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माई नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इिाम 

 

विनयोजन विधयेक २०७९ 

माई नगरपालिका, इिाम को आर्थयक बर्य २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको िार्ग स्थानीर् सञ्चित कोर्बाट केही रकम 
खिय गने र ववननर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ववधरे्क 

सभामा प्रस्ततु लमनत : २०७९/०३/१० 

 

प्रस्तािना : माई नगरपालिका, इिाम २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको िार्ग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खिय गने 
अर्धकार दिन र सो रकम ववननर्ोजन गनय वाचछनीर् भएकोिे, 

 

नेपािको सवंवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्जम माई नगरपालिका, इिामको नगर सभािे र्ो ववधरे्क 
बनाएको छ । 

 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ववधरे्कको नाम “माई नगरपालिका, इिामको ववननर्ोजन ववधर्ेक, ” रहेको छ ।  
(२) र्ो ववधर्ेक २०७९ श्रावण १ गतबेाट प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. आर्थिक िर्ि २०७९/८० को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकार : (१)आर्थयक वर्य २०७९/८० को ननलमत्त 
नगर कार्यपालिका, वडा सलमनत, ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्यहरुका ननलमत्त अनसुिूी २ मा उञ्लिखखत िाि ूखिय, 
पूूँञ्जगत खिय र बबवत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५९९६०६०६० मा नबढाई ननदियष्ट गररए बमोञ्जम 
सञ्चित कोर्बाट खिय गनय सककनेछ । 
 

३ . विननयोजन : (१) र्स ववधरे्कद्वारा सञ्चित कोर्बाट खिय गनय अर्धकार दिइएको रकम आर्थयक वर्य २०७९/८० को 
ननलमत्त माई नगरपालिका, इिामको नगर कार्यपालिका, वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको ननलमत्त 
ववननर्ोजन गररनेछ । 
(२) उपिफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन कार्यपालिका, वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र 
कार्यहरुको ननलमत्त ववननर्ोजन गरेको रकम मध्रे्  कुनमैा बित हुने र कुनमैा अपगु हुने िेखखन आएमा नगर 
कार्यपालिकािे बित हुने शीर्यकबाट नपगु हुने शीर्यकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सािाय एक शीर्यकबाट सो 
शीर्यकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक वा एक 
भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय  तथा ननकासा र खिय जनाउन सककनेछ । पूूँञ्जगत खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थातफय  
ववननर्ोञ्जत रकम साूँवा भकु्तानी खिय र व्र्ाज भकु्तानी खिय शीर्यकमा बाहेक अन्र् िाि ूखिय शीर्यकतफय  सानय र 
बबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगयत साूँवा भकु्तानी खियतफय  बबननर्ोञ्जत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिय शीर्यकमा बाहेक अन्र्त्र 
सानय सककने छैन । तर िाि ुतथा पूूँञ्जगत खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सानय सककनेछ ।  
(३) उपिफा (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० 
प्रनतशत भन्िा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भन्िा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृनत लिन ु
पनेछ । 
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अनुसूर्ि १ 

राजश्व अनुमान तथा ववननर्ोजन तालिका 

आम्िानी ववननर्ोजन  

लशर्यक रकम लशर्यक   

वववत्तर् समाननकरण 
संघ 

13,03,00,000 कार्ायिर् संिािन तथा प्रशासननक खिय  81490000  

राजश्व वाूँडफाूँड संघ 11,26,22,000 संस्थागत क्षमता ववकास र सेवा प्रवाह 18700000  

प्रिेश समानीकरण 70,94,000    

प्रिेश राजश्व वाूँडफाूँड 56,77,060 संघ/प्रिेश साझिेारी  68000000  

आन्तररक 5,00,00,000 ममयत संभारकोर् 5000000  

अलर्ा 2,00,00,000 ववपिव्र्वस्थापन कोर् 5000000  

जम्मा आम्िानी 32,56,93,060 वडा लसलिङ 42750000  

शसतय अनुिान  247500000 कृवर्/पशु शाखा 11600000  

  वन, वातावरण संरक्षण तथा भूलम व्र्वस्थापन 5150000  

  स्वास््र् शाखा 11550000  

  लशक्षा शाखा 24500000  

  िक्षक्षत वगय 5182390  

  खानेपानी 2200000  

  रु्वा खेिकुि 3100000  

  सहकारी 300000  

  प्रत्रे्क वडाको पूवायधार ववकास र्ोजना 40220670  

  सूिना प्रववर्ध 1450000  

  जम्मा खिय 325693060  

  शसतय अनुिान खिय  247500000  

जम्मा 599606060  599606060  
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क्र.

