामूलक काय<म तथा
गाउँपािलका
अिभयान संचालन 2) मिहला िवकास काय<म]ारा >विदत मिहला
सहकारी स#ं थाह0को स•ु ढीकरण एवं #थानीय तहको मिहला उ8मी
संजाल #थापनाको लािग सहजीक

अय

ल¦िगक
नेपाल सरकार - नगद
समानता तथा अनदु ान
सामािजक
समावेशीकरण

१००

७३

मिहला, बालबािलका तथा :येO नाग@रक म ?ालयको काय Bे?
(मिहला, बालबािलका, अपांगता भएका यि\, जेO नाग@रक तथा
यौिनक तथा ल¦िगक अMपस§
ं यक) का तCयाक
ं सक
ं लन तथा
अ8ाविधक ग@र मिहला, बालबािलका तथा :येO नाग@रक
म ?ालयमा पठाउनका लािग

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

ल¦िगक
नेपाल सरकार - नगद
समानता तथा अनदु ान
सामािजक
समावेशीकरण

१००

७४

#थानीय तहको लैिगक िहंसा िनवारण कोषमा रकम

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

ल¦िगक
नेपाल सरकार - नगद
समानता तथा अनदु ान
सामािजक
समावेशीकरण

१००
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७५

राabपित रिनङ् ग िसMड >ितयोिगता (#थानीय तह#तरीय)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

युवा तथा
खेलकुद

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१००

७६

>ािविधक सहायकको तलव

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

३६७

७७

>ािविधक सहायकको पोसाक

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

सामािजक
सुरBा तथा
सरं Bण
सामािजक
सुरBा तथा
संरBण

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१०

७८

रोजगार संयोजकको तलव

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

४६८

७९

रोजगार संयोजकको पोसाक

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

१०

८०

रोजगार सेवा के tको सँचालन खच

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

६४

८१

रोजगार सेवा के tको सु•ढीकरण

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

सामािजक
सरु Bा तथा
संरBण
सामािजक
सुरBा तथा
सरं Bण
सामािजक
सरु Bा तथा
संरBण
सामािजक
सुरBा तथा
संरBण

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१८९

८२

िवप न jिमकको :याला (दैिनक 0. 517 * सं§या 100 * िदन 100)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

सामािजक
सुरBा तथा
सरं Bण

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान

२२

८३

िवप न jिमकको :याला (दैिनक 0. 517 * सं§या 100 * िदन 100)

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

सामािजक
सुरBा तथा
संरBण

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

५१७०

©आँधीखोला गाउँपािलका, www.aandhikholamun.gov.np

50

आिथक वष २०७७/७८ को बजेट म
८४

(१) आयोजना स=ब धी अिभमुिखकरण काय<म सcचालन (२)
दता िसिवर सcचालन स=ब धी अिभमुिखकरण/कायशाला/तािलम
काय<म सcचालन (३) गुनासो सुनुवाइ स=ब धी अिभमुिखकरण
काय<म सcचालन । सहभागीह0: हरेक वडाका >ितिनधी, #थानीय
CSO, #थानीय िनकायका अ य क

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१७०

८५

अ य िविवध खच-Mobilization of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social accountability

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१३

८६

अ य िविवध खच-Periodic meeting costs of LGPCC

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

२२

८७

इ टरनेट सेवा शMु क

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१२०

८८

एम. आइ. एस. अपरेटर र िफMड सहायक पा@रjिमक, चाडपव खत
तथा पोशाक खच

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

८१७

८९

एम. आइ. एस. अपरेटर र िफMड सहायक देिनक qमण भhा तथा
यातायत खच

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

१०२

९०

एम. आइ. एस. अपरेटर र िफMड सहायको लािग सcचार खच

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

५

९१

घटना दता तथा सामािजक सुरBा दता िसिवर सcचालन

आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

४७८
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९२

पण
ू घटना दता सुिनि•त गन दता िसिवर प•ात पुरक दता िसिवर
(Post Registration Camp) सcचालन
मेिशनरी आजार तथा फिनचर ममत स=भार (सेवा के t
सcचालानाथ)

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

९४

मसल द सामान ख@रद (सेवा के t सcचालानाथ)

अय

९५

यि\गत घटना दताका दता िकताब िडजीटाइजेशनका लािग
परामश सेवा
सcचार सामाoी >सारण तथा छपाइ (सcचार र पँहFच अिभयान
सcचालान)

आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका
आँधीखोला
गाउँपािलका

अय

९३

९६
९७

#थानीय तहका कमचारी र जन>ितिनिधह0को लािग अनुगमन तथा
मुMयाकन खच
९८
बैडाठूलाखेत झो.पु,, जरे खोला पानीघाट झो.पु, आँिधखोला
गाउँपािलका, #याङजा
९९
ह@रपाला- िटकाजा सडक बोSसेराहा आँधीखोला पुल #याङजा
िडिपआर सिहत
कुल ज=मा

अय

अय
अय

अय
अय

शाि त तथा
सु यव#था
शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)
आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

२६४

शाि त तथा
सु यव#था
शाि त तथा
सु यव#था
शाि त तथा
सु यव#था

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)
आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)
आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)

६०

शाि त तथा
सु यव#था
>शासकQय
सुशासन
>शासकQय
सुशासन

आई िड ए - सोधभना हFने
ऋण (बैदेिशक)
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान
२०१४००
कुल ज=मा वजेट

४८

४२

३७६
८३

२७००
२०००
२०१४००
४६७६६०.
६२

४६ करोड ७६ लाख ६० हजार ६ सय २० मा?

सुिधर कुमार पौडेल
अIयB
आँधीखोला गाउँपािलका
>माणीकरण िमित : २०७७/०३/२८
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