
आर्थिक वर्ि २०७४⁄७५ को योजना बैंक  
 

 
 

आर्थिक वर्ि २०७४\७५ का लागि नेपाल सरकारको  गवत्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्ि अनुदान अन्र्ििर् 

गर्ला िाउँपागलकामा गवत्तीय हस्र्ान्र्रण भई प्राप्त हुने रकम गवगनयोजनबाट सञ्चालन हुने योजना र्था 

कायिक्रमहरुका अगर्ररक्त गर्ला िाउँपागलकालाई मध्यनजर िरी र्य िररएको योजनाहरुको सूगचकृर् योजना 

बैंक दहेाय बमोगजम रहकेा छन्: 
 

१. एक घर एक बँिैचा कायिक्रम 

२. गसगम ग्रेगिङ र्था संकलन केन्र स्थापना 

३. फलफुल र्था नशिरी स्थापना 

४. मौसमी र्था बेमौसमी र्रकारी खेगर् कायिक्रम 

५. वृक्षरोपण कायिक्रम 

६. शौचालय गनमािण र्था धुँवारगहर् चुलो 

७. साविजगनक शौचालय गनमािण 

८. पूणि सरसफाई कायिक्रम 

९. लगक्षर् विि केगन्रर् कायिक्रम 

१०. छुइ प्रथा न्युनीकरण कायिक्रम 

११. जलवायु पररवर्िन न्युगनकरणका कायिक्रमहरु 

१२. जल उत्पन्न र्था जलाधार व्यवस्थापान कायिक्रम 

१३. जलगवद्युर् र्था वायु उजाि सम्बगन्ध कायिक्रम 

१४. स्वरोजिार र्था गसप गवकासका कायिक्रमहरु 

१५. क्षमर्ा अगभवृगिका कायिक्रमहरु 

१६. मगहला, बालबागलका र्था अपाङ्िमैत्री कायिक्रमहरु 

१७. स्वास््य सेवा सुधारका कायिक्रमहरु 

१८. गवद्यालय सहयोि र्था सुधार कायिक्रम 

१९. गसचाँई र्था खानेपागन सम्बगन्ध कायिक्रम 

२०. वन, वार्ावरण र्था गवपद ्व्यवस्थापन सम्बगन्ध कायिक्रम 

२१. कला,सागहत्य संस्कृगर् संवििन सम्बगन्ध कायिक्रम 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मुख्य मुख्य आयोजना र    क्रक्रयाकलापहरुुः 

 

आर्थिक वर्ि २०७४⁄७५ मा सञ्चालन िररने कायिक्रमहरु दहेाय बमोगजम हुनेछन् । 
 

१. आर्थिक गवकासुः 

कृर्ीुः 

 व्यवसायीक र्रकारी खेगर्, बाली खेगर्, निदबेाली, फलफुल खेगर्, नसिरी खेगर् गवकास 

कायिक्रम 

पयिटनुः 

  गर्ला िाउँपागलकाको पयिटन िुरुयोजना गनमािण िररनछे । 
 
 
 
 
 

   सहकारीुः 

 िाउँपागलका गभत्रका सहकारीहरुको सगुचकृर् िरीअगभलखे र्था अनुिमन िररनेछ । 
 

२.          सामागजक गबकासुः 

गशक्षाुः 

 ३ वटा सामुदागयक गवद्यालयमा नमुना अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन सुरु िने । 

