
तातोपानी गााँउपालिका जुम्िामा आगामी आ.व. २०७५।०७६ का िागी नेपाि सरकार बाट प्राप्त हुने लवत्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफााँड तफफ को रकम 

रु १२००००००० (बाह्र करोड )  बााँडफााँडको लवस्तृत लववरण : 

पूाँजीगत खर्फ अन्तगफतका कायफक्रमहरु 

क्र.स. कायफक्रम/योजनाको नाम ठेगाना स्थि 
लवलनयोलजत 

रकम 
कैलफयत 

क  शिक्षा तर्फ      २०००००००   

१ सनु्दरमणी आधारभतू शिद्यालय भवन शनमाफण वडा नं २ डााँगीिाडा १५०००००   

२ नदैदेिी आधारभतू शिद्यालय भवन शनमाफण वडा नं ८ िुडािाडा १५०००००   

३ काशलका आधारभतू शिद्यालय भवन शनमाफण वडा नं ३ शलताकोट १५०००००   

४ दगुाफ माध्याशमक शिद्यालय भवन शनमाफण वडा नं ७ मध ुसशुकफ  सशमफ १५०००००   

५ जनशिय आधारभतू शिद्यालय भवन शनमाफण वडा नं ८ डुशि ५०००००   

६ 
काशलका िगशतशिल आधारभतू शिद्यालय घेरवार र 

िौचालय शनमाफण 
वडा नं १ िाइरााँका ८०००००   

७ शहमाली  आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं २ िाशिरा ५०००००   

८ पैकेलो आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं २ र ३ लाछु गुप्थडा ७०००००   

९ जनतासेवक आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं ८ िुन्तडी ४०००००   

१० मष्टा आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ४ शनयापानी ३०००००   

११ नेत्रन्योशत माध्याशमक शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ४ हााँकु १००००००   

१२ शत्रवेणी आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ४ हााँकु ३०००००   

१३ जनजागशृत आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ७ िारागाउाँ ५०००००   

१४ काशलका आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ६ शहयाखोला १००००००   

१५ िसन्त आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ६ रावतवाडा ३०००००   

१६ महादेि आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ८ थलाल े ५०००००   

१७ गणेि आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं   ४ शगडीचौर ७०००००   

१८ काशलका आधारभतू शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ५ श्रीनगर ७०००००   

१९ माशलका आधारभतु शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  ४ गौमतिाडा २५००००   

