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बार्षिक बजेट  

अर्थिक बषि २०७८\०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तुतकताि  

कौर्िला थत्लुङ (र्लम्ब)ु  

उपाध्यक्ष 

सभाबाट पाररत लमलत २०७८/०३/१० 
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आ.व २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 

o; d}jfvf]nf ufpFkflnsfsf] ;d'Ggt ljsf;sf nflu ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo>f]t,/fhZj 

afF8kmfF8af6 k|fKt x'g] /sd,;+3Lo ;/sf/ cg'bfg -ljQLo cg'bfg, /fhZj jfF8kmfF8, z;{t cg'bfg_ 

k|b]z ;/sf/sf] cg'bfg -ljQLo cg'bfg, /fhZj jfF8kmfF8, z;{t cg'bfg_,ut cf=j=af6 k|fKt df}h'bf 

/sdn] ;d]t ck'u ePsfn] >f]t ;'lgZlrttfsf cfwf/df o;} cfly{s jif{ @)&*.)&९ df ;+rfng x'g] 

sfo{qmdx? to ul/Psf] 5 . 

:yfgLo txdf ah]6 th'{df, sfof{Gjog, cfly{s Joj:yfkg tyf ;DkQL x:tfGt/0f ;DaGwL lgb]{lzsf, 

@)&$ -kl/dflh{t_ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf &! sf] clwgdf /xL g]kfn 

;/sf/af6 k|fKt ;dfgLs/0f cg'bfg,;zt{ cg'bfg,ufpFkflnsfn] k|fKt ug]{ /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt 

x'g] cg'dflgt /sd,k|b]z ;/sf/jf6 k|fKt ljlQo ;dfgLs/0f cg'bfg,;zt{ cg'bfg,ufpFkflnsfn] k|fKt 

ug]{ /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt x'g] cg'dflgt /sd,cfGtl/s >f]tsf] cg'dflgt /sd,lhNnf ;dGjo 

;ldltaf6 /fhZj af8Fkmf8Fsf] cg'dflgt /sd,ut cf=j=df vr{ x'g g;ls cNof eO cfPsf] ljQLo 

x:tfGt/0f lzif{ssf] /sd ;d]tnfO{ cfwf/ agfO tof/ kfl/Psf] ah]6sf] ;f/f+; k|:t't ug{ cg'dlt 

rfxfG5' . 

;efcWoIf Ho", cfh d g]kfn ;/sf/ - ;+3Lo ;/sf/_ tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt dfu{bz{g / ah]6 

sf] clwgdf /xL ufpF ;efdf sfo{kflnsfåf/f k]z ul/Psf] hDdf ?.३४,९४,४८,०००।– ( अक्षेरेपी चौलतस 

करोड चौरानब्बे लाख अड्चालीस हजार रुपैंया मात्र) sf] ah]6 la:t[lts/0f k|:t't ub{5' . 

 

क) अम्दानीको ऄनुमान 
 

तह सामार्नकरण 

ऄनुदान 

राजश्व बाडफाड िसति ऄनुदान ऄल्या  समपुरक ऄनुदान अन्तररक 

अम्दानी 

जम्मा कैर्फयत 

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

प्रदेि 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) खचि र्िषिक 

खचि र्िषिक सामार्नकरण राजश्व बााँड फाड िसति ऄनुदान सामार्जक 

सरूक्षा 

जम्मा कैर्फयत 

चालु  ० ५,८४,६४,०००  

१७,३०,३१,००० 

० ५,८४,६४,०००  

पुर्जगत 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  
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चालु खचिः- ५,८४,६४,०००।- 

क्र,स योजनाको नाम 

 