स ं

खर्च सकेंत 

नं. 
खर्च शिर्चक 

राजश्ववाडफाड आन्तररक स्रोत 

जम्मा नगर 

कार्चपाशिकाको 

िाशग 

प्रशतवडा 

कार्ाचिर्हरुको 

िाशग 

वडा 

कार्ाचिर्हरुको 

िाशग जम्मा 

नगरकार्चपाशिकाको 

िाशग 

1 21111 पारिश्रमिक किमचािी 16000000 0 0 0 16000000 

2 21112 पारिश्रमिक पदामिकािी 9500000 0 0 0 9500000 

3 21121 पोशाक 1230000 0 0 0 1230000 

4 21132 िहगंीभत्ता 1040000 0 0 0 1040000 

5 21134 वैठकभत्ता 500000 192000 1920000 0 2420000 

6 21131 स्थानीयभत्ता 0 0 0 1200000 1200000 

7 22111 पानी तथा मिजलुी 700000 15000 150000 
 

850000 

8 22112 संचाि िहशलु 500000 0 0 
 

500000 

9 21211 इन्िन पदामिकािी 700000 50000 500000 0 1200000 

10 22212 इन्िन कायामलय प्रयोजन 1200000 20000 200000 
 

1400000 

11 22213 सवािी सािन ििमत  2000000 40000 400000 
 

2400000 

12 22214 मििा तथा नमवकिण 700000 0 0 0 700000 

13 22221 िेमशनिी तथा औजाि ििमत 650000 
  

0 650000 

14 22311 िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री  2000000 
   

2000000 

15 22315 
पत्रपमत्रका, छपाइ तथा सचुना 

प्रकाशन खचम 
1000000 0 0 0 1000000 

16 22419 अन्य सेवा शलु्क 30000000 0 0 
 

30000000 

17 22411 सेवा तथा पिािशम 500000 0 0 
 

500000 

18 22522 कायमक्रि खचम 900000 0 0 
 

900000 

19 22721 नगिसभा संचालन खचम 500000 0 0 0 500000 

20 22611 अनगुिन तथा िलू्याङ्कन खचम  700000 0 0 
 

700000 

21 22612 भ्रिणखचम 200000 0 0 
 

200000 

22 22711 मवमविखचम  2000000 200000 2000000 
 

4000000 

23 22711 नगिप्रिखुको समचवालय खचम 600000 0 0 0 600000 

24 22711 
नगि उपप्रिखुको समचवालय 

खचम 
400000 0 0 0 400000 

25 28142 घिभाडा  600000 0 0 0 600000 

26 
 

अन्य सम्पमत्तको ििमत संभाि 

खचम 
200000 

   
200000 

 

27 
22143 

सवािी सािन ि िेमसनिी औजाि 

भाडा 
500000 0 0 0 500000 

28  न्यामयक समिमत खचम  300000   
 

300000 

अनुसूर्ि २ 
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संस्थागत क्षमता विकास र सिेा प्रिाह  

क्र.सं. योजना/काययक्रमकोनाम 

बजटेस्रोत 
विवनयोवजत 

रकम 
कैफियत राजश्व 

िााँडिााँड 
आन्तररकश्रोत समावनकरण 

१ 
राजपत्र प्रकाशन , क्यालेन्डर, त्रैमावसक बुलेरटन 

प्रकाशन,प्रवतिेदन वनमायण  
    500000   

२ मेवसनरी सामान  
 

0 0 1000000   

३ कायायलयमा िर्नयचर व्यिस्थापन  
 

0   1000000   

४ 
जन प्रवतवनवि , कमयचारीलाई तावलम  

  
  500000   

५ जे.वस.वि. र रिपर लगायत यन्त्र उपकरण खररद 
 

  10000000  

६ 
अनुसन्िान तथा विकास सम्बन्िी खचय डीपीआर 

समेत, EIA  
  1000000  

7 एम्बुलेन्स खररद 
 

  4000000  

१ साियजावनक सुनुिाई      200000  

२ 
राजश्व पररचालन र वित्तीय अनुशासन सम्बवन्ि 

तावलम गोष्ठी 
     200000  

४ भू-उपयोग नीवत तजुयमा    300000  

 

 

सरू्ना प्रशवशि तफच का कर्चक्रम   

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

३ िजाि क्षेत्र, मसिा क्षेत्रिा cctv जडान  1000000  

५ सम्पणुम सवािीसािनिा GPS जडान  450000  

स्वरोजगार तथा उद्यम  

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ स्वरोजगार तथा उद्र्ोग संिािन  5000000  
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कृशर्  

 

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ साना सुपारी उत्पादन अनुदान  500000  

२ सेिा केन्र व्यिस्थापन 1000000  

३ बाली नालीका रोग वनयन्त्रण काययक्रम 500000  

४ कृवि प्रिदयन काययक्रम (उत्पादनको आिारमा) 1000000  

५ मौरी प्रिदयन काययक्रम 500000  

६ बााँस प्रिदयन काययक्रम 500000  

७ माछा प्रिदयन काययक्रम 500000  

 

(पशपुकं्षी)  

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

२ मोटर जवडत च्यापकटर मेवसन 500000  

३ खोर सुिार काययक्रम बाख्रा बगुंर 1000000  

४ रेविज ,वपवपआर ,खोरेत जस्ता माहामारी रोग विरुद्ध खोप काययक्रम सचालन तथा 

प्रयोगशाला ब्यबस्थापन  500000 

 

५ OPD  सेिा संचालन र वनशुल्क औििी वितरण 1000000  

६ पशुपालन सम्बन्िी आिारभूत तावलम सिै िडामा 500000  

८ सेिा केन्र स्थापना िर्नयचर, मेवशन औजार र अन्य व्यिस्थापन 500000  

११ गोठ सुिार काययक्रम 1000000  

१२ मनमज प्रामवमिक सँग अन्तमक्रम या कायमक्रि 50000  

१३ जनुोमशस िोग मनयन्त्रण िािे स्कुल मशक्षा कायमक्रि 50000  

१६ पशपंुक्षी हाटिजाि व्यवस्थापन 2000000  
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स्वास््र् सम्बन्िी कार्चक्रम   

क्र 

ि 

कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ एक्सरे मेवसन खररद 500000  

२ आिारभुत स्िास््य केन्र ब्यबस्थापन 500000  

३ सुत्केरी प्रोत्साहन 1000000  

४ स्िास््यकमी प्रोत्साहन सेिा प्रदायक 150000  

५ विशेिज्ञ स्िास््य वशविर 500000  

६ औििी खररद 500000  

७ म.स्िा.से.सम्मान 200000  

८ आयुिेद सेिा केन्रका लावग औििी  500000  

९ सुरवक्षत गभयपतन सेिा 100000  

१० मवहला स्िास््य स्िंयम सेविका प्रोत्साहन 600000  

११ मवपन्न परिवािको स्वास््य मविा सवै वडा 5000000  

१२ मवपन्न मविामिलाई उपचाि सहयोग 2000000  

१३ स्वास््र् लसववर  500000  

 

