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मैवाखोला गाउँपाललकाको लवलनयोजन ऐन, २०७८ 

 

मिैाखोला गाईँपावलकाको अवथिक िर्ि २०७८/७९  को सेिा र कायिहरुको लावग स्थावनय संवचतकोर्बाट केवह रकम खचि 

गने र विवनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्थापन गनि बनेको ऐन , 

सभाबाट पाररत भएको लमलत-२०७८/०३/१० 

 

प्रस्तािनाः 

      मिैाखोला गाईँपावलकाको अवथिक िर्ि २०७८/७९ को सेिा र कायिहरुको लागी संवचत कोर्बाट केही रकम खचि गने 

ऄवधकार वदन र सो रकम विवनयोजन गनि िाञ्छवनय भएकोले, 

 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को ईपधारा(२) बमोवजम मिैाखोला गाईँसभाले यो ऐन बनाएको छ  । 

 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस ऐनको नाम “मिैाखोला गाईँपावलकाको विवनयोजन ऐन,२०७८ 

 रहकेो छ। 

 

२. अवथिक िर्ि २०७८/७९ को वनवमत संवचत कोर्बाट रकम खचि गने ऄवधकारः अवथिक िर्ि २०७८/७९ को वनवमत्त 

गाईँपावलका,िडा सवमवत,विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका वनवमत्त ईल्लेवखत चाल ूखचि, पवूजगँत खचि र 

विवतय व्यिस्थाको रकम  समते गरी जम्मा रु ३४,९४,४८,०००।- (ऄिेरेपी चौवतस करोड चौरानब्ब ेलाख 

ऄड्चालीस हजार रुपैंया मात्र) मा नबढाइ वनवदिष्ट गररए बमोवजम संवचत कोर्बाट खचि गनि सवकनेछ। चाल ुअ.ि 

मा संघ र प्रदशेबाट थप कायिक्रम र बजटे स्िीकृत भइ प्राप्त भएमा सो समते यसै ऐन बोवजम संवचतकोर्बाट खचि 

लेवखनेछ । 

३. विवनयोजनः(१) यस ऐनद्वारा संवचत कोर्बाट खचि गने ऄवधकार वदएको रकम अवथिक िर्ि २०७८/७९ को वनवमत्त 

मिैाखोला गाईँपावलकाको गाईँकायिपावलका,िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको वनवमत्त 

विवनयोजन गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन कायिपावलका,िडा सवमवत र विर्यगत शाखाले गने सेिा र 

कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा िचत हुने र कुनैमा ऄपगु हुने दवेखन अएमा 

गाईँकायिपावलकाको बचत हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ। यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट 

सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा 

वनकासा र खचि जनाईन सवकनेछ।पूँवजगत खचि र विवतय व्यिस्था तफि  विवनयोवजत रकम साँिा भकु्तानी खचि र 

व्याज भकु्तानी खचि र व्याज भकु्तानी खचि शीर्िकमा बाहके ऄन्यत्र सानि सवकने छैन । 

(३) ईपदाफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन एक शीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रवतशत भन्दा 

बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकमाहरुमा रकम सानि परेमा गाईँ सभाको स्िीकृवत वलन ुपनेछ । 
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क) अम्दानीको ऄनुमान 

तह सामालनकरण 

ऄनुदान 

राजश्व बाडफाड शसतत ऄनुदान ऄल्या  समपुरक ऄनुदान अन्तररक 

अम्दानी 

जम्मा कैलफयत 

संघ ९,८५,००,००० ५,५२,६४,००० १७,२५,००,००० ० ० ० ३२,६२,६४,०००  

प्रदशे ५५,५४,००० २०,९९,००० ५,३१,०००  १,००,००,०००  १,८१,८४,०००  

अन्तररक 

अम्दानी 

० ० ० ० ० २५,००,००० २५,००,०००  

ऄल्या    २५,००,०००   २५,००,०००  

जम्मा १०,४०,५४,००० ५,७३,६३,००० १७,३०,३१,००० २५,००,००० १,००,००,००० २५,००,००० ३४,९४,४८,०००  

 

ख) खचत लशषतक 

खचत लशषतक सामालनकरण राजश्व बाँड 

फाड 

शसतत ऄनुदान सामालजक 

सरूक्षा 

जम्मा कैलफयत 

चालु  ० ५,८४,६४,०००  

१७,३०,३१,००० 

० ५,८४,६४,०००  

पुलजगत ११,७९,५३,००० ० ० २९,०९,८४,०००  

जम्मा ० ०  ० ०  

 ११,७९,५३,००० ५,८४,६४,००० १७,३०,३१,००० ० ३४,९४,४८,०००  

 

चालु खचतः- ५,८४,६४,०००।- 

क्र,स योजनाको नाम 

 

