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सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँ सभा सदस्य ज्यहूरु, 

 

संघीयता कायाान्वयनको क्रममा चिचिला गाउँपाचलकाको संरिना तयार भएसँगै चिचिला गाउँपाचलका ऐचतहाचसकता बोकेको स्थानीय 

तहको रुपमा रही आएको छ । हाम्रो वतामान जचिल एवम ्िनुौचतपरू्ा भएतापचन गौरवपरू्ा छ र हाम्रो भचवष्य उज्जवल र सम्भावनायकु्त 

छ । चवचभन्न कालखण्डहरुमा नेपाली जनताले संवैधाचनक रुपमा पररवतानको अनभुचूत गरररहकेा छन ् ।  अचहले हामी संचवधानको 

सवास्वीकायाता बढाउँद ैकायाान्वयनको िरर्मा छौं । यो काम जचिल र िनुौचतपरू्ा अवश्य छ तर यसलाई नयाँ स्थानीय तह चनमाार्को 

ऐचतहाचसक तका परू्ा र सहमचत  एवम ्सहकायाको माध्यमबाि हामीले ठूला ठूला समस्याहरुको समाधान चनकाल्द ैआएका छौं । 

आज साउन २ गते, चिचिला गाउँपाचलकाले आ.व. २०७५/०७६ को पचहलो गररमामय बैठकको चदन, म चिचिला गाउँपाचलकाको 

उपाध्यक्षको हचैसयतले यस गररमामय गाउँ सभामा आचथाक वर्ा २०७५/०७६ को वाचर्ाक बजेि पेश गना उचभएको छु । यस गौरवपरू्ा 

अवसरमा जनआन्दोलन, जनयदु्ध लगायतका संघर्ाहरुमा आफ्नो जीवन उत्सगा गनुाहुने सम्परू्ा ज्ञात, अज्ञात सहीदहरु प्रचत हाचदाक 

श्रद्धाञ्जली अपार् गदाछु । साथै घाइते र वेपत्ता नागररकप्रचत सम्मान प्रकि गदाछु । राजनीचतक-सामाचजक पररवतानमा नेततृ्वदायी भचूमका 

चनवााह गने सबै अग्रजहरुप्रचत आदरभाव प्रकि गदाछु । 

राजनीचतक क्षेत्रमा हामीले ऐचतहाचसक फड्को मारेका छौं । संचवधान घोर्र्ा भई कायाान्वयनमा आएपचछ लामो समयको 

संक्रमर्कालक अन्त्य भई मलुुक राजनीचतक चस्थरता तफा  उन्मुख भएको छ । स्थानीय तहको चनवाािन भई स्थानीय शासन र चवकास 

चनमाार्मा प्रत्येक नागररक आफैं  संलग्न हुने वातावरर् बनेको छ । राजनीचतक प्रर्ालीप्रचत नागररकको भरोसा पनुःस्थचपत भएको छ । यो 

समयलाई आचथाक सामाचजक रुपान्तरर्को अवसरको रुपमा उपयोग गरी जनिाहना परुा गने अबको बािो भनेको तीब्र आचथाक चवकास 

नै हो । आत्मचनभार र स्वाधीन अथातन्त्र चनमाार् गना स्वस्थ प्रचतस्पधाात्मक अथा व्यवस्था हाम्रो प्रस्थान चबन्द ु हो, समाजवाद उन्मखु 

अथातन्त्र हाम्रो गन्तव्य हो । 

यसैगरी िौधो योजनाले पररलचक्षत गरेका उद्दशे्यहरु तथा चदगो चवकासका लक्ष्यहरु हाचसल गना सन ् २०३० सम्म नेपाललाई 

मध्यमस्तरीय आय भएको मलुकुमा स्तरोन्नचत गने, िाल ुआचथाक वर्ामा हाचसल भएको आचथाक वचृद्धदरलाई मानक मानी चदगो बनाउने 