शिक्षा सम्बन्िी कार्चक्रम  

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ गरुिा क्याम्पस  2000000  

२ कन्काई मा वि वशक्षण वशकाई अनुदान 700000  

३ सािदुामयक मवद्यालयका लामग अंगे्रजी पाठ्य सािाग्री सहयोग 500000  

४ कक्षा ५ ि ८ को नगिस्तिीय पिीक्षा संचालन 375000  

५ प्रामवमिक मशक्षा हामसल गने अपाङ्ग मवद्याथीलाई सहयोग  500000  

६ विद्यालय कमयचारी/ स.का. तलब भत्ता 11500000  

७ शैवक्षक क्यालडेर वनमाणय 100000  

८ स्थावनय पाठ्य पसु्तक वनमायण र छपाई 700000  

९ विद्याथी अवतररक्त फक्रयाकलाप (मावसक संचालन) 500000  

१० मवमभन्न मवषयगत तामलि तथा अमभिमुखकिण कायमक्रि  450000  

११ प्र अ बैठक संचालन खचय 100000  

१२ वशक्षा फदिस सम्मान पुरुस्कार सवहत 100000  

१३ जनता मा वि वशक्षण वसकाई अनुदान 325000  

१४ आिासीय विद्यालय संचालन तथा व्यिस्थापन 3000000  

१५ विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय रंगरोगन लगायत विविि व्यिस्थापन 3650000  
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मवहला बालबावलका तथा लवक्षत िगय सम्ब्िी काययक्रम  

मशहिा िशक्षत कार्चक्रम 

क्र.सं. कायमक्रि शवशनर्ोशजत रकम कैशफर्त  

१. िमहलाका लामग मसपिलुक कायमक्रि(ब्यमूटमसयन तथा िहने्दी तामलि) सव ै

वडा 

500000  

३. दमलत तथा एकल  िमहलाहरुलाई क्षिता मवकास तामलि सव ैवडा  500000  

४. उपियेि सतु्केिी पोषण कायमक्रि 700000  

५. मवमवि मदवश िचनात्िक तरिकाले िनाउने 

(नािी मदवश,िमहला महसां मवरुद्दको अमभयान...................) 

200000  

 

 

ज्रे्ष्ठनागररक िशक्षत कार्चक्रम 

क्र.सं. कायमक्रि मवमनयोमजत िकि  कैमियत  

१. ज्येष्ठ नागरिक सम्िान कायमक्रि 500000  

२. झलु मवतिण(हिेक वडा िाट मवपन्न ८० जनालाई) 500000  

 

बािबाशिका िशक्षत कार्चक्रम 

क्र.सं. कार्चक्रम मवमनयोमजत िकि कैमियत  

१. कुनै एक वडालाई िालश्रििकु्त घोषणा 400000  

 

दशित िशक्षत कार्चक्रम 

 

जनजाती िशक्षत कार्चक्रम 

 

 

 

 

क्र.सं. कार्चक्रम मवमनयोमजत िकि कैमियत 

१. मजमवकोपाजमनका लागी आिमुनक सािाग्री मवतिण 500000  

क्र.सं. कार्चक्रम मवमनयोमजत िकि कैमियत 

१. आवश्यक्ताका आिाििा मसपिलुक तामलि 500000  
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अपाङ्ग िशक्षत कार्चक्रम 

क्र.स.ं शक्रर्ाकिापहरु इकाई 
प्रशत इकाई 

िागत 
िक्ष्र् बजेट पाशिका प्रदेि 

१ 
अपाङ्गता भएका ब्यमक्तहरुको पमहचान तथा स्वास््य 

उपचाि मशमवि 
    1 50000 33500 16500 

२ स्वास््य उपचािका लामग सहयोग व्यमक्त 8000 20 160000 107200 52800 

३ सहयोगी सािाग्रीका लामग सहयोग व्यमक्त 8000 20 160000 107200 52800 

४ अपाङ्गता भएका िालिामलकाहरुलाई म पोषण सहयोग व्यमक्त 2000 20 40000 26800 13200 

५ मवद्यालय भनाम अमभयान सहयोग व्यमक्त 2000 5 10000 6700 3300 

६ 
अपाङ्गता भएका िालिामलकाहरुका लामग सैमक्षक 

सािग्री सहयोग 
व्यमक्त 1500 40 60000 40200 19800 

७ 

अपाङ्गता भएका व्यमक्तको परिवािका सदस्यलाई 

उद्यिशीलता तामलि (अचाििनाउने, डल िनाउने, िडुा 

िनाउने आमद) 

  10000 20 200000 134000 66000 

८ 
अन्तिाममरिय अपाङ्गतामदवस िनाउने(न्यानो कपडा 

मवतिण) 
  7000 10 70000 46900 23100 

९ मिमलजलुी सिहूको िैठक िमहना 1200 120 144000 96480 47520 

१० 
सिदुायिा आिारित पनुस्थामपना सहजकतामहरुको 

पारिश्रमिक 
िमहना     370000 

 
370000 

११ 

अअपाङ्गता भएकाव्यमक्तहरुको सस्था समुिणीकािण 

तथा अपाङ्गता शशमक्तकािण कायमक्रिसञ्चालन 

अनदुान 

पामलका 150000 1 150000 100500 49500 

१२ अपाङ्गता सहायता कक्ष सञ्चालन   21000 13 273000 182910 90090 

 

 

 

 

खानेपाशन तथा सरसफाई सम्बशन्ि कार्चक्रम   

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ शकु्रवािे मशतली िोहोििैला व्यवस्थापका लामग सवािी भाडा लगायतका कायमक्रि 100000  

२ िंगलिािे शौचालय व्यवस्थापन 300000  

३ नगि क्षेत्रमभत्रका टुके्र खानेपानी मनिामण/ ििमत  1800000  
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रु्वा तथा खेिकुद सम्बन्िी कार्चक्रम  

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ यवुा लमक्षत मवमवि कायमक्रि सवै वडािा  1000000  

२ नगिस्तिीय खेलकुद कायमक्रि 2000000  

३ िारिपमत िमनङ मशल्ड  100000  

 

सहकारी िाखा 

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ सहकािी शाखािा कायमित किमचािी सहकािी संचालक तथा जनप्रमतमनमि  मवच 

अन्तिमक्रया  

100000  

४ सहकािी सम्िन्िी कोपो मिक्स तामलि तथा िेकडम व्यवस्थापन 200000  

 

भूशम व्र्वस्थापन सम्बन्िी 

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ भमुिको नाप जाचँको लामग DGPS  500000  

२ भमुि कायमलय व्यवस्थापन तथा िेमसन औजाि   500000  

३ तामलि, गोष्टी तथा िैठक संचालन  150000  

५ भमुि किमचािीहरुको मिल्ड भत्ता  500000  

 