२०७६/७७ 

प्रस्तालवत रु 

२०७७/७८ 

सशंोलधत रु 

२०७८/७९ 

प्रस्तालवत रु 

१ तलि स्थायी कमिचारी 
  २,२८,५८,२०८।- 

२ स्थायी कमिचारी मंहगी भत्ता 
  ८,२८,०००।- 

३ स्थायी कमिचारी स्थानीय भत्ता 
  १६,४४,७२०।- 

४ पोशाक स्थायी कमिचारी 
  ३,९०,०००।- 

५ करार सेिा शलु्क 
  ६१,१८,९२०।- 

६ स्थायी कमिचारी चाडपिि खचि 
  १६,४५,११८।- 

७ पोशाक करार कमिचारी 
  २,१०,०००।- 

८ करार कमिचारी स्थानीय भत्ता 
  १,१३,५२०।- 

९ करार कमिचारी महगंी भत्ता 
  ७२,०००।- 

१० करार कमिचारी चाडपिि खचि 
  ५,०९,९१०।- 

११ पदावधकारी सेिा सवुिधा 
  ४९,२६,०००। 
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१२ ऄन्य िैठक भत्ता 
  १०,००,०००।- 

१३ योगदानमा अधाररत वनिवृत्तभरण तथा ईपदान कोर् 
  ५,००,०००।- 

१४ पानी तथा विजलुी 
  १,००,०००।- 

१५ सञ्चार महशलु 
  १,००,०००।- 

१६ आन्धन (कायािलय प्रयोजन) 
  ६,०७,६०४।- 

१७ सिारी साधन ममित खचि 
  २१,००,०००।- 

१८ विमा तथा नविकरण खचि 
  १,००,०००।- 

१९ मेवशनरी तथा औजार ममित संभार तथा सञ्चालन खचि 
  २,००,०००।- 

२० मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री 
  २०,००,०००।- 

२१ आन्धन (ऄन्य प्रयोजन) 
  ५०,०००।- 

२२ कमिचारीहरुलाइ  तावलम 
  ५,००,०००।- 

२३ तावलम ऄध्ययन ऄिलोकन (कायिपावलका पदावधकारी) 
  १०,००,०००।- 

२४ कम््यटुर तथा वप्रन्टर खररद 
  १,००,०००।- 

२५ विविध 
 

 २०,००,०००।- 

२६ भ्रमण खचि 
  २०,००,०००।- 

२७ 

मसलन्द तथा कायािलय सञ्चालन खचि (वप.एच.सी. , 

स्िास््य आकाआ , हले्थ पोष्ट ) 
  ५०,०००।- 

२८ मसलन्द तथा कायािलय सञ्चालन स्िास््य आकाइ 
  १०,०००।- 

३३ मसलन्द तथा कायिलय संञ्चालन स्िास््य चौकी 
  ३०,०००।- 

२९ सञ्चार तथा प्रचार प्रसार 
  २,००,०००।- 

३० न्यावयक सवमवत 
  १५,००,०००।- 

३१ 

ज्येष्ठ नागररक/एकल मवहला/ऄपाङग(क,ख िगिका) र 

अवथिक ऄिस्था कमजोर भएका (१-५ िर्ि) का 

बालबावलकाहरुलाइ अिश्यक सामाग्री 
  ४०,००,०००।- 

३२ बालमैत्री किा िालपेन्ट् 
  १०,००,०००।- 
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पंुलजगत खचत लक्रयाकलापहरु 

१ अलथतक लबकास  

          क) कृलष कायतक्रम- १५,००,०००।- 

क) कृवर्लाइ व्यिसावयकीकरण गरी कृर्कको जीिनस्तर  ईकास्न  फलफुलहरुको व्यिसावयक खेवत जोड, वबशावद खररद,तरकारी 

वमवनवकट तथा फलफुल विरुिा खररद ईत्कृष्ठ कृर्कलाइ ईवचत परुस्कारको व्यिस्थामा वनम्न बमोवजम बजेट वबवनयोजन गरेको 

छु । 

क्र.सं. योजनाको वििरण विवनयोवजत रकम 

१ वबशादी खररद ३,००,०००।- 

२ तरकारी तथा फलफुल विईवबजन खररद ५,००,०००।- 

३ फलफुल वबरुिा खररद २,००,०००।- 

४ ईत्कृष्ठ कृर्कहरुलाइ प्रोत्साहन (कृवर्मा अत्म वनभिर) ५,००,०००।- 

 

ख) पशु कायतक्रमः- २९,००,०००।- 

पश ुकायिक्रम ऄन्तरगत गा. पा. स्तरमा संचावलत पश ुवबकास कायिक्रमका लावग पशु नश्ल सधुार, व्यिसावयक भेडा/बाख्रा पालन, पशपुन्छीमा 

लाग्ने रोग वनयन्त्रणका लावग और्धी, पश ुवशविर तथा खोप सञ्चालन, भौगोवलक िातािरणमा सहुाईँदो पशपुालन ऄन्तगित पकेट िेत्रको 