कायाान्वयनमा रहकेा आयोजना तथा कायाक्रमलाई तीब्रताका साथ सम्पन्न गने राचष्िय नीचतलाई चिचिला गाउँपाचलकामा कायाान्वयन 

गने गरी बजेिौ चवचनयोजन गरेको छु । 

नेपाल सरकारबाि चवत्तीय समानीकरर् माफा त हस्तान्तरर् भई आएको रकमको ४,५२,८३,५९७ रुपैयाँ पूँजीगत खिातफा  चवचनयोजन 

गरेको छु । नेपाल सरकारबाि सशता अनदुान माफा त हस्तान्तरर् भई आएको रकम रु. ५,४७,००,००० रुपैयाँ सोही बमोचजम खिा हुने 

गरी चवचनयोजन गरेको छु । 

यसैगरी आवश्यकताको चसद्धान्तलाई मध्यनजर गद ैप्रदशे सरकार चवत्तीय समानीकरर्, थप अनदुान, गत वर्ाको मौज्दात रकम, प्रदशे 

सरकार सवारी कर बाँडफाँड बापतको रकम, चिचिला गाउँपाचलकाको आन्तररक राजस्व प्रक्षेपर्को रकम समेत गरी १० करोड साठी 

लाख २२ हजार १०५ रुपैया ँ४६ पैसा िाल ुखिामा  चवचनयोजन गरेको छु । 
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चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ कायापाचलकाको कायाालय 

योजना सूची २०७५/०७६ 

क्र.स. योजनाको नाम विस्तृत वििरण के्षत्र स्थान विवनयोजन रकम  

(रु. हजारमा) 

कैवियत 

१ नयाँवस्ती खानेपानी चनमाार् नयाँ वस्ती खानेपानी चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला १ ३००  

२ बखेडाँडा सडक चनमाार् कमेरदेचख वखेडाँडा सम्म मोिरबािो सोचलङ तथा चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला १ ४५०  

३ कमेरेपानी सडक चनमाार् कमेरेपानी देचख सरस्वती मा.चव. सम्म मोिरबािो सोचलङ पवूााधार चवकास चिचिला १ ४५०  

४ ठोि्ने खानेपानी आयोजना ठोि्ने खानेपानी आयोजना पवूााधार चवकास चिचिला १ १००  

५ ढुङ्ग्रे खानेपानी आयोजना ढुङ्ग्रे खानेपानी आयोजना सामाचजक चवकास चिचिला १ १००  

६ सोभाङमा खानेपानी आयोजना छ्याङखोला सोभाङमा माचथल्लो गाउँ खानेपानी आयोजना  सामाचजक चवकास चिचिला १ ४००  

७ खेलमैदान चनमाार् पञ्िकन्या प्रा.चव. खेलमैदान ग्याचबन, वाल (पखााल) चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला १ ५००  

८ सोभाङमा सडक ममात सोभाङ् मा चजरो वावाइण्ि देचख माचथल्लो बेचबया खोला मोिरबािो ममात पवूााधार चवकास चिचिला १ ३००  

९ खेलकुद कायाक्रम खेलकुद कायाक्रम सामाचजक चवकास चिचिला १ १००  

१० िनौिे सडक चनमाार् बतासे चडल तल्लो ढाडगाउँ िनौिे मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला १ ६००  

११ आरुबोिे सडक ममात चिचिला आरुबोिे डेवाबजार सडक ममात पवूााधार चवकास चिचिला १ ५००  

१२ नयाँवस्ती सडक चनमाार् नयाँ बस्ती ढुङग्रेखोला सडक चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला १ ६००  

१३ कमेरे सडक ममात चिचिला देचख कमेरे सडक ममात पवूााधार चवकास चिचिला १ ३००  

१४ अपाङ्ग कायाक्रम अपाङ्ग कायाक्रम सामाचजक चवकास चिचिला २ ४०  

१५ पाइप खररद खानेपानी पाइप खररद सामाचजक चवकास चिचिला २ ५०  

१६ ओखरे सडक ताले ओखरे मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला २ ३१२.६८६  