बन बाताबरण सम्बन्िी 

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ सािदुामयक िनको कायमक्रि एवं िाजश्व क्षिता अमभिमृद ि जनशमक्त व्यवस्थापन सम्िमन्ि 

कायमक्रि 

3200000  

२ सािदुामयक िनको अनगुिन / मनयिन सम्िन्िी कायममविी मनिामण  300000  
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पर्चटन सम्बशन्ि 

क्र ि कार्चक्रम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ आन्तिीक पयमटन पवमिन  1000000  

 

 

पूिािधार विकास  

क्र.स  लशशयक  ववननर्ोञ्जत 
रकम  

कैकफर्त  

१ सडक बोडय 1000000  

२ माई, गरुिा, लेिाखोला, टाङरटङ, लोफदया वसचाई 6000000  

3 माई पयायपययटन वसटी विकास पररयोजना 6000000  

४ प्रदशे साझेदारी 3000000  

५ िडा कायायलय भिन वनमायण 20000000  

६ िरमपुर वसजालीटार जोड्ने गरुिा खोलामा पक्की पुल 3000000  

७ विरेन्र मा वि भिन वनमायण 3000000  

८ तराई मिेस समृदी काययक्रम 3000000  

९ समपुरक कोि 4000000  

१० सुखानी, शुक्रबारे टहरो व्र्वस्थापन 2000000  

११ न.पा कार्ायपालिकाको ननणयर्िे सम्बोधन गने र्ोजना 5000000  

१२ घमु्ती सिवुा ह दँ ैिावली गाउँ िाझीटाि सडक वडा नं १ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

१३ चेप्टी ह द ैजाली खोल्सी १ किोड वडा नं २ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

१४ िसेुटाििाट सोिाली गाउ ह दँ ैसेिोसम्ि िाटो कालोपते्र वडा नं ३ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

१५ शकु्रवािे िजािको प्रहिी मिटदमेख सब्जीलाइन लखनचोक सखुानी गगटे 

मभत्री िस्ती ि सामवक िस्ती वडा नं २ 
2500000 १ किोड(वह वषे) 

१६ लािपाते खोल्सी ह दँ ैटुह नेटाि कालीखोला झण्डी एक्लेिि थाक्ले वडा नं ५ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

१७ िाघटेाि भस्ि ेभािते कटहिे कािेलीटाि डडुिी सम्ि वडा नं ६ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

१८ िडुुला खोल्सी – वडा कायामलय – भण्डािी गोलाई गवेाि डाँडा छेउघिे 

भट्टिाई खोल्सी प्रेि िाईको घिदमेख कंचनजघंा आ मव सम्ि वडा नं ७ 
2500000 १ किोड(वह वषे) 

१९ िाई नपा ८ को सडक स्ति उन्नती योजना वडा नं ८ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

२० सडक स्ति उन्नती वडा नं ९ 2500000 १ किोड(वह वषे) 

२१ िगचैा ढोडेनी ह दँ ैसालिोटे िािापानी लमु्िाक स ुन पा १४ जोड्ने सडक स्ति 2500000 १ किोड(वह वषे) 
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उन्नती वडा नं १० 

२२ वडा स्तिीय वडा मसमलङ्ग 42750000  

२३ ििमत संभाि कोष  5000000  

२४ काली िाटो पमहिो ढकने कल्भटम, वाटो स्तिउन्नती  1400000 वडा नं २  

२५ पवुझेोडा िाटो स्तिउन्नती  800000 वडा नं २  

२६ अकपानी जाने िाटोिा पलु  900000 वडा नं २  

२७ सानो महले खा.पा. व्यवस्थापन  400000 वडा नं १ 

२८ वगचैा खापा व्यवस्थापन  400000 वडा नं १०  

२९ दाहाल टाि, कुमम्वटाि वाटो ििमत  500000 वडा नं ५  

३० िाई हमस्पटल जाने िाटोिा कल्भि६् मटकािाि को घि िनुी खोल्सािा  600000 वडा नं २  

३१ हलेाङ्गकेो घि ह दै ँजोगमवि िाई, कोइलादने जोड्ने सडक मनिामण  200000 वडा नं ६  

३२ मवमभन्न खले िदैान मवस्ताि  1000000  

३३ मवमभन्न स्थानिा तटिन्िन  1000000  

३४ ढालापानी खोला तटिन्िन  300000  

३५ लोसे दमेख चौतािे जाने िाटो वडा नं ८  200000  
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वडाको वजेट लसमा अन्तगयत संिािनहुने र्ोजनाहरुुः  

वडा नं १  

क्र.सं. 
र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

p१ १ नं वडा भररका सहार्क सडकहरु  1000000   

२ वडा कार्ाचिर् पशिमका सवै कृशर् सडकहरु स्तरउन्नती  600000   

३ वडा कार्ाचिर् पुवचका सवै कृशर् सडकहरु स्तरउन्नती  400000   

४ १ नं वडा भररका खेिमैदानहरुको स्तरउन्नती  500000   

५ वडाका शवशभन्न स्थानमा आवश्र्क जािी व्र्वस्थापन तथा तटबन्िन शनमाचण  500000   

६ शकरात राई र्ार्ोख्र्ा शबशहवारे अिुरो भवनको क्रमागत  300000   

७ शकरात माङशहम सन्िुवा अिुरो भवनको क्रमागत  200000  

८ बाह्रिाने भक्तिािामा सावचजशनक िौर्ािर् शनमाचण  100000   

९ वडा भररका खानेपानी व्र्वस्थापन तथा स्तरउन्नथी  450000   

१० रु्वा वर्च मा.शव. स्वर्म ्सेवक व्र्वस्थापन अनुदान  100000   

११ १ नं वडाका सुत्केरीहरुिाई गाडी भाडा तथा भैपरी  150000   

12 सेशमनार भवनको माशथल्िो तिा २ कोठामा आवश्र्क फशनचर्र तथा सामग्री 

व्र्वस्थापन क्रमागत  

100000  

जम्मा44 िाख  4400000   

 

वडा नं २  

क्र.सं. 
र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ ज्यािद्धाि, घोडािािे खोमल्सिा कल्भट मनिामण गरि थािडाँडासम्ि िाटो स्तिउन् नती तथा 