विकास र ईन्नत घाँसको वबरुिा ईत्पादन वितरण गने ब्यिस्था वमलाआनेछ ।गाईँपावलकाला मास ुर दधुमा अत्म वनभिर बनाईनका लावग ईन्नत 

जातका बाख्रापालनका लावगऄनदुान र ईपचारको लावग वनम्न कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

क्र.स योजनाको नाम  लवलनयोलजत रकम 

१ और्धी खररद  ५,००,०००।- 

२ नसिरी व्यिस्थापन  २,००,०००।- 

३ पश ुस्िास््य वशविर तथा खोप सञ्चालन  ४,००,०००।- 

४ 

पकेट के्षत्र लवस्तार 

िडा नं १- बाख्रा पालन 

िडा नं-२-माछा पालन 

िडा नं-३ भेडा पालन 

िडा नं-४ भेडा पालन 

िडा नं-५ बंगरु पालन 

िडा नं-६ भेडा पालन  १५,००,०००।- 

५ ईन्नत जातको बोका  खररद  ३,००,०००।- 

  

 

  

२ सामालजक लबकास  

क. वशिा सम्बवन्ध कायिक्रम - २७,५३,०००।– 

नेपालको संविधानले वशिाको मौवलक हकको मामिलाइ अत्मसाथ गद ैसिै नागररकमा गणुस्तररय वशिाको प्रत्याभवुत वदन िाल विकास 

ऄध्यापनरत वशिकहरुका लागी िमता विकास तावलम,पाठ्यक्रम वनमािण तथा प्रविवधकरण,गाईँ वशिा योजना तथा पाश्च वचत्र वनमािणका 

लागी नेपाल सरकारबाट शसति ऄनदुान ऄन्तगितबाट प्राप्त हुने रकम ऄलिा वनम्न कृ्रयाकलापहरुमा बजेट विवनयोजन गररएको छ । 

क्र.स योजनाको विबरण विद्यालय विवनयोवजत रकम 

१ विद्यालयको शैविक पात्रो वनमािण सिै विद्यालय १,००,०००।- 
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२ राष्टपवत रवनङ वशल्ड  ४,००,०००।- 

३ किा-५ र किा ८को पररिा सञ्चालन  ३,००,०००।- 

४ बाल वबकास ऄध्यापनरत वशिकहरुका लागी िमता विकास तावलम  २,००,०००।- 

५ 

किा ६-८ स्थानीय पाठ्यक्रम वनमािण तथा किा ६-८ को नयाँ पाठ्यक्रम 

प्रिोवधकरण कायिक्रम  ४,००,०००।- 

६ गाईँ वशिा योजना तथा पाश्च वचत्र वनमािण  ५,००,०००।- 

७ लेखा व्यिस्थापन तावलम  ५,००,०००।- 

८ किा १-३ सम्म ऄध्ययनरत वशिकहरुका लावग िमता विकास तावलम  २,००,०००।- 

९ सिोकृष्ट प्रधानध्यापक परुस्कार  ३०,०००।- 

१० 

िावर्िक पररिामा ईत्कृष्ठ नवतजा प्राप्त गने विद्याथीलाइ परुुस्कार(मा.वि. 

१०,०००, वन.मा.वि. ८,००० र प्रा.वि. ५०००)  २३,०००।- 

११ ऄवतररक्त वक्रयाकलाप  १,००,०००।- 

 