१७ चसप चवकास ताचलम ढाका उद्योग चसप चवकास ताचलम सामाचजक चवकास चिचिला २ १००  

१८ बखवुा चसंिाइ बखवुा कुचवयाखोला चहउँदे चसंिाइ सामाचजक चवकास चिचिला २ २००  

१९ भवन चनमाार् चमरचमरे प्रभात चमचश्रत कृर्क समहू भवन चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला २ २००  

२० इम्िोङ खानेपानी इम्िोङ खानेपानी चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला २ ५००  

२१ खेलमैदान ममात आहाले सामदुाचयक चवकास यवुा क्लब खेलमैदान ममात पवूााधार चवकास चिचिला २ ४००  

२२ खेलमैदान ममात तल्लो आहाले खेलमैदान ममात सामाचजक चवकास चिचिला २ १५०  

२३ पसु्तकालय व्यवस्थापन नमनुा गाउँ चनमाार् अन्तगात अध्ययन पसु्तकालय व्यवस्थापन सामाचजक चवकास चिचिला २ १००  

२४ खेलकुद कायाक्रम खेलकुद चवकास सचमचत सामाचजक चवकास चिचिला २ १५०  

२५ कम्पोष्ट चपि चनमाार् कम्पोष्ट चपि गड्यौले मल (सल बहादरु राई) आचथाक चवकास चिचिला २ १००  
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२६ भवन ममात चसंहदेवी समहू भवन ममात पवूााधार चवकास चिचिला २ १५०  

२७ मेचशनरी औजार चगसेला क्यािली यवुा कोर् जेनेरेिर खररद संस्थागत चवकास चिचिला २ १००  

२८ तम्बे खानेपानी आयोजना तम्बे खानेपानी आयोजना सामाचजक चवकास चिचिला २ २००  

२९ सोवक सडक चनमाार् थररगाउँ सोवक मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला २ ५००  

३० शौिालय चनमाार् फुलबारी मचहला बित तथा ऋर् सहकारी पवूााधार चवकास चिचिला २ ५००  

३१ ज्याचमरे सडक चनमाार् आहाले ज्याचमरे सडक चनमाार् पवूााधार चवकास  चिचिला २ ५००  

३२ बास्थला खानेपानी ममात बास्थला खानेपानी ममात सामाचजक चवकास चिचिला ३ १५०  

३३ याङ्गुरा खानेपानी चनमाार् याङ्गुरा खानेपानी चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला ३ २००  

३४ खेलकुद कायाक्रम खेलकुद कायाक्रम सामाचजक चवकास चिचिला ३ १५०  

३५ आइतबारे खानेपानी चनमाार् आइतबारे खानेपानी चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला ३ २००  

३६ फाकादाम सडक ि्याक ओपन फाकादाम सडक ि्याक ओपन पवूााधार चवकास चिचिला ३ ७००  

३७ बेंशी सडक चनमाार् बेंशी सडक ि्याक ओपन पवुााधार चवकास चिचिला ३ ५००  

३८ स्वास््य इकाइ स्थापना स्वास््य इकाइ स्थापना खसुा सामाचजक चवकास चिचिला ३ ४००  

३९ भवन चनमाार् चसरुवारी आमा समहू भवन पवूााधार चवकास चिचिला ३ ४००  

४० चवद्यतु पोल खररद चवद्यतु पोल खररद सामाचजक चवकास चिचिला ३ ५००  

४१ भातरासे खानेपानी ममात भातरासे खानेपानी ममात सामाचजक चवकास चिचिला ३ ५००  

४२ कुवापानी सडक चनमाार् वडा कायाालय कुवापानी ियाक ओपन पवूााधार चवकास चिचिला ३ १०००  

४३ बलौिे सडक चनमाार् वडा नं. १ देचख बलौिे जोड्ने मोिरबािो चनमाार् भौचतक पवूााधार चिचिला ४ १००  
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४६ चभङ्गुमा सडक ममात चजरो वावाइण्ि देचख चभङ्गुमा मोिरबािो ममात पवूााधार चवकास चिचिला ४ २००  