२० गणेि आधारभतु शिद्यालय घेरावार शनमाफण वडा नं  १ रााँका २८००००   

२१ 
गाउाँपाशलका स्तररय अशतररक्त शियाकलाप 

संञ्चलान 
गाउाँपाशलका स्तरीय   २०००००   

२२ गाउाँपाशलका स्तररय परीक्षा संञ्चलान गाउाँपाशलका स्तरीय   ४०००००   

२३ 
िाल शिकास केन्र भवन शनमाफण      

साशिक लाम्रा ४ हाल वडा नं  

५ लाम्रा ७०००००   

२४ िाल शिकास केन्र भवन शनमाफण      वडा नं  ६ धौलापानी ७०००००   

२५ िाल शिकास केन्र िौचालय शनमाफण      वडा नं  ४ जैतपुर २०००००   



२६ िाल शिकास केन्र िौचालय शनमाफण      वडा नं  ४ हााँकु २०००००   

२७ महादेि िाल शिकास केन्र िौचालय शनमाफण वडा नं  ६ खड्कावाडा ३०००००   

२८ िाल शिकास केन्र िौचालय शनमाफण      वडा नं  ८   २०००००   

२९ िाल शिकास केन्र व्यवस्थापन वडा नं  २   १०००००   

३० कोशचङ कक्षा/ट्यिुन कक्षा व्यवस्थापन  गाउाँपाशलका स्तरीय   ४०००००   

३१ 
िैशक्षक सवालका शवषयमा अशभभावकहरुको िहृत 

भेला 
गाउाँपाशलका स्तरीय   

२५००००   

३२ सामदुाशयक शसकाई केन्र ब्यवस्थापन वडा नं  ३ शलताकोट दनुसेरा १७५०००   

३३ िाशनया शदयार सामदुाशयक शसकाई केन्र व्यवस्थापन वडा नं  ५  लाम्रा १७५०००   

३४ सामदुाशयक शसकाई केन्र ब्यवस्थापन वडा नं  ४  रक्सस्या पाटा हााँकु ५००००   

३५ 
अंिेजी माध्यम अध्यापन गने शिद्यालयलाई 

िोत्साहन  गाउाँपाशलका स्तरीय   ४०००००   

३६ गाउाँपाशलका पुस्तकालय व्यवस्थापन गाउाँपाशलका    २५००००   

३७ 

शिब्यास अध्यक्ष,PTA अध्यक्ष, 

िधानाध्यापक,शिद्याथी र सम्वशन्धत वडाध्यक्षहरुको 

लाशग अशधमशुखकरण कायफिम 

गाउाँपाशलका स्तरीय   २००००० 

  

३८ साशहत्य सम्मान/शिक्षक सम्मान गाउाँपाशलका स्तरीय   १२००००   

३९ छात्रवशृत ब्यवस्थापन गाउाँपाशलका स्तरीय   १०००००   

४० िैशक्षक व्यवस्थापन शवशवध गाउाँपाशलका स्तरीय   १५००००   

ख कृशषफ तर्फ      ७००००००   

१ डेरी उद्योग स्थापना वडा नं ४ ५ ६  ऐरेनी ५०००००   

२ मास ुउत्पादन केन्र स्थापना वडा नं १ २ ३ रााँका ५०००००   

३ भडुारखोली शलफ्ट शसंचाई शनमाफण वडा नं  ६ भडुारखोली १०००००० शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना गने 