ख. स्वास््य कायतक्रमः- ३८,००,०००।– 

क्र.स योजनाको वििरण  विवनयोवजत रकम 

१ स्िास््य अमासमहु बैठकमा खाजा वचयाको व्यिस्थापन  ३,००,०००।- 

२ और्धी खररद  २०,००,०००।- 

३ मवहला स्िास््य सेविकाहरुको मावसक िैठक िापतको वचया खाजा  १,००,०००।- 

४ 

स्ियमसेविकाहरुलाइ स्िास््य चौकींमा सतु्केरी गराईन ल्याएिापत प्रोत्साहन  स्िरुप 

प्रवत व्यवत्त १०००का दरले यातायात खचि  १,००,०००।- 

५ स्िास््य संस्थामा मोटरसाआकल खररद  १०,००,०००।- 

६ मवहला स्ियमसेविकाहरुलाइ अधारभतु तावलम  ३,००,०००।- 

ग) खेलकुद तथा मनोरञ्ज २०,००,०००।- 

क्र.स योजनाको वििरण  विवनयोवजत रकम 

१ खेलकुद तथा मनोरञ्जन  २०,००,०००।- 

घ) लैङ्गगीक समानता तथा समालनकरण:- १९,००,०००।- 

क्र.स योजनाको वििरण  विवनयोजन रकम 

१ मवहला ऄवधकार अधारभतु काननु सम्बन्धी ३ वदने तावलम  १,००,०००।- 

२ “ग” र “घ” िगिका ऄपाङगहरुलाइ व्यिवसक वशपमलुक तावलम  ५००,०००।- 

३ िाल श्रम,िालवबबाह सचेतना कायिक्रम  ४,००,०००।- 

४ वदिशीय कायिक्रम  ३,००,०००।- 

५ गररि,एकल तथा विपन्न मवहलाहरुलाइ वसपमलुक तावलम  ६,००,०००।- 

 सकुुम्बासी व्यस्थापन कायतक्रम: रु १,००,००,०००।- 

 समपुरक कोष : रु २,५०,००,०००।- 

 लवपद तथा कोरोना व्यवस्थापन कोष: रु २०,००,०००।- 

 सावतजलनक सनुुवाई- रु ६,००,०००।– 

 समपुरक ऄनुदान (प्रदेश)- रु १,००,००,०००।– 
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गाउँपाललका स्तरीय भौलतक तथा पूवातधार योजना:- १,५५,००,०००।- 

वस.नं. योजनाको वििरण िडा नं. विवनयोजन रकम 

१ स्िास््य भिन वनमािण १ २५,००,०००।- 

२ मैिाखोला मा.वब खेलमैदान विस्तार २ १६,००,००० ।- 

३ ऄजम्बरी अमा समहु ३ ६,००,००० ।- 

४ ररङबो छाँगा पदमागि ४ १०,००,००० ।- 

५ आमान्ययुल कृपा मंडली ४ १०,००,००० ।- 

६ खानेपानी योजना (साविक १ नं िडा) ५ १५,००,०००।- 

७ स्िास््य भिन वनमािण ६ २५,००,०००।- 

८ महावबर प्रा.वब खेलमैदान वबस्तार (हामफाबङु) ६ ८,००,०००।- 

९ पोथी पोखरी सडक वबस्तार ६ २०,००,०००।- 

१० िवथिङ सेन्टर ममित (फाकुम्बा) ५ २,००,०००।- 

११ डमडमे दवेख कामसाङ खानेपानी ममित ५ ३,००,०००।- 

१२ चरुचरेु दवेख िडा नं-२ पञ्चवमसम्म सडक ममित २ ५,००,०००।- 

१३ वतथि खवतिडाको घरदवेख कलबोडि सम्म सडक ममित ३ २,००,०००।- 

१४ वतरवतरेदवेख खाते खोलासम्म सडक ममित १ ३,००,०००।- 

१५ गररिी वनिारणका लावग लद्य ुईद्यम विकास कायिक्रम  ५,००,०००।- 

 

वडा नं. १ कुल लबलनयोलजत रकम :- ६५,००,०००।- 

पूवातधार तफत  

क्र.स. योजनाको वििरण िडा नं. विवनयोवजत रकम 

१ दिेीथान-रोटेवपङ सडक वनमािण १ १,००,०००।- 

२ मावथल्लो सेलुिा खोला ग्याविन 

१ 

१,००,०००।- 

३ सेलुिा पारी ग्याविन वनमािण 

१ 

२,७५,०००।- 

४ मानेडाँडा- डाडाँगाईँ- खावनटोल सडक वनमािण 
१ 

२,५०,०००।- 

५ पानीटार दवेख पाठक गाईँसम्म सडक ममित 
१ 

५०,०००।- 

६ वहईद लागेपवछ िडा वभत्रका सिै सडक ममित (िडा कायािलयले गने) 
१ 

५,००,०००।- 

 

ज म्मा 

 

१२,७५,०००।- 

लसचँाई तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ सेलुिा दवेख वसङजङ घरमवुन सम्मको कुलो वनमािण 

१ 

१,२५,०००।- 

२ चाक्से कुलो ममित 

१ 

१,२५,०००।- 
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३ वसचाइ पाआप खररद (िडा कायिलयले गने) 

१ 

३,००,०००।- 

४ दिेी खोलादवेख पाठक डाडा सम्म वसचाइ कुलो वनमािण 

१ 

१,००,०००।- 

 जम्मा 
 

६,५०,०००।- 

लशक्षा तथा लवद्यालय भौलतक लनमातण तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ सरस्िती अ.वब ठेस गारो वनमािण 

१ 

२,००,०००।- 

२ पाटी अ.वब घरेािारा वनमािण 

१ 

३,००,०००।- 

३ सागफारा अ.वब शौचालय ममित र विद्यालय घरेािारा 

१ 

१,००,०००।- 

४ वसंह अ.वब ठेस गारो र धारा वनमािण 
१ 

२,००,०००।- 

५ जनकल्याण मा.वब खेलमैदान वड.वप.अर गने 
१ 

५,००,०००।- 

६ जनकल्याण मा.वब कायािलय व्यिस्थापन (िडा कायािलयले गने) 
१ 

२,००,०००।- 

 जम्मा 

 