४७ चपपलडाँडा सडक ममात हले्थपोष्ट चपपलडाँडा मोिरबािो ममात पवूााधार चवकास चिचिला ४ २००  
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५२ ओराङखोला सडक ममात कागते देचख ओराङखोला बािो ममात पवूााधार चवकास चिचिला ४ ३००  

५३ गुम्बा सामाग्री साङछोचलङ गुम्बाको लाचग धाचमाक सामाग्री खररद संस्थागत चवकास चिचिला ४ १००  

५४ काचलका देचवथान संरक्षर् काचलका देचवथान संरक्षर् सामाचजक चवकास चिचिला ४ ५०  

५५ बलौिे देचवथान संरक्षर् बलौिे देचवथान संरक्षर् सामाचजक चवकास चिचिला ४ ७५  

५६ खेलकुद कायाक्रम वडा स्तरीय खेलकुद सामाचजक चवकास चिचिला ४ ७५  
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५७ जनजाती उत्थान कायाक्रम जनजाती उत्थान कायाक्रम सामाचजक चवकास चिचिला ४ ५०  

५८ बलथुाम पदमागा चनमाार् बलथुाम बौद्ध पयािन पदमागा चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला ४ ८००  

५९ मत्स्यपोखरी पदमागा चनमाार् मत्स्यपोखरी पदमागा चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला ४ ६००  

६० समु्भाचभर सडक चनमाार् समु्भाभीर लसनेु मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ४ ६००  

६१ वंचशनाम सडक खोलाघारी वंचशनाम पन्थखका  मोिरबािो चनमाार्* पवूााधार चवकास चिचिला ५ ७००  

६२ पातलगाउँ सडक उवाबारी पातलगाउँ मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ ५००  

६३ भािभिेनी सडक गुम्बा भािभिेनी चतखेगाउँ मोिरबािो चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ २००  

६४ रुवालङु सडक ममात मचनडाँडा रुवालङु मोिर बािो ममात पवूााधार चवकास चिचिला ५ १००  

६५ बहु प्रचतभा भवन तथा मैदान चनमाार् बहु प्रचतभा चवकास समहू भवन ग्राउण्ड चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ १५०  

६६ नव प्रवेशी मैदान चनमाार् नव प्रवेशी मैदान चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ १५०  

६७ बाचक्सदा चसंिाई चनमाार् चनगुरे बाचक्सदा चसंिाई चनमाार् सामाचजक चवकास चिचिला ५ ४००  

६८ बाचक्सदा सडक ममात इभा चजरो वावाइण्ि बाचक्सदा थेवे मोिरबािो ममात  सामाचजक चवकास चिचिला ५ २००  

६९ देचविार खानेपानी ममात देचविार गुरुङगाउँ खानेपानी ममात सामाचजक चवकास चिचिला ५ १००  

७० मलबासे खानेपानी ममात मलबासे गौरुङगाउँ खानेपानी ममात सामाचजक चवकास चिचिला ५ १००  

७१ खेलकुद कायाक्रम वडा स्तरीय खेलकुद सामाचजक चवकास चिचिला ५ १००  

७२ दोभान सडक चनमाार् पन्थखका  याक्सागाउँ दोभान सडक चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ १०००  

७३ सनुारगाउँ सडक चनमाार् लवासीबोिे सनुारगाउँ सडक चनमाार् पवूााधार चवकास चिचिला ५ ६००  

७४ जस्तापाता खररद  काचलका आमा समहू भवन जस्तापाता खररद, बाचक्सदा पवूााधार चवकास चिचिला ५ २००  

७५ गुँरासे सडक आयोजना गुँरासे माङमाया थेवे ियाक पररवतान र ममात पवूााधार चवकास चिचिला ५ ७००  