 गबगभन्न गबद्यालयको भौगर्क पूवािधार गनमािण िररने । 

 उच्च गशक्षा र्था स्नार्क र्ह संचालनका लागि आवश्यक परामशि र्था र्यारी िररने । 

 नददैगेव गन.मा.गव. खोप्रीमा घेरवार गनमािण िररने । 

 दबेलक्षमी गनमागव सुढीमा घेरवार गनमािण िररने । 

 महादवे आधारभूर् गवद्यालय, घोिगेसममा शौचालय गनमािण िररने । 

 गसर्ा मा.गव. रारागलगहमा छात्रा शौचालय गनमािण िररने । 

 महादवे आधारभूर् गवद्यालय, ररपीमा फर्निचर शौचालय गनमािण िररने । 

 सेगर्वािा माध्यगमक गवद्यालय, नुवाकोटमा घेरवार र्था फर्निचर गनमािण िररने । 

 दगेव दउेराली आधारभूर् गवद्यालय, पुरुमा शौचालय गनमािण िररने । 

 महादवे आधारभूर् गवद्यालय, क्रढपुमा घेरवार र्था कम््यटुर व्यवस्थापन िररने । 

 मागलका प्राथगमक गवद्यालय, र्ल्लो खोप्रीमा स्याउ विैंचा गनमािण िररने । 

 ज्योर्ी गनमागव, रासाँमालापानीमा घेरवार र्था खानेपागन व्यवस्थापन िररने । 

 दउेराली उ.मा.गव., जुम्लाकोटमा खानेपानी व्यवस्थापन िररने । 

 कागलका आधारभरू् गवद्यालय, र्ुहीमा िेट घेरवार िररन े। 

 सरस्वगर् माध्यागमक गवद्यालय कुिारीमा खानपानी, गवज्ञान प्रयोिशाला र पुस्र्कालय 

गनमािण िररने । 

 नारायण प्रागव, लमीमा फर्निचर व्यवस्थापन िररने । 

 गशव भैरव प्रा.गव. जोगिवािामा घेरवार, शौचालय गनमािण िररने । 

 प्रस्र्ागवर् गनमागव, खोगलिाउँमा फर्निचर व्यवस्थापन िररने । 

 जनजािृगर् गनमागव चुलाकोटमा खेलमैदान, पखािल गनमािण िररने । 



 भवानी आधारभरू् गवद्यालय, िुङ्ग्रीमा घेरवार, शौचालय गनमािण िररने । 

 पन्चदवेल प्रागव थापािाउँमा घेरवार र खानेपानी ममिर् । 

 ज्ञान ज्योर्ी प्रागव रावर्वािामा खेलमैदान गनमािण िररने । 

 सरस्वर्ी प्रागव पोखरीमा घेरवार गनमािण िररने । 

 जिजािृगर् मागव, घोिमेहादवेमा शौचालय र घेरवार गनमािण िररने । 

 महादवे प्रागव, रारागलहीमा फर्निचर, गसगलङ व्यवस्थापन िररने । 

 नागभिाँिा गनमागव, साँपुगलमा खानेपागन र खेलमैदान, र घेरपखािल गनमािण िररने । 

 शागन्र् प्रिगर्गशल बालगशक्षा, दागनवािा घेरवार गनमािण िररने । 
 

स्वास््युः 

 स्वास््य चौकी कुिारीको ल्याव, इमरजेन्सी सेवा गवस्र्ार 

 स्वा. चौकी घोि ेसेवा गवस्र्ार र्था स्र्रोन्नर्ी  

 स्वा. चौकी रारागलही भवन ममिर् कायि  

 स्वास््य चौकी मागलकाठाँटा सेवा स्र्रोउन्नर्ी  

 स्वास््य चौकी राँसामालापानीमा ल्याव संचालन 

खानपेानी र्था सरसफाई 

 नयाँ खा.पा. योजना सव े४ क्षेत्रमा 

 नयाँ गनमािण खा.पा. योजना 

 पुरानो खा.पा.यो. ममिर् कायि ३ वटा  

    खेलकुद र्था मनोरञ्जनुः 

 िाउँपागलका स्र्रीय खेलमैदान गनमािण थालनी 
 

३.         पूवािधार गवकास 

सिकुः 

 स्थानीय सिक कुिारी बजार दखेी िुगं्री सिक  

 पार्रसाँघु दगेख वाइसथा्ला सिक  

 रारासरेी दगेख मानेचौर सिक 

 मानेचौर दगेख मालापानी हुदँ ैराँसा सिक  

 मानेचौर दगेख क्रढपु सिक 

 मानेचौर दगेख सुिी सिक  

 मानेचौर दगेख ररपी सिक  

 रारासरेी दगेख र्ुही हुदँ ैघोिमेहादवे सिक  

 कयारकोट दगेख र्ल्लो मागथल्लो खोप्री सिक  

 ० गवन्द ुगत्रवेणी दगेख स्याला लुम्सेरा हुदँ ैर्ुइनीखोला कुिारी सिक 

             पलु 

 लुम्सेरा कुिारी वेली गिज केन्दमा माि िने 

 साँपुल्ली जुम्लाकोट वेली गिज केन्रमा माि िने 

 करठना घट्ट र्ुही वेली गिज केन्रमा माि िने   

           झोलङु्ि ेपलुुः 

 रावर्बािा भेरीखोला झो. पु.  