१५,००,०००।- 

सञं्चर र सामालजक लवकास 

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ जेष्ठ तथा विपन्न पररिार सञ्चार पहुच कायिक्रम (िडा कायािलयले गने) 
१ 

१,००,०००।- 

२ दवलत लवित कायिक्रम (िडा कायािलयले गने) 
१ 

२,००,०००।- 

३ मवहला वशपमलुक तावलम (िडा कायिलयले गने) 
१ 

२,००,००० ।- 

 जम्मा 

 

५,००,००० ।- 

खेलकुद कायतक्रम 

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ भवलबल कोड वनमािण(सरुवबरे र खावनटोल) 
१ 

२,००,००० ।- 

२ खेलकुद सामाग्री खररद वितरण 
१ 

१,५०,०००।- 

 जम्मा 
 

३,५०,०००।- 
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खानेपानी तथा सरसफाई 

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ वसबिुा खानेपानी ममित 
१ 

४,००,०००।- 

२ चाक्से महुान खानेपानी ममित 
१ 

१,००,०००।- 

३ बाघधारा-माझगाईँ-तेल्लाबङु-कुिापारी खानेपानी ट्याङकी वनमािण 
१ 

२,००,०००।- 

४ बबधुारा खानेपानी ममित 

१ 

१,००,०००।- 

५ कुिापारी ऄमलाको बोट खानेपानी ममित 

१ 

५०,०००।- 

६ चाक्से वसरान डाडाँगाईँ बस्ती खानेपानी ममित 

१ 

१,००,०००।- 

७ गौररगाईँ सनु्तले पाखा गाईँ खानेपानी ममित 
१ 

२,२५,०००।- 

८ दिेीथान पोखरी घरेािारा र ्लास्टर 
१ 

२,००,०००।- 

९ खानेपानी पाआप खररद (िडा कायािलयले गने) 
१ 

१,००,०००।- 

 जम्मा 

 

१४,७५,०००।- 

कृलष तथा पशुपालन 

क्र.स योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम 

१ कृवर् मल खररद (िडा कायािलयले गने) १ ३,००,०००।- 

२ भकारो सधुार कायिक्रम (कवम्तमा ३ जना कृर्क लवित) (िडा कायािलयले 

गने) 

१ ५०,०००।- 

३ ईन्न त जातको बोका खररद (िडा कायािलयले गने) १ २,००,०००।- 

 जम्मा  ५,५०,०००।- 

प्रशासलनक खचत 

क्र.स योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम 

१ िडा कायािलय प्रशासवनक खचि १ २,००,०००। 

 

 

पूवातधार तफत  वडा नं. २ कुल लबलनयोजत रकम- ६५,००,०००।- 

 

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं वबवनयोवजत रकम रु 

१ गैरर सडक वनमािण २ ५,००,०००।- 

२ मडेु कृवर् सडक वनमािण 

२ 

३,००,००० ।- 

३ रवमते दवेख ठोट्ने सडक वनमािण तथा ममित 
२ 

४,००,००० ।- 

४ िडा वभत्रका सडक ममित 
२ 

३,००,००० ।- 
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५ हावतखािा तेम्बे सडक  वनमािण 

२ 

२,००,०००।- 

६ हावतखािा कृवर् सडक 

२ 

१,००,००० ।- 

७ झाँक्री गाईँ कृवर् सडक ममित 
२ 

१,००,००० ।- 

८ कोकसाली सडक ममित 
२ 

२,००,००० ।- 

९ मकरेटार कृवर् सडक वनमािण 
२ 

२,००,००० ।- 

१० ठोट्ने दवेख आशेरा सडक वनमािण 

२ 

१,५०,०००।- 

११ तेम्बे प्रहरी चौकी घरेािारा 

२ 

२,००,००० ।- 

१२ तेम्बे ढल  वनकास 

२ 

१,००,००० ।- 

१३ मनु्धमु वहम वनमािण 
२ 

१,५०,००० ।- 

१४ सामदुावयक भिन शौचालय वनमािण 
२ 

२,००,००० ।- 

१५ लावलमा क्लि भिन वनमािण 
२ 

२,००,००० ।- 

१६ कोकसाली ठुलो खोल्सा फलामे पोल खररद 

२ 

२,००,००० ।- 

१७ ठोट्ने बवस्त पोल खररद 

२ 

१,००,००० ।- 

१८ माङजारा र बाटोमवुन पोल खररद 

२ 

१,००,००० ।- 

१९ छाँगा कुलो ममित 
२ 

१,००,००० ।- 

२० ऄवजक पवहरो ग्यावबन 
२ 

१,००,००० 

२१ बाटोमवुन सडक वनमािण 
२ 

१,००,०००।- 

२२ खािा चौर सडक ग्याविन िाल 

२ 

१,००,०००।- 

२३ वसकारीटार कृवर् सडक वनमािण 

२ 

२,००,०००।- 

 जम्मा 

 