जम्मा (क) २३५५३ .६८६   

१ चवचवध खिा वडा बैठक खाजा खिा  चिचिला १  ५२.६८४ चवचवध खिामा िान्सफर 

२ चवचवध खिा वडा कायाालय बैठक खाजा खिा  चिचिला ३ ५२.६८४ चवचवध खिामा िान्सफर 

३ चवचवध खिा वडा कायाालय खाजा खिा  चिचिला ४ ५२.६८४ चवचवध खिामा िान्सफर 

४ चवचवध खिा वडा कायाालय बैठक खाजा खिा - चिचिला ५ ५२.६८४ चवचवध खिामा िान्सफर 

जम्मा (ख) २१०.७३६  

१ 

िालु खिा 

कमािारी पाररश्रचमक २११११  ८८४९.८७४  

२ पदाचधकारी पाररश्रचमक २१११२  १२७२  

३ पोशाक भत्ता २११२१  २६०  

४ स्थाचनय भत्ता २११३१  १०२२.४  

५ महङ्गी भत्ता २११३२  ३१२  

६ चफल्ड भत्ता २११३३  २७५  

७ अन्य भत्ता २११३९  ४०  
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८ पदाचधकारी बठैक भत्ता २११४१  १९१३  

९ पानी चबजुचल २२१११  १५०  

१० सञ्िार महसलु २२११२  २५०  

११ इधन(पदाचधकारी) २२२११  १५०  

१२ इन्धन(कायाालय प्रयोजन) २२२१२  १५०  

१३ सवारी साधान ममात २२२१३  ५००  

१४ चबमा तथा नचवकरर् २२२१४  १२०  

१५ मेचसनरी, औजार ममात सम्भार तथा सञ्िालन खिा २२२२१  २००  

१६ चनचमात सावाजचनक सम्पचतको ममात सम्भार २२२३१  २५०  

१७ मसलन्द तथा कायाालय सामाग्री २२३११  ११००  

१८ इन्धन अन्य प्रयोजन २२३१४  ५०  

१९ पत्रपचत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकाशन खिा २२३१५  १०००  

२० अन्य कायाालय सञ्िालन खिा २२३१९  १००  

२१ सेवा परामशा खिा २२४११  ४०००  

२२ सूिना प्रर्ाली तथा सफ्िवेयर सञ्िालन खिा २२४१२  ७५  

२३ करार सेवा शलु्क २२४१३  १२९८०.६९५  

२४ सरसफाई सेवा शलु्क २२४१४  ५०  

२५ अन्य सेवा शलु्क २२४१९  ५०  

२६ कमािारी ताचलम २२५११  १५०  

२७ अनगुमन मलु्यङ्कन खिा २२६११  १००  

२८ भ्रमर् खिा २२६१२  २०००  

२९ चवचवध खिा २२७११  १२००  

३० सभा सञ्िालन खिा २२७२१  १००  

३१ अन्य सामाचजक सरुक्षा २७११२  ५००  

३२ अन्य सामाचजक साहायता २७२१९  १००  

३३ उपदान २७३१२  १२५  

३४ घरभाडा २८१४२  १०००  

३५ सवारी साधान तथा मेसनरी औजार भाडा  २८१४३  १५०  

३६ भैपरी आउने िाल ुखिा २८९११  १०००  

जम्मा (ग) ४१५४४.९६९  

१ 
चशक्षा 

चशक्षक तलब   ९६४३.९२० िालुमा चमलान भइसकेको 

२ चवद्यालय सहयोगी व्यवस्थापन   ६४८ िालुमा चमलान भइसकेको 
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३ फचनािर एण्ड चफक्िसा (८ चवद्यालय प्रचत चवद्यालय १ लाख)   ८००  