नाम्थलेको दमेख दउेकुिािको,िािकुिाि तुम्िािेको घि,मतनदोभाने दमेख कुनािािी,डमम्पङ्ग दमेख 

तुलप्रसाद थेवेको दमेख िाज श्रेष्ठको ह द ैमटकािायाको घिसम्ि िाटो मनिामण 

१०,००,०००।-   

२ नेम्वाङ्गडाँडा िाट इन्ि तािाङ्ग,हरि केरूङ्गको घि ह द ैमतिमतिे िलािी टहिो जोड्ने िाटो मनिामण  ५००,०००।-   

३ मज.मव. िाईको घि दमेख कन्काई िा.मव. सम्ि पक्की नाली मनिामण ५००,०००।-   

४ खिखिे उकालो ह द ैकािना आ.मव. िचुवुाको घि दवेीथान े गरूवाखोला ह द ै गोिखे जोड्ने िाटो 

स्तिउन् नती 

५००,०००।-   

५ वडाभिी सडक सिसिाई ३००,०००।-   

६ वडाभिी तटिन्िन ३००,०००।-   

७ पवेु झोलािा साकेला थान मनिामण ३००,०००।-  



13 
 

८ शकु्रिािे चमेप्ट सडकसंग जोमडएका िस्ते गरूवाखोला पट्टीका मभमत्र िाटाहरूिा ग्रावेल  २००,०००।-   

९ मशवपोखिी िाट िुकेचमुल सेमलङ्गडाँडा ह द ैवडा कायामलयसम्ि पदिागम मनिामण  २००,०००।-   

१० ढकने िौलाहा खोमल्स ह द ैिमनिाज ििहको घि जोड्न ेिाटो मनिामण २००,०००।-   

११ िनकुटेडाँडा दमेख िाजकुिाि तािाङ्गको घि ह द ैमहटाम्िको सडक स्ति उन् नमत २००,०००।-   

जम्मा42 िाख  ४२,००,०००।-   

 

वडा नं ३ 

क्र.स. र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त  

१. कामन्छकिान हामत्तमछिा गोल्टाि सम्ि कुलो ििमत  १०,००,०००/-  

२. सिस्वती िा.मव. कम्प्यटुि मशक्षक व्यवस्थापन १,००,०००/-  

३. चन्िज्योती आ.मव.िा कम्प्यटुि मशक्षक व्यवस्थापन १,००,०००/-  

४. चन्िज्योती आ.मव.िा िङ्गिोगन,वाइरिङ्ग ि पङ्खा  १,००,०००/-  

५. िालिमन्दि आ.मव.िा घिेािािा ि नयाँ जस्ता  १,५०,०००/-  

६. कामलखोप खानेपानी मवस्ताि ि दइु वटा इनाि  ६,००,०००/-  

७. झतेु्र खानेपानी मवस्ताि ५,००,०००/-  

८. कामन्छकिान विपानी मसंचाई तल्लो ठूलो कुलो २,००,०००/-  

९. लोमदया िामथल्लो ठूलो कुलो २,००,०००/-  

१०. सािङ्गिेाट िेतेनी सम्ि िाटो ििमत २,००,०००/-  

११. मससौटाि दमेख पाँचथिे गाउँ ह द ैतामम्लङ्ग डाँडा िाटो ििमत २,५०,०००/-  

१२. सदस्य गाउँिा खानेपानी मवस्ताि १,००,०००/-  

१३. भक्त चोकिाट सनु्तले सम्ि िाटो ििमत  २,००,०००/-  

१४. मवपद ्तथा भपैरि कोष ३,५०,०००/-  

जम्िा िकि ४०,५०,०००/-  
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वडा नं ४  

क्र.सं. 
र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ 

ठुिो जुवािी पिुदेशख कल्पतरु सा.व.उ.स. कार्चिर्, नेपाि गााँउ र्ौर्ारा छेउ (हम 

पाइप) गुवाचछाने गााँउ, िनबहादुर आिेको घर ह ाँदै इन्र बहादुरको घर ह ाँदै स्कुि डााँडा पानी 

ट्र्ाङ्की िाि बहादुर बराइिी घर मुशन ढुङ्गाको घर ह ाँदै कामीटार झोिङ्ुगे पुिसम्म 

बाटो स्तरउन्नती  500000  

२ 

दुगाच पौडेिको घरबाट कािीनाथ पौडेिको घर वन अशपस घाटगशि देशख र्ापागाईको घर 

सम्मको बाटव स्तरउन्नती  100000  

३ दुिाि गााँउको बास झ्र्ाङबाट रमाइिो ह दकै्ष सरशसहंको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती  100000  

४ वरगौडी देशख खशतवडाको घर ह दै मशणसरको घरसम्म बाटो स्तरउन्नती  100000  

५ ढािापानी तटबन्िन  1000000  

६ 

हररिाि शितािको घरबाट शटकाराई ह दै हरर भट्टराई,पुरान राई सम्म र नर बहादुर 

बोगटीको घर देशख रमेि पररर्ारको घरसम्म बाटो स्तरउन्नती  200000  

७ हरर पौडेिको घर ति रहेको तामाङ गााँउ ह दै गैरीगााँउ जोशडने बाटो स्तरउन्नती  150000  

८ देउ कुमार रैकाको घरबाट झशडडडााँडा स्कुि सडक,शमिनबस्ती साततिे सडक स्तरउन्नती  150000  

