
सामािजक िवकास तफ�  िविनयोिजत रकम

� सं योजनाको नाम वडा नं िबिनयोिजत रकम 

१ िशव म��र �ा�न नयाँ ब�ीमा मगर सं�ाहलय िनमा�ण १ 300,000               

२ वाड� खोप के� र वडा �ा� चौकी १ 100,000               

३ जुगे खोला, जुगे पानी, कैनेखोला खानेपानी आयोजना १ 200,000               

४ कालापोखरा िल� खानेपानी योजना १ 500,000               

५ कनौडाँडा �ािमरे खानेपानी तथा सरसफाई योजना १ 200,000               

६ ख�र खानेपानी योजना १ 100,000               

७ बाँझिबसौना टोल खानेपानी योजना १ 50,000                 

८ गु�ले िल� खानेपानी योजना १ 100,000               

९ खेलकुद अ�ग�त १ 50,000                 

१० िन� �रका दिलत, जनजाित तथा अ� जाितका फुसको छाना भएका घरमा कक� टपाता िवतरण २ 500,000               

११ यूवा खेलकुदको लािग २ 150,000               

१२ ७० वष� मािथका बृ�ाह�का लािग स�ान २ 200,000               

१३ मिहलाह�का लािग होिजयरी तािलम २ 100,000               

१४ आदीवासी जनजातीका लािग वा�ा वंगुर पालन स��� तािलम २ 100,000               

१५ लागु पदाथ� दु�्यसिन िनय�ण गन�को लािग काय��म २ 200,000               

१६ अपा� भएका िव�ाथ�ह�लाई छा� वृि� २ 150,000               

१७ पुरानो सं�ृित वचाउनको लािग सार�े मैयुर नाचको लािग गु�वा ख�रद २ 100,000               

शा��नगर गाउँपािलका

सामािजक िबकास

                                                            

१७ पुरानो सं�ृित वचाउनको लािग सार�े मैयुर नाचको लािग गु�वा ख�रद २ 100,000               

१८ मिहला सचेतना तािलमका लािग ३ 50,000                 

१९ जे� नाग�रक तथा अपा� स�ान तथा तािलम ३ 50,000                 

२० वयाले सामुदाियक अ�यन के� �मता िवकास ३ 150,000               

२१ साउने स�ाघारी अधुरो खा.पा. मम�त ३ 100,000               

२२ वेलडाँडा खानेपानी मम�त सुधार ३ 50,000                 

२३ लागू औषध तथा दु�्य�नी स��� सचेतनामुलक काय��मका लािग ४ 100,000               

२४ शा��नगर गाउँपािलका वडा नं ४ का मिहलाह�लाई अ�तालमा सु�ेली  वनाए वापत िदने �ो�ाहन भ�ा ४ 50,000                 