४ BAS Machine (८ विा चवद्यालय)   ३२०  

५ शारदा आ.चव. (कम्वायुिर भएकाले खानेपानी पाइप खररद)   ३००  

६ गौरी आ.चव. डेस्किप कम्वायुिर चप्रन्िर   २००  

७ आहाले आ.चव. डेस्किप कम्वायुिर   २५०  

८ देउराली आ.चव. डेस्किप कम्वायुिर   २५०  

९ जालपा मा.चव. डेस्किप कम्वायुिर    ३००  

१० प्रभात मा.चव. डेस्किप कम्वायुिर, चप्रन्िर   ३००  

११ धमादेवी मा.चव. कम्वावायिर भएकाले भवन ममात   ६००  

१२ सरस्वती मा.चव. कम्वायुिर भएकाले घेराबार   ६८३.९९१  

१३ प्र. अ. बैठक ४ पिक खाजा खिा   २०  

१४ स्रोत केन्र व्यवस्थापन मसलन्द खिा   २०  

१५ कायामलूक अनसुन्धान एक पिक   ५  

१६ स्रोत केन्र स्तरीय बैठक खाजा नास्ता १० पिक   १५  

१७ स्रोत केन्र व्यवस्थापन सचमचत बठैक ३ पिक   ५  

१८ अचतररक्त चक्रयाकलाप सञ्िालन १ पिक   १०  

१९ प्रचतभाको खोजी कायाक्रम १ पिक   १०  

२० शैचक्षक अन्तचक्रा या कायाक्रम १ पिक   १०  

२१ स्रोत केन्र प्र.अ. चशक्षक तथा छात्र छात्रालाई परुस्कार वा पं्रशसा पत्र चवतरर्   १५  

२२ चन.चब.म.ु सम्बन्धी ३ चदने ताचलम एक पिक   ६५  

२३ चव.व्या.स. र चश.अ.सँग अध्यक्षहरुको २ चदने शैचक्षक अचभमखुीकरर् कायाक्रम   ५०  

२४ चशक्षक अचभभावक संघ र अध्यक्षहरुको अन्तचक्रा या   १५  

२५ प्रवद्धानात्मक कायाक्रम १ पिक   ३५  

२६ दईु चदने सामाचजक परीक्षर् ताचलम    ४५  

२७ चवद्यालय EMIS ताचलम ४२ जना   ३०  

२८ कायाशाला तहगत चवर्यगत प्रश्नपत्र चनमाार् ८ पिक   ५५  

२९ चवद्यालय सुपरीवेक्षर् चफल्डभत्ता   ३२.४  

३० चबर्यगत शैक्षचर्क कायायोजना चनमाार्   ५५  

३१ बाल चशक्षा ताचलम १७ जना ५ चदन   ५०  

३२ लेखा ताचलम २ चदन े   २५  

३३ आधारभतू तह परीक्षा सञ्िालन   ८०  

जम्मा १४९४३ .३११   
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जम्मा(घ) ४६५१.३९१  

१ 

स्वास््य 

और्चध व्यवस्थापन   ३००  

२ पररवार चनयोजन बोडा ५ विा   १५  

३ क्षयरोग कायाक्रम   १५  

४ चवद्यालय First Aid Box   १००  

५ चशक्षक क्षमता अचभवचृद्ध   २५  

६ मचहनावारी कक्षा सञ्िालन   १०  

७ देचविार स्वास््य िौकी Birthing Centre अ.न.मी. तलब र सामाग्री   २५०  

८ PNC Visit   २०  

९ पांठा पाचिबास ल्याब सञ्िालन ल्याब अचसस्िेण्ि र सामाग्री   ४५०  

१० करार का.स. लाई थप रकम   १२०  

११ चदचदङ Birthing Centre अ.न.मी. तलब   १९५  

१२ चदचदङ स्वा.िौ. इन्भिार   ४५.  

१३ देचविार स्वा.िौ. का.स   १०८  

१४ मचहला प्रजनन स्वास््य (पाठेघर सम्बन्धी) अन्तचक्रा या ४ वडामा   ८०  

१५ और्चध ढुवानी र भ्रमर् खिा खाजा खिा   ५०  

जम्मा (ङ) १७८३  

१ 

कृचर् 

फलफूल चवकास कायाक्रम   १००  

२ तरकारी खेती चवकास आयोजना   ५४०  

३ आलु खेती चवकास कायाक्रम   ८१  

४ अलैंिी उत्पादन तथा बजार प्रवद्धान आयोजना   ४०  

५ कृचर् प्रसार तथा बाली चवकास    १७ .५   

६ योजना कृचर् त्याङ्क आचथाक चवशे्लर्र् तथा बजार चवकास आयोजना   ६.  