४ भण्डारीवाडा शसंचाई कुलो   शनमाफण वडा नं  ६ 
भण्डारीवाडा 

धौलापानी 
५००००० शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना गने 

५ नमनुा स्याउ िगैचा व्यवस्थापन वडा नं  ५ ियालकाशटया ७००००० 

सामशुयक स्थाउ 

खशेत गरी रोजगारी 

सजृना गने 

६ नमनुा स्याउ िगैचा व्यवस्थापन वडा नं  ३ शलताकोट २०००००० 

सामशुयक स्थाउ 

खशेत गरी रोजगारी 

सजृना गने 

७ धौशलघाट कृषक सहकारी संस्था शिउ िैक वडा नं  ४ ऐरेनी ५०००००   

८ स्याउ िगैचामा अनुदान  वडा नं  ७ सशमफ,काशटया ४०००००   

९ काठेपुल िगैचा घेरवार शनमाफण वडा नं  १ रााँका ४०००००   

१० स्याउ िगैचामा अनुदान  वडा नं  २   ४०००००   



११ कृषक िोत्साहन गाउाँपाशलका स्तरीय   १०००००   

ग स्वास््य तर्फ      ३००००००   

१ गाउाँघर शकल्नीक भवन शनमाफण वडा न  ५ श्रीनगर ३०००००   

२ गाउाँघर शकल्नीक भवन शनमाफण वडा न  ६ शहयाखोला ३०००००   

३ गाउाँघर शकल्नीक भवन शनमाफण वडा न   ४ गौतमिाडा ३०००००   

४ गाउाँघर शकल्नीक भवन शनमाफण वडा न  २ डााँगीिाडा ३०००००   

५ स्वास््य िाखाको संस्थागत शिकास गाउाँपाशलका    २०००००   

६ स्वास््य चौकीमा ल्याि संञ्चालन वडा नं  ३ तातोपानी ५०००००   

७ स्वास््य शिशवर संञ्चालन गाउाँपाशलका स्तरीय   ३०००००   

८ स्वास््य िाखा औषधी खररद गाउाँपाशलका    ५०००००   

९ वशथफङ सेन्टर व्यवस्थापन खचफ गाउाँपाशलका स्तरीय   ३०००००   

घ पयफटन तर्फ      ५००००००   

१  वतृ शचत्र शनमाफण गाउाँपाशलका स्तरीय   ५०००००   

२ तातोपानी धारा व्यवस्थापन वडा नं  २ तातोपानी ५०००००   

३ 
िाशनया शदयार व्यवस्थापन वडा नं  ५ लाम्रा ७०००००   

४ नाचलढुङी व्यवस्थापन वडा नं  ४   ५०००००   

५ माशलका मशन्दर व्यवस्थापन वडा नं  १   ५०००००   

६ िाशिरा मष्ट मशन्दर शसशढ व्यवस्थापन वडा नं  २   १३०००००   

७ भ्य ूटावर  शनमाफण वडा नं  ६ देउमशण १००००००   

ङ शिधतु तर्फ      ५००००००   

१ इशमल्चा जल शिधतु शनमाफण वडा नं  ९ इशमल्चा ३५००००० 

कुलो शनमाफण गरी 

रोजगार सजृना  

गने 

२ दाररम टाकुरा शिधतु लाईन शिस्तार वडा नं  ९   १५०००००   

च िन तर्फ      १००००००   

१ शसशि शिनायक सामदुाशयक िन नसफरी स्थापना वडा नं  ४ शगडीखोला ४०००००   

२ सानीपातल पानी ट्यांकी शनमाफण वडा नं  ६ खड्कवाडा ४०००००   

३ काशलका आधारभतु शिद्यालय िकृ्षारोपण  वडा नं  ५ श्रीनगर १०००००   

४ दगुाफ माध्याशमक शिद्यालय िकृ्षारोपण  वडा नं  ५ ऐरेनी १०००००   

छ ििृाचौतारी तर्फ      १००००००   

१ रााँका ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  १ रााँका ११५०००   

२ दनुसेरा ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ३ दनुसेरा ११५०००   

३ िाशिरा ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  २ िाशिरा ११५०००   



४ हााँकु  ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ४ हााँकु ११५०००   

५ लाम्रा र श्री नगर ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ५ लाम्रा र श्री नगर १९५०००   

६ 
खड्कािाडा रावतिाडा  ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ६ 

खड्कािाडा 

रावतिाडा ११५०००   

७ कयारकोट ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ७ कयारकोट ११५०००   

८ टोप्ला  ििृाचौतारी शनमाफण वडा नं  ८ टोप्ला ११५०००   

ज पि ु तर्फ      १००००००   

१ कृशतम गभाफधान कायफिम गाउाँपाशलका स्तरीय   ४०००००   

२ टकी, लौकाट व्यवसाशयक  अनुदान  वडा नं  ६   ५०००००   

३ अनुगमन भ्रमण गाउाँपाशलका स्तरीय   १०००००   

झ शसचाई तर्फ      १०००००००   

१ शलताकोट िहृत शसंचाई  शनमाफण वडा नं. ३ शलताकोट २५००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

२ आयफमलु  चौरकाशटया शसंचाई कुलो शनमाफण वडा नं. ४ गौतमिाडा २०००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

३ 
ऐरेनी उशठल्या कुलो ममफत  तथा गेट  शनमाफण  

िमागत 
वडा नं. ५   १०००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

४ शहयाखोला शसचाई ट्याकी शनमाफण   (िमागत) वडा नं. ६ शहयाखोला २५००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

५ टोप्ला ढल शनकास शनमाफण वडा नं. ८ टोप्ला १०००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

६ िहृत शसचाई ट्याकी शनमाफण वडा नं. ७ िारागाउाँ १०००००० 

शसचाई शनमाफण गरी 

रोजगारी सजृना 

गने 

ञ खानेपानी  तर्फ      १०००००००   
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