९ िाशिगुरास शडपु देशख देउरािी ह दै िमिेर गााँउ सडक स्तर उन्नती  500000  

१० नवशजवन र्र्च बाट साठी मुरे जोड्ने सडक स्तरउन्नती  150000  

११ सखुानी खोिा तटबन्िन  400000  

१२ मगर गााँउ बाटो स्तरउन्ती  200000  

१३ थापाखोल्सी तटबन्िन  200000  

१४ ममचत सम्भार  300000  

१५ शवदु्यत  100000  

१६ शवपद व्र्वस्थापन  200000  

जम्मा  4350000/-  
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वडा नं ५  

१ स. का किमचािी तलि रु. ४,१६,०००/-  

२ वडाका सम्पणूम सडक ििमत रु. ६,००,०००/-  

३ एक्लेवि खेलकुद िैदान रु. १,५०,०००/-  

४ सगुाटाि सडक स्तिउन्नती रु. २,००,०००/-  

५ मिथनुखकम  िामथल्लो गाँऊ सडक रु. १,००,०००/-  

६ ठाडे सानोवदूम िाना गाँऊ सडक स्तिउन्नती रु. १,००,०००/-  

७ ढङ्ढङ्गे िँगैचा सडक स्तिउन्नती रु. १,००,०००/-  

८ सोन ुगाँऊ सडक मनिामण रु. १,००,०००/-  

९ अिि काकीको घिदमेख सिालटाि जोड्ने सडक रु. १,००,०००/-  

१० थाक्ले,मिहीिािे सिालटाि सडक स्तिउन्नती रु. १,००,०००/-  

११ सनुािभञ्ज्याङ्ग परुप चापागाईको घिदेमख खेवा गाँऊ जोड्ने सडक रु. २,००,०००/-  

१२ मसमक्किे भञ्ज्याङ्ग दमेख िामथल्लो झण्डी सडक स्तिउन्नती रु. १,००,०००/-  

१३ लोक िहादिु अमिकािीको घिदमेख संकल्प आ. मव. जाने सडक रु. १,००,०००/-  

१४ भञ्ज्याङ्ग िस्ती सबु्िाटाि दाहालटाि खानेपानी रु. १,५०,०००/-  

१५ कुम्भीटाि गंगा डाँडा खानेपानी रु. १,५०,०००/-  

१६ िमिते भालखुोप िचु्चेटाि खानेपानी रु. २,००,०००/-  

१७ सानोवदूम खानेपानी रु. १,००,०००/-  

१८ िणी िाना गाँऊ सडक ििमत रु. १,००,०००/-  

१९ िजुाम गाँऊ, पौडेल गाँऊ झाक्रीखोप खानेपानी रु. १,००,०००/-  

२० कालीखोला िहुान गिी कािीटाि मसँचाई रु. १,००,०००/-  

२१ िस्नेत गाँऊ सडकिा ह्योिपाईप रु. ८४,०००/-  

२२ कालीखोला ि थाक्लेखोलािा तटिन्िन रु. ३,००,०००/-  

२३ िाई नगिपामलका वडा नं. ५ के्षत्रिा मवद्यतु ्पोल ढुवानी रु. ५०,०००/-  

२४ खिममन ढल मनकासा रु. ४,५०,०००/-  

२५ मिङ्मा तािाङ डाँडा खानेपानी पाइप रु ५०,०००/-  

२६ काकी गाँउ सिालटाि िाटो ििमत रु. १,५०,०००/-  

२७ हाङ्मखि पचु्छािगाँउ ह द ैसयूोदय जोड्ने सडक ििमत रु. १,००,०००/-  

२८ मवमवि रु. ५०,०००/-  

 जम्िा रु ४५,००,०००/-  
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वडा नं ६ 

क्र.सं. 
र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ बाघेटार शसरान देखी शछवा जाने सडक स्तरउन्नती 200000  

२ माई ६  सडक स्तरउन्नती 500000  

३ शकपटे टोि मुि सडक देखी शदपज्र्ोशत आ.शव. जाने सडक स्तरउन्नशत 100000  

४ देवीथान खोल्सी आाँपटारी शसरान ह ाँदै बाघेटार जोड्ने सडक स्तरउन्नशत 100000  

५ र्ोकढाक खोल्सीबाट शतशतरीबोटसम्म सडक स्तरउन्नशत 100000  

६ नर ब. राईको घरदेखी सशुिशिङ ह ाँदै तामे ढुङ्गासम्म सडक स्तरउन्नशत 300000  

७ देशवथाने खोल्सी मुहान गरी पाटागाउाँ खानेपानी ट्र्ाङ्की शनमाचण 110000  

८ 

देउकुमार काकीको घरदेखी सादर शसहं शिङदेनको घर ह ाँदै िाि शसहंको घरसम्म सडक 

ममचत 100000  

९ झोिुङ्गे पुि जाने बाटो स्तरउन्नशत 100000  

१० शवशहबारे खानेपानी ममचत 100000  

११ श्रीजंगा आ.शव., राईगाउाँ, भोटेटार खानेपानी ट्र्ाङ्की शनमाचण 200000  

१२ भञ्जज्र्ाङबाट राईगाउाँ हाँदै हेिाङ्गेडााँडा जोङ्ने सडक स्तरउन्नशत 100000  

१३ बजे्र देखी सेवारो र्ौक ह ाँदै मशण नेम्बाङको घर आत्मानन्द मागच जोड्ने सडक स्तरउन्नशत 350000  

१४ 

िाि शसहंको घरदेखी रातमाटे भोटेटार, श्रीजंगा आ.शव. ह ाँदै आत्मानन्द मागच जोड्ने सडक 

स्तरउन्नशत 200000  

१५ 

राम बहादुर राईको बारी पुच्छार सखंरे खोल्सी शसर मुहान गरी सेउिी थुम्की गाउाँ खा पा 

र्ोजना 70000  

१६ देवी थाने खोल्सी शसर मुहान गरी थापा डााँडा गाउाँ खानेपानी ट्र्ाङ्की शनमाचण 150000  

१७ 

पुिामीटार देखी भडडारी माइिाको घर ह ाँदै आहािे सकुौरे आत्मानन्द मागच जोड्ने सडक 

स्तरउन्नती 300000  

१८ च्र्ानडााँडा देखी मशन्दर ह ाँदै शगरीगाउाँ माझगल्िी सडक स्तरउन्नशत 200000  

१९ श्री शदपज्र्ोशत आ.शव. भवन ममचत 160000  

२० श्री भगवती मा.शव. कक्षा ११ १२ सरं्ािन 100000  

२१ श्री श्रीजंगा आ.शव. िोर्ािर् ममचत 50000  

२२ श्री शसहं देवी आ.शव. भवन ममचत 160000  

२३ श्री शवशन्त शवनार्क आ.शव. शफल्टर ट्र्ाङ्की खरीद 100000  

२४ वडा नं. ६ का िाशग शवदु्यतीर् पोि ढुवानी 100000  

२५ ज्र्ामीरे खानेपानी ट्र्ाङ्की शनमाचण 150000  

२६ आाँपटारी खानेपानी ममचत 50000  

२७ कोइिे शढशकटार खानेपानी ट्र्ाङ्की शनमाचण 150000  

 जम्मा रु. 4300000  
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वडा नं ७  