७ के्षत्रीय स्तर ताचलम   ६९  

८ च्याउखेती चवकास आयोजना   ३९ .५   

९ युवा स्वरोजगार )तरकारी+च्याउ(    ५३०  

जम्मा (च) १४२३  

१ 

पश ु

बडी जो कास्िेिर खररद   २५  

२ सेचन्िफ्यजु खररद   २५  

३ बािा वायाकेज ३   २१०  

४ बंगरु वायाकेज   १२५  

५ बोका चबतरर्   १४०  
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६ पशपुन्छी उपिार   ९९  

७ प्रयोगशाला रोग चनदान कायाक्रम   ३६  

८ युवा स्वरोजगार   २२०  

९ पश ुस्वास््य चशचवर    ७०  

१० कृर्क ताचलम   १७७  

११ जुनेचिक रोग सम्बन्धी चवद्यालय चशक्षा कायाक्रम   ५  

१२ अन्तचक्रा या गोष्ठी   ३०.  

१३ मासु व्यवसायी गोष्ठी   ३०  

१४ कायाक्रम अनगुमन खिा   ६०  

१५ इचपडेचमयोलोचजकल फम्यााि   १२  

१६ घाँस चवकास कायाक्रम   १००  

१७ प्रगचत फम्यााि   २४  

जम्मा (छ) १३८८  

१ 

मचहला, बालबाचलका तथा समाज कल्यार् 

चसप चवकास ताचलमा ३ मचहना   २००  

२ मचहला ड्राइचभङ ताचलम    १००  

३ लैङ्चगक चहसंा चनवारर् कोर्   २०  

४ गाउँपाचलका चभत्र रहकेा मचहला संस्था /सचमचतको १ चदने अन्तरचक्रया    ४०  

५ क्षमता अचभवचृद्ध उद्घोर्र् ताचलम ५ चदन े   १५०  

जम्मा (ज) ५१०  

१ 

काननूी, माचमला 

काननूी ताचलम )वडाध्यक्ष , कायापाचलका सदस्य समेत(   ३००  

२ काननूी पसु्तक खररद   १००  

३ पदाचधकारी क्षमता चवकास ताचलम )कायापाचलका सदस्य(    २५०  

४ तेजरत्न आँखा अस्पताल आँखा चशचवर   २००  

५ नेपाल आचदवासी जनजाचत पत्रकार महासंघ   २००  

जम्मा (झ) १०५०  

१ 

चवचवध 

आकचस्मक कोर्   ५०००  

२ चवपद ्व्यवस्थापन कोर्   २०००  

३ अन्य सामाचजक सहायता   ५००  

४ RMG ६ जना करार सेवा परामशा ९ हजार प्रचत व्यचक्त   ६४८  

५ समपरूक कोर् (चवद्युत तथा अन्य (   १०००  

६ खेलकूद    ५००  

७ चिचिला सावाजचनक शौिालय   ४५२  
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८ ओराङखोला बाचक्सदा याक्सागाउँ सडक ममात   ३००  

जम्मा (ञ) १०४००  

१ 
अन्य 

अबण्डा रकम  ९४४३.९२०.४६  

२ सशता अनदुान  ५४७००  

कुल जम्मा १५१३०५.७०२४६  

समस्याहरु धैरै छन,् सबैको एकैपिक समाधान सम्भव छैन र रहुन पचन सक्दनै । वतामान वस्तगुत यथाथा धरातलमा उचभएर िनुौचतहरुको सामना गना हामी सबै कचिबद्ध, प्रचतबद्ध र 

एकताबद्ध बनौ । उज्वल भचवष्य चनमाार्को लाचग आशावादी बनौं । 

धन्यवाद ! 

 

 