४३,००,०००।- 

खानेपानी तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

वबवनयोवजत रकम 

१ वसमसारे र जैिाखोला खानेपानी 
२ 

२,५०,०००।- 

२ वप.एच.वस खानेपानी व्यिस्थापन 

२ 

१,५०,०००।- 
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३ बाक्लोगाईँ माङजारा आसेरा खानेपानी ममित 

२ 

१,५०,०००।- 

४ ठोट्ने खानेपानी धारा वनमािण 

२ 

१,००,०००।- 

 जम्मा 
 

६,५०,०००।- 

लशक्षा तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

वबवनयोवजत रकम 

१ मैिाखोला मा.वब रङरोगन 

२ 

४,००,०००।- 

२ मलुपानी अ.वब घरेािारा 

२ 

१,५०,०००।- 

३ ठोट्ने वसंहराज मनरानी अ.वब 

२ 

५०,०००।- 

 जम्मा 
 

६,००,०००।- 

ललक्षत तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ खेलकुद 

२ 

५,००,०००।- 

२ दवलत कायिक्रम 

२ 

१,००,०००।- 

३ मवहला वसपमलुक कायिक्रम 

२ 

२,००,०००।- 

४ नशिरी व्यिस्थापन 
२ 

५०,०००।- 

५ पश ुगोठ सधुार 
२ 

१,००,०००।- 

 जम्मा 
 

९,५०,०००।- 

 

 

वडा नं. ३ को कुल लबलनयोलजत रकम :- ६५,००,०००।- 

पूवातधार तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ टार घरदवेख सत्तल चल्ले सडक ममित 
३ 

४,००,०००।- 

२ 

विवलप रोडदवेख प्रहरीचौंकी हुद ैअयुििेद और्धालय भिन सम्म पदमागि 

वनमािण तथा दवेिथान पोखरी घरेािारा तथा ्लास्टर 

३ 

४,५०,०००।- 

३ अवसके,कारिारी खोल्सा,पेवन्सङ्गेडाँडा सडक स्तरईन्नरती 
३ 

४,००,०००।- 

४ प्रहरी चौंकी साँघ ुघरेािारा तथा कायािलय व्यिस्थापन 

३ 

१,५०,०००।- 
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५ सोरमाने घमु्ती दवेख माङमाया ल.ज.वि दोश्रो पािर हाईस सडक वनमािण 

३ 

१,५०,०००।- 

६ विवलप रोड िङुधाक दवेख माङमाया झो.प.ु तेसो सम्म सडक वनमािण 

३ 

१,५०,०००।- 

 जम्मा 
 

१७,००,०००।- 

ससं्कृलत तथा पयतटन प्रवर्द्तन तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ माङ्गमाया छाँगा पयिटन पिूािधार वनमािण 

३ 

६,००,०००।- 

२ मानेडाँडा भ्यटूािर घरेािारा तथा रेवलङ वनमािण 

३ 

५,००,०००।- 

३ तुम्बे खोवपचौर िर सडक वनमािण तथा हाङयमु्बा गफुा पदमागि वनमािण 

३ 

४,५०,०००।- 

४ वकतारेश्वर महादिे मवन्दर शौचालय तथा खानेपानी व्यिस्थापन 
३ 

४,००,०००।- 

 जम्मा 
 

१९,५०,०००।- 

खानेपानी तथा सरसफाई तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ फलाटे-गेवलडाँडा-बङुधाक खानेपानी महुान संरिण तथा ममित 

३ 

४,५०,०००।- 

२ चल्ले-च्लेटी तथा कुिापानी खानेपानी ममित 

३ 

२,००,०००।- 

३ कोलडाँडा खानेपानी ममित 
३ 

२,५०,०००।- 

४ िडा तथा स्िास््य चौंकी खानेपानी र स्िास््य चौकी शौंचालय ममित 
३ 

१,००,०००।- 

५ कोके्र गोरेडाँडा स्िस््य भिनमा शौचालय तथा खानेपानी धारा वनमािण 
३ 

१,००,०००।- 

६ भतुभतेु खानेपानी ट्याङकी वनमािण 

३ 

१,५०,०००।- 

७ नेरा खानेपानी ट्याङकी वनमािण 

३ 

१,५०,०००।- 

 जम्मा 

 

१४,००,०००।- 

भौलतक पूवातधार लनमातण तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ वमल्के साँघ ुकृवर् सहकारी भिन वनमािण 
३ 

५,५०,०००।- 

खेलकुद तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 
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१ जलजले क्लि खेलकुद सञ्चा लन 

३ 

२,००,०००।- 

२ ऄन्य विवभन्न  क्लिहरुलाइ खेलकुद सञ्चा लनको वनवमत्त 

३ 

५०,०००।- 

३ चौतारा गैरे खेलमैदान वनमािण 
३ 

१,५०,०००।- 

 जम्मा 
 

४,००,०००।- 

ललक्षत कायतक्रम तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ 

मवहला स्िास््य स्ियम सेविकाहरुलाइ वफल्ड सामाग्री खररद तथा बैंठक 

खाजा खचि 

३ 

१,५०,०००।- 

 