क्र.सं. 
र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत 

रकम 

कैशफर्त 

१ शछवा खोिा-सानो पाडडौ-ठुिो पाडडौ-पखेरे-सागुरी सडक निी सशहत 

स्तरोन्नती र्ोजना 

१०,००,०००/-   

२ खैरेनी-र्ाक्खा डााँडा- वरक पोखरी सम्म जाने सडक र खड्का गाउाँदेशख पेन 

बहादुर रे्म्जोङको घरसम्म कच्र्ी नािी सशहत सडक स्तरोन्नती र्ोजना 

२,५०,०००/-  1.5+1 

३ इन्र ररजािकोघर देशख माई ८ फुिबारी जाने सडक र  िक्ष्मी र्ोक देशख माई 

खोिा घाटसम्म जाने सडक स्तरोन्नती  

१,५०,०००/-  1+0.5 

४ कमि खोल्सी- तक्समे गाउाँ -वेसारे जोड्ने सडक र  सुकदि र्ोङहाङको घर 

छेउबाट िन बहादुर भट्टराईको घर सम्म सडक स्तरोन्नती  

२,५०,०००/-  2+0.5 

५ शपठाकोटे गाउाँ र सारु टोि शसाँर्ाई र्ोजना २,००,०००/-  1+1 

६ िक्ष्मी र्ोक िप्पर वोररङ माफच त शसाँर्ाई र्ोजना ३,००,०००/-   

७ शढकुटीबारी खानेपानी ट्र्ाङकी ममचत तथा शवतरण र फुिबारी पााँर्घर 

खानेपानी र्ोजना  

२,५०,०००/- 1.5+1 

८ भेटौिी मोटर शसस्टम खानेपानी र सुनकान्छा डााँडा खानेपानी र्ोजना २,५०,०००/-  1.5+1 

९ िक्ष्मी शिर खानेपानीको मोटरहरु खररद र्ोजना १,५०,०००/-   

१० िेकािी गाउाँ  र शतवारी भञ्जज्र्ाङ खानेपानी र्ोजना  २,००,०००/-  1.5+0.5 

११ ओमेिारा र पान्सौबारे खानेपानी र्ोजना १,५०,०००/- 1+0.5  

१२ माई-७ को खानेपानी व्र्वस्थापनका िाशग २० एम.एम.को ५० क्वाइि पाइप 

खररद र्ोजना  

२,००,०००/-   

१३ माई-७ को शवदु्यत ममचत तथा शवस्तार र्ोजना ३,००,०००/-   

१४ शवरेन्र मा.शव. रङरोगन र्ोजना  ३,००,०००/-   

१५ बुद्ध आ.शव. खेि मैदान ममचत र्ोजना १,००,०००/-   

१६ कञ्जर्नजघा आ.शव. ICT कक्षा शनमाचण ५०,०००/-   

१७ वडा अध्र्क्ष कप फुटवि खेि प्रशतर्ोशगता संर्ािन  १,००,०००/-   

१८ स्वतन्र बशस्िस भुडड भडडिी सााँगुरी र्र्च ममचत र्ोजना ५०,०००/-   

जम्मा ४२ िाख ५०  ४२,५०,०००/-   
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वडा नं. ०८ 

क्र.सं. योजना/कायमक्रिकोनाि मवमनयोमजत िकि कैमियत 

 != Vffg]kfgL   

s= rDsL8fF8f vfg]kfgL dd{t  %),))).– 

v= ;ª\nf]vf]nf b]vLcfO{taf/] vfg]kfgL 6\ofª\sL dd{t &%,))).– 

u= lkkn] ;+Unf]vf]nfvfg]kfgL dd{t !,)),))).– 

3= lrp/Laf]6] vfg]kfgL of]hgf !,)),))).– 

ª= af3]rf}/L Ogf/ dd{t %),))).– 

r= r]k] hf/Ljfnwf/f, kfNWjhs'jftyftLgbf]efgvfg]kfgL dd{t !,)),))).– 

5= nf];] vfg]kfgL lkmN6/ 6\ofª\sL dd{t !,)),))).– 

h= km'naf/L vfg]kfgL of]hgf @,)),))).– 

em= 8'd|Lvf]N;L vfg]kfgL dd{t !,)),))).– 

`= cd/ /fO{dª\nf]vf]nf6f]ndfvfg]kfgL dd{t %),))).– 

6= en]{gLvfg]kfgL of]hgf !,)),))).– 

जम्मा !),@%,))).– 

@= िणनैमतक िहत्वका सडक    

दङुदगु ेसडक ििमत  २००००० 

सािदािे दखेी लोसे जाने सडक  २००००० 

दिुे िाट िनैाचलुी जाने सडक  २००००० 

लालखोला सडक ििमत  २००००० 

 ८०००००/- 

 #= ljBfno   

s= hglz4 cf= lj= ejg dd{t !,)),))).– 

v= uf}/Lz+s/ cf= lj= ejg dd{t !,)),))).– 

u= hf]/kf]v/L cf= lj= dd{t  %),))).– 

3= nIdLcfbz{ df= lj= 3]/faf/f %,)),))).– 

जम्मा &,%),))).– 

 

 $= ;b{g]6f]n tyf lg/f}nfufFphfg] ;8s dd{t @,)),))).–  

 %= Gff/fo0f k'nfdL b]vLnfvdfgsf] 3/;Dd ;8s dd{t  %),))).–  

 ^= Uf'dfgl;+x ;8s dd{t !,)),))).–  

&= pd]z g]DjfËsf] 3/ b]vLRofa'u]sf] 3/ x'Fb} /fd g]DjfËsf] 3/ ;Dd 

;8s dd{t  

!,)),))).–  

 *= u+u6] ufFphfg] ;8s dd{t !,)),))).–  
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 (= Tff/f /fOsf] 3/b]vL ;+Unf]vf]nflz/ hfg] ;8s dd{t  &%,))).–  

