
जनसहभागिता स्थागनय स्रोत 

िैर सरकारी 
संस्था

प्रदेश तथा संघिय 
सरकार अन्य कैफियत

१

आगँिखोला तटबन्िन हेल ुलामाचौर रागनरह गससौिारी 
तटबन्िन 5000000 प्रदेश / संि 

२ खाँदीखोला गनयन्रण 300000 निरपागलका
३ थापा िाउँ खोला गनयन्रण 300000 निरपागलका

वडा २

1 आगिखोला तटवंिन वयरिारी सपौदे टोल 20000000/- व्यवस्थापन न.पा,संि र प्रदेश
2 खादी खोला मदद खोला वाल तटवंिन 20000000/- न.पा,संि र प्रदेश
3 अलौदी खाल तटवंिन 500000/- न.पा
4 भङुभङेु खोला वाल 300 गमटर 500000/- न.पा.
5 लहुाडाडा कालीमाटी वाल 100000/- न.पा
6 डाडाँकोट हफटया भीमसेन थान संरक्षण डाडाकोट टोल 200000/- न.पा

वडा ४
१ गलस्न ेखानपेानी मलु ब्यवस्थापन स्यामपोखरी टोल फवकासवडा स्तरीय योजना 1,00,000 स्थानीयतह
२ तल्लो गलस्न ेखानपेानी मलु ब्यवस्थापन स्यामपोखरी टोल फवकासवडा स्तरीय योजना 50,000 स्थानीयतह
३ ठुलो िैह्रा संरक्षण को लािी 50 थान तार जाली माि स्यामपोखरी टोल फवकासवडा स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह

४

गसङ्गखोला ठाडो खोला फवरौट
 िडिडेु संरक्षण 225 थान जाली छाङ्गछाङ्गदी  ओडारे टोल फवकासवडा/निर स्तरीय योजना8,00,000 स्थानीयतह

५ भौभका को मलु संरक्षण छाङ्गछाङ्गदी  ओडारे टोल फवकासवडा स्तरीय योजना 50,000 स्थानीयतह
६ कुडरमा पफहरो रोक थाम िैह्राथोक टोल फवकास सस्थावडा स्तरीय योजना 1,00,000 स्थानीयतह

प्रभाफवत लाित बेहोने स्रोत 
फवपद् व्यवस्थापन

क्र.सं. आयोजनाहरुको नाम फवषयके्षर अनमुागनत लाित 



७

िैनडाडाँ खोल्सामा मोटरबाटोमा 
जाली र खहरे मानव वघस्त संरक्षण

िैह्राथोक टोल फवकास 
सस्था वडा स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह

८ फवपत ब्यवस्थापन साझा योजना वडा स्तरीय योजना 2,00,000 स्थानीयतह
९ आगँिखोला नदद गनयन्रण साझा योजना निर/प्रदेश/संि स्तरीय योजना500000 स्थानीयतह

वडा ६
१ बादर गनयन्रण *
२ चारथर बाटाथर बस्तीमा भल गनयन्रण गनमााण *
३ िोददखोला गसमलबोट भल गनयन्रण *
४ बादर गनयन्रण *
५ पघन्डत थर भल गनयन्रण *
६ खलुाङ् खोला मलु संरक्षण *
७ मलुपानी खा.पा संरक्षण *
८ गततेपानी मलु सरक्षण *
९ केशव कोइरालाको खेतमा जान ेभल गनयन्रण *

वडा ७

1 रानी पोखरी गनमााण घखलङु्ग
2 िुलपाती पोखरी गनमााण

वडा ८

प्राथगम
कता 
क्रम

आयोजनाको नाम आयोजना संचालन हनु े
स्थान

लाभाघन्वत जनसंख्या आ.यो.र

१ ससेुखोला, ढाँणखोला, बामालेखोला, तट बन्िन र 
तारजाली व्यपस्थापन

वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

१,०००



२ बजार तटबन्िन ढापकु िेदी २५०
३ वकृ्षारोपण वडा नं. ८ का सबै 

वस्ती
४,३००

४ कामीडाँडा ग्याफवन जाली ददिवुा
५ जामनुखेोल्सा र तोरीडाँडा खोल्सा २० थान ग्याफवन जाली

६ बलुबलेुपानी पसु्नखेोला ग्याफवन जाली
७ िोहर िाल्न ेफिप्परको माि ढापकु िेदी २५०
८ परुाना पंिेराहरु पूनःगनमााण तथा ममात वडा नं. ८ को सबै 

टोल बस्तीका
१,०००

९ काउछे पिेरा ममात माझखका २००
१० ग्याफवन जाली व्यवस्थापन वडा नं. ८ को सबै 

टोल बस्ती
२,५००

११ ग्याफवन जाली व्यवस्थापन वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

२,५००

१२ स्िेचर खररद तथा फवतरण वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

२०

१३ भैपरी आउन ेआपतकागलन जिेडा कोष स्थापना  ८ नं. वडा कायाालय ४,३००

१४ ससेुखोला, ढाँणखोला, बामालेखोला, तट बन्िन र 
तारजाली व्यपस्थापन

वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

१,०००

१५ बजार तटबन्िन ढापकु िेदी २५०
१६ वकृ्षारोपण वडा नं. ८ का सबै 

वस्ती
४,३००

१७ कामीडाँडा ग्याफवन जाली ददिवुा



१८ जामनुखेोल्सा र तोरीडाँडा खोल्सा २० थान ग्याफवन जाली

१९ बलुबलेुपानी पसु्नखेोला ग्याफवन जाली
२० िोहर िाल्न ेफिप्परको माि ढापकु िेदी २५०
२१ परुाना पंिेराहरु पूनःगनमााण तथा ममात वडा नं. ८ को सबै 

टोल बस्तीका
१,०००

२२ काउछे पिेरा ममात माझखका २००
२३ ग्याफवन जाली व्यवस्थापन वडा नं. ८ को सबै 

टोल बस्ती
२,५००

२४ वातावरणीय अनकुुलन संवघन्ि जनचेतना तागलम वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

२००

२५ स्िेचर खररद तथा फवतरण वडा नं. ८ को सबै 
टोल बस्ती

२०

२६ भैपरी आउन ेआपतकागलन जिेडा कोष स्थापना  ८ नं. वडा कायाालय ४,३००

वडा ९

१ एटमी पोखरी गनमाणा रु 100000/-