 

लशक्षा तफत  

क्र.स योजनाको वििरण 

िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ सरस्िती अ.वब वदिा खाजा घर वनमािण ३ 

३,५०,०००।-   

 

 

वडा नं. ४ कुल लबलमयोलजत रकम :- ६५,००,०००।- 

भौलतक पूवातधार कायतक्रम  

क्र.स.ं लववरण वडा न. बजेट कैफयत 

१ वघवमरे गाईँ पवहरो प्रोटेक्सन ग्याविन िाल वनमािण ४ ६,००,०००।-  

२ गंगा अ.वबमा बालमैवत्र धारा र शौचालय ममित ४ १,५०,०००।-  

३ गेम्ब ुटोलदवेख खाम्सादने फुिाि शेपािको घरसम्म सडक 

स्तरोन्नती 

४ ५,००,०००।-  

४ मावलङगेवन सामदुावयक भिन वनमािण ४ ३,००,०००।-  

५ मावलङगेवनदवेख साँघ ुजाने नेरुिाखोलामा काठेपलु वनमािण ४ १,५०,०००।-  

६ एफ.वज.टी चचि भिन वनमािण ४ २,००,०००।-  

७ लाली गरुाँस मवहला सामदुावयक संस्था भिन वनमािण ४ ७,००,०००।-  

८ भसुभसेु दवेख दिेीझोर ओडारे चौतारा सडक वनमािण ४ ४,००,०००।  

 जम्मा  ३०,००,०००।-  
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लशक्षा कायतक्रम 

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं विवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ ४ नं िडा वभत्र रहकेा वबद्यालयमा ल्यापटप र वप्रन्टर खररद ४ ५,००,०००।-  

 स्वास््य कायतक्रम 

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं वबवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ ओदक खोप केन्र ममित तथा व्यिस्थापन ४ ३,००,०००।-  

२ पोर्ण कायिक्रम ४ २,००,०००।-  

 जम्मा  ५,००,०००।-  

ममतत सभंार कोष 

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं वबवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ भौवतक ममित संभार कोर् ४ ६,००,०००।-  

 लसचाई तफत  

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं वबवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ नेरुिा खोलादवेख एकबाँसे ताम्राङ बहृत वसचाइ क्रमागत  ८,००,०००।-  

२ नयाँ िन कुलो ममित  १,५०,०००।-  

 जम्मा      ९,५०,०००।-  

खानेपानी तफत  

क्र.स योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ ओदक खानेपानी ममित २ िटा स्कीम ४ ५,००,०००।-  

२ छेम्बे महुान खानेपानी वनमािण ४ ५०,०००।-  

३ वसङला महुान खानेपानी वनमािण ४ ५०,०००।-  

४ जोरधारा खानेपानी ममित ४ १,५०,०००।-  

५ धमिशाला खानेपानी ममित ४ १,५०,०००।-  

 जम्मा  ९,००,०००।-  
 

दललत कायतक्रम 

क्र,स योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम कैवफयत 

१ दवलत ४ ५०,०००।-  
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वडा नं. ५ कुल लबलनयोलजत रकम :- ६८,००,०००।- 

भौवतक पिूािधार कायिक्रम 

क्र.स योजनाको नाम 
िडा नं 

वबवनयोवजत रकम रु 

१ मैिाखोला ५ को वच्लेटी पाटी हुद ैपाल्दोक साँघ ुजाने बाटो ममित 
५ 

१,००,०००।- 

२ िडा कायािलय ठेस िाल सवहतको गारो 
५ 

३,००,०००।- 

३ डाँडागाईँ वसम्फु पािर हाईस सम्मको ऄधरुो मोटरबाटो वनमािण 
५ 

१०,००,०००।- 

४ मैिाखोला ५ का सम्पणुि मोटरिाटो ममित 
५ 

५,००,०००।- 

 जम्मा  
 

१९,००,०००।- 

लशक्षा तफत  

क्र.स योजनाको नाम 
िडा नं 

विवनयोवजत करम 

१ 

पावट डाँडा मा.वब फवनिचर वनमािण 

 

५ 

५,००,०००।- 

२ साहवजत अ.वब भआु ्लास्टर,शौचालय ममित,विद्यतु ियररङ र रङ रोगन 
५ 

२,५०,०००।- 

३ महादिे अ.वब ठस िाल सवहतको घरेािारा 
५ 

७,२५,०००।- 

 जम्मा 
 

१४,७५,०००।- 

खानेपानी लनमातण तथा सरसफाई 

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम रु 

१ मैिाखोला-५ फाकुम्बा टोलमा खानेपानी ममित 
५ 

५,००,०००।- 

खेलकुद तथा मनोरञ्जन  

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम रु 

१ मैिाखोला-५ मा खेलकुद विकास 
५ 

२,००,०००।- 

कृलष कायतक्रम 

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोजत रकम रु 

१ कृवर् मल खररद 
५ 

४,००,०००।- 

पशु कायतक्रम 

क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम रु 

१ दवलत बङगरु पालन व्यिस्थापन 
५ 

२५,०००।- 

 