!)= rDsL8fF8f ;8s dd{t !,%),))).–  

!!= Nff];]b]vL rf}tf/f hfg] af6f] dd{t १०),))).–  

१२ led /fjnLsf] b]vL ;'g'jf/ ufFpx'Fb} /ft]vf]nfhfg] ;8s dd{t !,)),))).–  

१३ ;+Unf]vf]nfuf]n÷kflv|glsQf t6aGwg of]hgf !,)),))).–  

१४ Nff];] d}gfr'nL ;'kf/L v]tL !,)),))).–  

१५ ljB'tlj:tf/ dfO * etet] ;lxt @,)),))).–  

१६ Nffnvf]nfrr{ dd{t !,)),))).–  

१७ l;Fxb]jLdlGb/ dd{t %),))).–  

१८ r]k] dfª\lxd dd{t !,)),))).–  

१९ Aff}4u'Dafdd{t !,)),))).–  

२० ofof]VvfdlGb/ dd{t &%,))).–  

२१ b]jLyfgdlGb/ dd{t &%,))).–  

जम्िा ४४ लाख ५०  $$,%),))).–  

 

िडा नं ९ 

क्र स योजना  िकि  जम्िा िकि कैमियत 

१  सोमक्ति गमु्िा मनिामण २०००००   

२  मशवालय िमन्दि मनिामण २०००००   

३ सोमक्ति दवेीथान िमन्दि मनिामण  २०००००   

४ ज्योमत चचम गनुिनुे मनिामण २०००००   

५  मवजमुल मवस्ताि िाई ९ २०००००   

 जम्िा   १००००००  

६ वडा ििमत सम्भाि कोष  ५००००  

७  िमिते खेल िदैान मनिामण  ५०००००  

८ मसस्ने खोल्सा िाला गाउ खापा ििमत  १०००००  

९ हस्त भञ्ज्याङ दमेख कुलुङ भञ्ज्याङ िाटो मनिामण  १०००००  



20 
 

१० सेपेमन दमेख खते घिे गाउँ िाटो मनिामण  १०००००  

११ वडा कायामलय दखेी डाडा गाउ ह द ैसोििािे जाने िाटो ििमत  २०००००  

१२ कििेे पाखा ह द ैमतल िहादि िसाईमलको घि सम्ि जोड्ने िाटो मनिामण  २०००००  

१३  िमहला उद्यिी सिहु क्षािता अमभवमृद्ध तथा सािाग्री खिीद  १०००००  

१४ िािी डाडा जाने िाटो जामल तथा होि पाईप  १०००००  

१५ सकेु पिेिी दमेख गमु्िा जाने िाटो ििमत  १०००००  

१६ डेिी चोक दखेी सत्रे सम्ि जाने िाटो ििमत   १०००००  

१७ िामनयाको घि दखेी मििमििे जाने िाटो ििमत  १०००००  

१८ जगल्टे खोल्री िहुान गिी िामनया गाउ सम्ि आउने खानेपानी पाईप खिीद  ५००००  

१९ मवष्ट गाउ खापा ििमत तथा मवस्ताि  १०००००  

२० सोमक्ति चचम मनिामण  ५०००००  

२१ तल्लो लाईन िाटो मनिामण  १०००००  

२२ मतल्के भञ्ज्याङ दखेी िालािास ह द ैजोगीटाि जोड्ने िाटो मनिामण  २०००००  

२३ साउने खोल्सी , मििमििे , पाखा दसेी िाटो ििमत  २०००००  

२४ डाडा गाउ खापा ििमत सम्भाि  १५००००  

२५ जनता िा मव िमनमचि मनिामण  ५००००  

 जम्िा   ४१०००००  

 

िडा नं १० 
क्र.स. र्ोजना/कार्चक्रमकोनाम शवशनर्ोशजत रकम कैशफर्त 

१ दमेसटािे गोलाइ ह द ैकििोक खोला जोड्ने िाटो स्ति उन्नती ५,०००००/-  

२ मतनघिे िमवन डाँडा ह द ैस.ुन.पा १४ जोड्ने िोटि िाटो मनिामण तथा ििमत १०,०,००००/-  

३ िाँग ेभञ्ज्याङ िाट कले ह द ैवडा न. ९  मतल्के भञ्ज्याङ जोड्ने िोटििाटो मनिामण ५०००००/-  

४ गजमिान गोलाइिाट पौडेल गोलाइ जोड्ने िाटो मनिामण ३०००००/-  

५ गिेनी भञ्ज्याङ लालिाटी वडा न ३ ि ५ जोड्ने िाटो ििमत २०००००/-  

६ सेिो िेलडाँडा जोड्ने सडक ििमट्ट १५००००/-  

७ हकम  खातीको घि दमेख चचम ह द ैमभि खमतवडाको घि जोड्ने सडक मनिामण ि ििमत १०००००/-  

८ कालीखोप िाई गाँउ मसचाइ कुलो ििमत ७५०००/-  
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९ लोमदया खोला िहुान िाखी सेिो मसचाइ कुलो िहुान व्यवस्थापन ७५०००/-  

१० िान्ि ेखोला िहुान िाखी सेिो िामथल्लो भगे कुलो ििमत ७५०००/-  

११ श्री महिालय िा.मि लाइ स.का. २०००००/-  

१२ श्री कैलाश आ.मव. भवन ििमत २०००००/-  

१३ मसह आदशम आ.मव भवन तथा शौचालय ििमत २०००००/-  

१४ खोप केन्िलाइ सािाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन ४००००/-  

१५ लेवा खोला दमेख रुपाडाँडा खानेपानी ििमत २०००००/-  

१६ छपन्ने खोल्सी दमेख डोल्सी जंग िहादिु खातीको घि सम्ि ३००००/-  

१७ चनुभटी खोल्सी दमेख िोलगाँउ ढोडेनी खा.पा ििमत ५००००/-  

१८ िािापानी भञ्ज्याङ िाट खिमनी िण िहादिु िाईको घि जाने िाटो मनिामण २०००००/-  

१९ मचसापानी प्रहिी चौकीलाइ आवश्यक सािग्री खिीद 
२००००/- 

 
 

२० मिद्यतु ििमत ३५०००/-  

जम्िा ४१,५०,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