२०७६/७७ 

प्रस्तार्ित रु 

२०७७/७८ सिंोर्धत 

रु २०७८/७९ प्रस्तार्ित रु 

१ तलव स्थायी कममचारी 
  २,२८,५८,२०८।- 

२ स्थायी कममचारी मुंहगी भत्ता 
  ८,२८,०००।- 

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

४ पोशाक स्थायी कममचारी 
  ३,९०,०००।- 

५ करार सेवा शलु्क 
  ६१,१८,९२०।- 

६ स्थायी कममचारी चाडपवम खचम 
  १६,४५,११८।- 

७ पोशाक करार कममचारी 
  २,१०,०००।- 

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

९ करार कममचारी महुंगी भत्ता 
  ७२,०००।- 

१० करार कममचारी चाडपवम खचम 
  ५,०९,९१०।- 

११ पदालधकारी सेवा सलुवधा 
  ४९,२६,०००। 

१२ अन्य वैठक भत्ता 
  १०,००,०००।- 

१३ 

योगदानमा आधाररत लनवलृत्तभरण 

तथा उपदान कोष 
  ५,००,०००।- 

१४ पानी तथा लवजलुी 
  १,००,०००।- 

१५ सञ्चार महशलु 
  १,००,०००।- 

१६ इन्धन (कायामलय प्रयोजन) 
  ६,०७,६०४।- 

१७ सवारी साधन मममत खचम 
  २१,००,०००।- 

१८ लवमा तथा नलवकरण खचम 
  १,००,०००।- 

१९ 

मेलशनरी तथा औजार मममत सुंभार 

तथा सञ्चालन खचम 
  २,००,०००।- 

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

२१ इन्धन (अन्य प्रयोजन) 
  ५०,०००।- 

२२ कममचारीहरुलाई  ताललम 
  ५,००,०००।- 

२३ 

ताललम अध्ययन अवलोकन 

(कायमपाललका पदालधकारी) 
  १०,००,०००।- 
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२४ कम्पप्यटुर तथा लप्रन्टर खररद 
  १,००,०००।- 

२५ लवलवध 
 

 २०,००,००० 

२६ भ्रमण खचम 
  २०,००,००० 

२७ 

मसलन्द तथा कायामलय सञ्चालन 

खचम (लप.एच.सी. , स्वास््य इकाइ 

, हले्थ पोष्ट ) 
  ५०,००० 

२८ 

मसलन्द तथा कायामलय सञ्चालन 

स्वास््य इकाई 
  १०,००० 

३३ 

मसलन्द तथा कायमलय सुंञ्चालन 

स्वास््य चौकी 
  ३०,००० 

२९ सञ्चार तथा प्रचार प्रसार 
  २,००,००० 

३० न्यालयक सलमलत 
  १५,००,००० 

३१ 

ज्येष्ठ नागररक/एकल 

मलहला/अपाङग(क,ख वगमका) र 

आलथमक अवस्था कमजोर भएका 

(१-५ वषम) का 

बालबाललकाहरुलाई आवश्यक 

सामाग्री 
  ४०,००,००० 

३२ बालमैत्री कक्षा वालपेन्ट् 
  १०,००,००० 

 

 

पुंर्जगत खचि र्क्रयाकलापहरु 

१. अर्थिक र्बकास  

क) कृर्ष कायिक्रम:- १५,००,०००।- 

क) कृलषलाई व्यवसालयकीकरण गरी कृषकको जीवनस्तर  उकास्न  फलफुलहरुको व्यवसालयक खेलत जोड, लबशालद खररद,तरकारी 

लमलनलकट तथा फलफुल लवरुवा खररद उत्कृष्ठ कृषकलाई उलचत परुस्कारको व्यवस्थामा लनम्पन बमोलजम बजेट लबलनयोजन गरेको 

छु । 

 

क्र.स.ं योजनाको र्ििरण र्िर्नयोर्जत रकम 

१ लबशादी खररद ३,००,००० 

२ तरकारी तथा फलफुल लवउलबजन खररद ५,००,००० 

३ फलफुल लबरुवा खररद २,००,००० 

४ उत्कृष्ठ कृषकहरुलाई प्रोत्साहन (कृलषमा आत्म लनभमर) ५,००,००० 

 

ख) पिु कायिक्रमः- २९,००,०००।- 

पश ुकायमक्रम अन्तरगत गा. पा. स्तरमा सुंचाललत पश ुलबकास कायमक्रमका लालग पशु नश्ल सधुार, व्यवसालयक भेडा/बाख्रा पालन, पशपुन्छीमा 

लाग्ने रोग लनयन्त्रणका लालग औषधी, पश ुलशलवर तथा खोप सञ्चालन, भौगोललक वातावरणमा सहुाउँदो पशपुालन अन्तगमत पकेट क्षेत्रको 

लवकास र उन्नत घाँसको लबरुवा उत्पादन लवतरण गने ब्यवस्था लमलाइनेछ ।गाउँपाललकाला मास ुर दधुमा आत्म लनभमर बनाउनका लालग उन्नत 

जातका बाख्रापालनका लालगअनदुान र उपचारको लालग लनम्पन कायमक्रमहरु सुंचालन गररनेछ । 
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क्र.स योजनाको नाम  र्िर्नयोर्जत रकम 

१ औषधी खररद  ५,००,००० 

२ नसमरी व्यवस्थापन  २,००,००० 

३ पश ुस्वास््य लशलवर तथा खोप सञ्चालन  ४,००,००० 

४ 

पकेट के्षत्र र्िस्तार 

वडा नुं १- बाख्रा पालन 

वडा नुं-२-माछा पालन 

वडा नुं-३ भेडा पालन 

वडा नुं-४ भेडा पालन 

वडा नुं-५ बुंगरु पालन 

वडा नुं-६ भेडा पालन  १५,००,००० 

५ उन्नत जातको बोका  खररद  ३,००,००० 

  

 

  

 

२. सामार्जक र्बकास  

क. र्िक्षा सम्बर्न्ध कायिक्रमः- २७,५३,०००।– 

नेपालको सुंलवधानले लशक्षाको मौललक हकको माममलाई आत्मसाथ गद ैसवै नागररकमा गणुस्तररय लशक्षाको प्रत्याभलुत लदन वाल लवकास 