 सुिी क्रढपु झो. पु. विा नं. ९ र ६ 

 भ्यानचौर झो. पु. विा नं.४   

 पोखरी घट्ट झो.पु. विा नं. ६  

 पार्ारसाँघु झो.पु. विा नं. २  

 धनुली वोिार झो.पु. विानं. ६  

 नाग्मिाि घोिगेसन झो.पु. विा नं. ७  

 कुनािि भेरीखोला झो.पु. विा नं ४ 

           ससचंाई 

 भेरी खोला दखेी मैवोक्नन्या बाटो गलफ्ट ससंचाइ सव े 

 रारा सेरर दगेख दहचौर गलफ्ट ससंचाइ सव े

 िुण्िलेी दगेख लर्मि गलफ्ट ससँचाई सव े

 रार्ाढुङ्िा कंुिारी दगेख पानी ट्याङ्की गलफ्ट सव े

 र्ुहीिाउँ गलफ्ट ससंचाइ सव े 

 झारखेर् ससँचाई आयोजना गर्ला िाउँपागलका  

 वािदलुा ससँचाई पोखरी गनमािण गर्ला 

 र्ुही ससचंाई पोखरी गनमािण 

 लामझाि दखेी ठेलेचौर घटे्टखोला ससंचाई  

 पुरु गवद्युर् कुलो गनमािण 

 रारासरेी दहचौर गलफ्ट ससचंाई  

भवन र्था शहरी गवकासुः 

 १५ सैया जन स्वास््य भवन गनमािण केन्र माि िने 

 क्नयाम्पस भवन गनमािण केन्रमा माि िने 

 खोप्रीमा स्वास््य चौकी भवन गनमािण  

लघ ुर्था साना जलगवद्यरु् 

 गर्लानक्रद रारा मेघा जलगवद्युर् सव े

 पुरु गर्लािाउँपागलका जलगवद्युर् आयोजना गनमािण 
 

४. वार्ावरण र्था गवपद ्व्यवस्थापनुः 

वन र्था भसूरंक्षणुः 

 बृक्षारोपण कायिक्रम २ ठाउँमा 

जलाधार सरंक्षण 

 गर्ला नदी, भेरीखोला र िोरुखोलामा जलाधार र्था जलउत्पन्न प्रकोप गनयन्र्रण 

र्था संरक्षण कायिक्रम 

वार्ावरण सरंक्षण सम्बगन्ध जनचरे्ना- ९ वटै विामा 

फोहोरमलैा व्यवस्थापन  

 फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल गनकास र साविजगनक शौचालय गनमािण २ ठाउँमा 

गबपद ्व्यवस्थापन कोर्ुः 

 आकगस्मक रूपमा घट्ने प्राकृगर्क प्रकोपहरुको व्यवस्थापन, प्रभागवर्हरुको उिार, 

राहर्, पुनस्थापनाको लागि िाउँपागलकास्र्रीय एक आकगस्मक कोर् स्थापना िररनेछ 

। 



५. ससं्थािर् गवकास र्था सवेा प्रवाहुः 

ससं्थािर् पूवािधारुः 

 िाउँपागलकाको भवन गनमािण िनि पहल िने, 

 विा कायािलय १,४,५,७ र ८ को कायािलय भवन गनमािणको लागि पहल िने 

 िाउँपागलकाको कायािलय नगजक बसपाकि  गनमािण 

नािररक विापत्रुः 

 सबै विा कायािलयहरुको नािररक विापत्र गनमािण 

ससं्थािर् क्षमर्ा गवकासुः 

 पगञ्जकरण व्यवस्थापनुः ९ ओटा विा कायािलयमा 

 स्थानीय र््याङ्क र अगभलखे व्यवस्थापन- गिगजटल प्रोफाइल गनमािण िरी आवगधक 

योजना गनमािण 

 िाउँपागलका कायािलयमा व्यवगस्थर् सूचना केन्र स्थापना िने  
 

सशुासनुः 

 सुशासन प्रवििन, साविजगनक सुनुवाई  

 सकारात्मक सोच, व्यवहार, आचारसंगहर्ा, संिठनात्मक मानगवय व्यवहार, क्षमर्ा 

गवकास र्ागलम  
 
 
 
 