२५ यूवा लि�त काय��मका लािग ४ 50,000                 

२६ १००० िदनका बालबािलकाका लािग पोषण काय��मका लािग ४ 50,000                 

२७ शा��नगर गाउँपािलका वडा नं ४ का िविभ� �थानमा ४ वटा कुवा िनमा�ण ४ 200,000               

२८ लोक सेवा आयोग तयारी क�ा संचालन ५ 250,000               

२९ बालमै�ी खेलकुद तथा सामा�ी िवतरण काय��म ५ 50,000                 

३० म�े�री क�ाका लािग सामा�ी ख�रद तथा िविवध ५ 50,000                 

३१ हाि�खाल जनश�� �ा िव बैसा ५ 200,000               

३२ दिलत लि�त काय��म ५ 50,000                 

३३ �जनन � वा� िश�ा तािलम काय��म ५ 50,000                 

३४ म�पान,धु�पान तथा लागु औषध दु�्यशनबाट पन� असर स��ी चेतना जागरण तािलम ५ 150,000               

३५ पुण� सरसफाइ यु� वडा घोषणा काय��म ५ 250,000               

३६ मदाने डाँडा खानेपानी मम�त सुधार ५ 150,000               

३७ माघी िवशेष काय��म ५ 50,000                 

३८ ितज िवशेष काय��म ५ 50,000                 

३९ खेलकुद काय��म संचालन तथा खेलकुद सामा�ी िवतरण ५ 500,000               

४० उनी, सुितबाट प�ौरा बुनाइ तािलम ५ 300,000               

४१ अपा� लि�त काय��म ५ 50,000                 

४२ जे� नाग�रक स�ान तथा पोषाक िवतरण ५ 50,000                 



४३ कटाइ िसलाइ तािलम ५ 100,000               

४४ जे� नाग�रकह�का लािग पौि�क आहारा िवतरण ६ 40,000                 

४५ अित ग�रब तथा िवप� बालबािलकाह�लाई शैि�क सामा�ी िवतरण ६ 40,000                 

४६ लागु पदाथ� दु��सनी स��ी जनचेतना मुलक काय��म ६ 120,000               

४७ अपा�ता भएका ���ह� तफ� ६ 40,000                 

४८ अित दिलत िवप�ह�का लािग �ाईलेट �ान ख�रद ६ 40,000                 

४९ यस वडा युवाह�का लािग खेलकुद काय��म ६ 100,000               

५० आमा समूहह�का लािग अिभमु�खकरण तािलम ६ 30,000                 

५१ CTEVT बाट �ािमण पशु �ा� काय�कता� तािलम ७ 500,000               

५२ मिहला बुिटक तथा शस��करण तािलम ७ 300,000               

५३ CTEVT बाट BEE KEEPING तािलम ७ 250,000               

५४ औषिध सिहत पशु �ा� िशिवर ७ 250,000               

५५ अपा� मुडा तथा सश��करण तािलम ७ 100,000               

५६ पुण� सरसफाइ सचेतना अिभयान ७ 380,000               

५७ दिलत सश��करण तािलम ७ 90,000                 

५८ मानव वेचिवखन िव�� सचेतना काय��म ७ 20,000                 

५९ युवा लि�त खेलकुद तथा �मता अिभवृ�� काय��म ७ 300,000               

६० जे� नाग�रक तथा एकल मिहला समान काय��म ७ 150,000               

६१ म�े�री तथा वालिश�ा खेलकुद सामा�ी तथा िविवध �व�थापन ७ 250,000               

६२ लागु पदाथ� दु�्यसनी िनय�ण सचेतना अिभयान ७ 100,000               

६३ योग िशिवर संचालन काय��म ७ 70,000                 

६४ िश�ा तफ� गाउँपािलका 6,000,000            ६४ िश�ा तफ� गाउँपािलका 6,000,000            

६५ �ा� तफ� गाउँपािलका 4,000,000            

६६ मिहला िवकास शाखा तफ� गाउँपािलका 700,000               

६७ वालमै�ी ि�याकलाप संचालन गाउँपािलका 500,000               

६८ दिलत लि�त काय��म गाउँपािलका 700,000               

६९ मिहला लि�त काय��म गाउँपािलका 500,000               

७० जनजाित लि�त काय��म गाउँपािलका 500,000               

७१ पूण� सरसफाइ अिभयान गाउँपािलका 300,000               

७२ अपा� मै�ी काय��म गाउँपािलका 300,000               

७३ िविभ� िदवस समारोह उ�व संचालन खच� गाउँपािलका 500,000               

७४ �ाियक सिमित गाउँपािलका 500,000               

७५ अ�� कप रिनङ िस� खेलकुद काय��म गाउँपािलका 716,000               

७६ खानेपानी पाईप गाउँपािलका 1,200,000            

७७

िविभ� वडाह�का सडक िसचाइ खानेपानी लगायतका पूवा�धारह� मम�त सुधार र िश�ा गुण�र सुधारका

 लािग िविभ� शैि�क साम�ी खरीद गाउँपािलका 1,000,000            

७८ िवप� प�रवारका मिहलाह�का लािग िसपमुलक होिजयरी तािलम गाउँपािलका 250,000               

७९ मिहलाह�का पाटेघर लगायतका �ा� सम�ाह�का लािग िशिवर तथा औषधी उपचार गाउँपािलका 250,000               

८० मिहलाह�का लािग चुरा पोते तािलम गाउँपािलका 100,000               

८१ जनता संग ज�ापाता काय��म गाउँपािलका 530,000               

८२ मिहला �म सेिवकाह�का लािग तािलम गाउँपािलका 250,000               

८३ िहंसा िपिडत मिहला तथा ल�िगक समानता स��� काय��म गाउँपािलका 100,000               

८४ सहकारी स��� तािलम गाउँपािलका 250,000               

८५ ितज िवशेष काय��म गाउँपािलका 70,000                 

८६ कटाइ िसलाइ तालम साम�ी खरीद तथा तािलम संचालन गाउँपािलका 700,000               

८७ दुग�म अित िवप� प�रवारलाइ सोलार टु�ी िवतरण गाउँपािलका 500,000               

८८ युवा लि�त काय��मका लािग गाउँपािलका 200,000               



३००३६०००ज�ा



कैिफयत

30,036,000                                                             