ऊजात तथा लघु जललवदु्यत 
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क्र.स योजनाको वििरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम रु 

१ लोदमु्बा लघ ुजलविद्यतु पोल खररद 
५ 

१०,००,०००।- 

२ मैिाखोला ५ फुन्रा फाकुम्बा टोल हाईस िायररङ 
५ 

१०,००,०००।- 

 जम्मा 
 

२०,००,०००।- 

कायातलय सचंालन तथा व्यवस्थापन तफत  

क्र.स योजनाको लवबरण वडा नं लवलनयोलजत रकम 

१ िडा कायािलय संचालन ५ ३,००,०००।- 

 

 

वडा नं. ६  कुल लवलनयोलजत रकम :- ७२,००,०००।- 

भौलतक पुवातधार तफत  

क्र.स योजनाको लवबरण 
वडा नं 

लवलजयोलजत रकम 

१ मैिाखोला-६ को सम्पणुि मोटरिाटो ममित संभार कोर् 
६ 

५,००,०००।- 

२ ऄसानाम्बा धारादवेख एक्लेिर सम्मको मोटरबाटो वनमािण 
६ 

३,००,०००।- 

३ ररठ्ठा बोटेदवेख थवुकयादो सम्मको मोटरबाटो वनमािण 
६ 

३,५०,०००।- 

४ खरुरक्ला ऄधरुो मोटरबाटो वनमािण 
६ 

२,००,०००।- 

५ पोवथ पोखरी थवुकया मोटरबाटो वनमािण 
६ 

३,००,०००।- 

६ सबेबङु मोटरबाटो वनमािण 
६ 

२,५०,०००।- 

७ पतेङिा बतासे गोरेटो बाटो ममित 
६ 

१,५०,०००।- 

 जम्मा 
 

२०,५०,०००।- 

सामालजक  लवकास 

लशक्षा तफत  

क्र.स योजनाको नाम 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम रु 

१ मवहन्र मा.वब ऄधरुो भिन वनमािण 
६ 

८,००,०००।- 

२ लोकतावन्त्रक सयुिदय अ.वब घरेाबारा 
६ 

२,००,०००।- 

 जम्मा 
 

१०,००,०००।- 

खानेपानी तथा सरसफाई कायतक्रम 

क्र.स योजनाको विबरण 
िडा नं 

विवनयोवजत रकम 

१ वसवदङला खानेपानी ममित 
६ 

२,५०,०००।- 
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ससं्कृलत पयतटन पवतर्द्न 

क्र .स  योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम रु 

१ टावसवदङ बौंद्व गमु्बा वकचन वनमािण ६ ६,५०,०००।- 

उजात तथा लघु जललबदु्यत तफत  

क्र .स  योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम रु 

१ थवुकया लघ ुजलवबद्यतु महुान ममित ६ ५०,०००।- 

लबलबध तफत  

क्र .स  योजनाको वििरण िडा न ं वबवनयोवजत रकम रु 

१ कायिलय संचालन तथा ब्यिस्थापन ६ ३,००,०००।- 

२ नयाँ िडा कायािलय व्यिस्थापन ६ ५,००,०००।- 

जम्मा  ८,००,०००।- 

 

 

 

 

२ मलु खकि  टोटे सोलािान खानेपानी वनमािण 
६ 

४,५०,०००।- 

३ राते खानेपानी वनमािण ६ ४,५०,०००।- 

 जम्मा  ११,५०,०००।- 

लसचँाई तफत  

क्र.स योजनाको विबरण िडा नं वबवनयोवजत रकम रु 

१ पतेङिा ऄधरुो वसचाइ कुलो ममित ६ ३,००,०००।- 

२ खोपेखोला दवेख साम्मेिा वसचाइ पाआप खररद ६ २,००,०००।- 

 जम्मा  ५,००,०००।- 

कृलष कायतक्रम 

क्र.स योजनाको विबरण िडा वबवनयोवजत रकम 

१ कृवर् मल खररद ६ ४,००,०००।- 

लैङगीक समानता तथा समावेलशकरण 

क्र.स योजनाको वििरण िडा नं विवनयोवजत रकम 

१ दवलत वमल ममित ६ १,००,०००।- 

२ समाबेशी भिनमा शौचालय वनमािण ६ ५,००,०००।- 

 जम्मा  ६,००,०००।- 

कौलशला थत्लुङ (ललम्ब)ु 

ईपाध्यि 

मैिाखोला गाईँपावलका 


