
जनसहभागिता स्थागनय स्रोत 

िैर सरकारी 
संस्था

प्रदेश तथा 
संघिय 
सरकार अन्य कैफियत

१ सोलार बघि 20 वटा 2000000 निरपागलका
२ गस गस फट भी जडान 1000000 निरपागलका
३ तागलम केन्र स्थापना ल.स्टे. अनसुार निरपागलका
४ व्यघित्व फवकास तागलम निरपागलका

वडा २

१ बादर गनयन्रण 700000/- न.पा र प्रदेश

२ मौरीपालन तागलम तथा व्यवस्थापन सबै 11 टोल 100000/- तागलम, 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

३ गसलाइ बनुीइ 3 मफहन ेतागलम सबै 11 टोल 1000000/- तागलम, 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

४ डकमी गसकमी तागलम सबै 11 टोल 500000/- तागलम, 
व्यवस्थापन र 
िोला अनदुान

न.पा.

५ लोक सेवा आयोि तयारी तागलम 500000/- तागलम सामाग्री 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

६ अिरविी तागलम 200000/- तागलम सामाग्री 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

प्रभाफवत लाित बेहोने स्रोत 
संस्थाित

क्र.सं. आयोजनाहरुको नाम फवषयके्षर अनमुागनत लाित 



७ फक्रस्टल गनमााण तागलम 500000/- तागलम सामाग्री 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

८ कुशन बनाउन ेतागलम 500000/- तागलम सामाग्री 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

९ क्षमता अगभवफृि तागलम 200000/- तागलम सामाग्री 
व्यवस्थापन र 
अनदुान

न.पा.

१० वडा कायाालयलाइ गस.सी क्यामरा आवश्यक अनसुार न.पा.
११ वंिरु पालन तागलम तथा अनदुान 1000000/- अनदुान न.पा
१२ कुखरुा पालन तागलम तथा अनदुान 1000000/- अनदुान न.पा.
१३ वाख्रा भेडा पालन  तागलम तथा अनदुान 1000000/- अनदुान न.पा.
१४ िाइभैसीीँ पालन तागलम तथा अनदुान 5000000/- अनदुान न.पा. र 

प्रदेश

१५ माछा पालन तागलम तथा अनदुान 1000000/- अनदुान न.पा.
१६ अिगसजनल तरकारी उत्पादन तागलम तथा अनदुान 1000000/- अनदुान न.पा.

वडा ४
१ जनजागत नतेतृ्व फवकास कायाक्रम दभङु्गकोट कागलका टोल वडा स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह
२ दगलत नतेतृ्व फवकास कायाक्रम दभङु्गकोट कागलका टोल वडा स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह
३ दहथमु प्रहरी चौकी कायाालय ब्यवस्थापन साझा योजना वडा स्तरीय योजना 50,000 स्थानीयतह
४ नतेतृ्व फवकास तागलम साझा योजना वडा स्तरीय योजना 1,00,000 स्थानीयतह
५ बालबालीका लाइ ससुासन सम्बघन्ि तागलम साझा योजना वडा स्तरीय योजना 1,00,000 स्थानीयतह
६ ब्यूफटगसयन फवकास तागलम साझा योजना निर स्तरीय योजना 3,00,000 स्थानीयतह
७ 104 िर मिर समाजको भाषा उथ्थान को लािी साझा योजना निर स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह

वडा ६

वडा ७



1
बालमैरी स्थानीय शासनको लागि पयााप् त बजेट गनकासा

वडा ८

१ अचार बनाउन ेतागलम ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

२ मैन विी÷अिरविी बनाउन ेतागलम ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

३ गसलाई कटाई तागलम ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

४ व्यफुटगसयन तागलम ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

५ नतेतृ्व फवकास तागलम मफहलाका लािी ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

६ ढाका बनुाई तागलम ढापकु िेदी, मोहनडााँडा, ररपखुोला ७५

७ सनुौला हजार ददनका मफहलाहरुलाई अण्डा ददन ेकुखरुा 
फवतरण र खोर व्यवस्थापन

वडा नं. ८ का सबै बस्ती १००

८ चरुा बनाउन ेतागलम वडा नं. ८ का सबै बस्ती ७५
९ उद्घोषण तागलम वडा नं. ८ का सबै बस्ती ७५

१० खेलौना बनाउन ेतागलम वडा नं. ८ का सबै बस्ती ७५
११ गसलाई कटाई तागलम रािाकृष्ण सहकारी
१२ व्यटुी पालार तागलम
१३ अचार बनाउने
१४ झोला बनुाई ढापकु िेदी
१५ मादल बजाउन ेतागलम रािाकृष्ण सहकारी
१६ माहरुी पालन तागलम
१७ उद्घोषण तागलम
१८ इन्टरनटे जडान तथा व्यवस्थापन ८ नं. वडा कायाालय २ ठाउाँमा ४,३००



१९ ल्याडलाईन िोन जडान ८ नं. वडा कायाालय२ ठाउाँमा ४,३००
२० स्थायी कमाचारीको लागि सेवाकागलन तागलम ८ नं. वडा कायाालय ५
२१ अवलोकन भ्रमण ८ नं. वडा कायाालय १००
२२ ८ नं. वडाका योजनाहरु तथा संि संस्थाहरुको 

अनिुमन तथा सपुररवेक्षण
८ नं. वडा कायाालय २००

२३ रािाकृष्ण सहकारी भवनमा फवितु, िारा जडान
२४ ढापकु बहउुदे्दश्यी सहकारीमा रेिरोिन
२५ िरिरुी तथा जनसंख्याको तथ्यांक संकलन ८ नं. वडा कायाालय ४,३००
२६ पशपुन्क्षीहरुको तथ्यांक संकलन ८ नं. वडा कायाालय ४,३००
२७ स्वास्थ्य संबघन्ि तथ्यांक संकलन ८ नं. वडा कायाालय ४,३००
२८ निर स्तरीय प्रहरी फवट मोहनडााँडा, ररपखुोला, ढापकु िेदी ४,३००

२९ सझुाव पेटीकाको व्यवस्थापन ८ नं. वडा कायाालय२ ठाउाँमा ४,३००
३० सचुना पाटी ८ नं. वडा कायाालय२ ठाउाँमा ४,३००
३१ कायाालय सहयोिी कमाचारी करार दरबन्दी गसजाना ८ नं. वडा कायाालय १
३२ कृफष जे.टी. ए कमाचारी दरबन्दी गसजाना ८ नं. वडा कायाालय १
३३ पश ुस्वास्थ्य कायाकताा कमाचारी दरबन्दी गसजाना ८ नं. वडा कायाालय १