अध्यापनरत लशक्षकहरुका लागी क्षमता लवकास ताललम,पाठ्यक्रम लनमामण तथा प्रलवलधकरण,गाउँ लशक्षा योजना तथा पाश्च लचत्र लनमामणका 

लागी नेपाल सरकारबाट शसतम अनदुान अन्तगमतबाट प्राप्त हुने रकम अलवा लनम्पन कृ्रयाकलापहरुमा बजेट लवलनयोजन गररएको छ। 

क्र.स योजनाको र्िबरण र्िद्यालय र्िर्नयोर्जत रकम 

१ लवद्यालयको शैलक्षक पात्रो लनमामण सवै लवद्यालय १,००,००० 

२ राष्टपलत रलनङ लशल्ड  ४,००,००० 

३ कक्षा-५ र कक्षा ८ को पररक्षा सञ्चालन  ३,००,००० 

४ बाल लबकास अध्यापनरत लशक्षकहरुका लागी क्षमता लवकास ताललम  २,००,००० 

५ 

कक्षा ६-८ स्थानीय पाठ्यक्रम लनमामण तथा कक्षा ६-८ को नयाँ पाठ्यक्रम 

प्रवोलधकरण कायमक्रम  ४,००,००० 

६ गाउँ लशक्षा योजना तथा पाश्च लचत्र लनमामण  ५,००,००० 

७ लेखा व्यवस्थापन ताललम  ५,००,००० 

८ कक्षा १-३ सम्पम अध्ययनरत लशक्षकहरुका लालग क्षमता लवकास ताललम  २,००,००० 

९ सवोकृष्ट प्रधानध्यापक परुस्कार  ३०,००० 

१० 

वालषमक पररक्षामा उत्कृष्ठ नलतजा प्राप्त गने लवद्याथीलाई परुुस्कार(मा.लव. 

१०,०००, लन.मा.लव. ८,००० र प्रा.लव. ५०००)  २३,००० 

११ अलतररक्त लक्रयाकलाप   १,००,००० 

 

ख. स्िास््य कायिक्रमः- ३८,००,०००।– 

क्र.स योजनाको र्ििरण  र्िर्नयोर्जत रकम 

१ स्वास््य आमासमहु बैठकमा खाजा लचयाको व्यवस्थापन  ३,००,००० 

२ औषधी खररद  २०,००,००० 
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३ मलहला स्वास््य सेलवकाहरुको मालसक वैठक वापतको लचया खाजा  १,००,००० 

४ 

स्वयमसेलवकाहरुलाई स्वास््य चौकींमा सतु्केरी गराउन ल्याएवापत प्रोत्साहन  स्वरुप 

प्रलत व्यलत्त १०००का दरले यातायात खचम  १,००,००० 

५ स्वास््य सुंस्थामा मोटरसाइकल खररद  १०,००,००० 

६ मलहला स्वयमसेलवकाहरुलाई आधारभतु ताललम  ३,००,००० 

 

ग) खेलकुद तथा मनोरञ्जः- २०,००,०००।- 

क्र.स योजनाको र्ििरण  र्िर्नयोर्जत रकम 

१ खेलकुद तथा मनोरञ्जन  २०,००,००० 

 

घ) लैङ्गगीक समानता तथा समार्नकरणः- १९,००,०००।- 

क्र.स योजनाको र्ििरण  र्िर्नयोजन रकम 

१ मलहला अलधकार आधारभतु काननु सम्पबन्धी ३ लदने ताललम  १,००,०००।- 

२ “ग” र “घ” वगमका अपाङगहरुलाई व्यवलसक लशपमलुक ताललम  ५००,०००।- 

३ वाल श्रम,वाललबबाह सचेतना कायमक्रम  ४,००,०००।- 

४ लदवशीय कायमक्रम  ३,००,०००।- 

५ गररव,एकल तथा लवपन्न मलहलाहरुलाई लसपमलुक ताललम  ६,००,०००।- 

 

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

 समपुरक कोष : रु २,५०,००,०००।- 

 र्िपद तथा कोरोना व्यिस्थापन कोष: रु २०,००,०००।- 

 साििजर्नक सनुुिाईः रु ६,००,०००।– 

 समपुरक ऄनुदान प्रदेिः रु १,००,००,०००।- 

गाउाँपार्लका स्तरीय भौर्तक तथा पूिािधार योजना:- १,५५,००,०००।- 

र्स.नं. योजनाको र्ििरण िडा नं. र्िर्नयोजन रकम 

१ स्वास््य भवन लनमामण १ २५,००,०००।- 

२ मैवाखोला मा.लब खेलमैदान लवस्तार २ १६,००,००० ।- 

३ अजम्पबरी आमा समहु ३ ६,००,००० ।- 

४ ररङबो छाँगा पदमागम ४ १०,००,००० ।- 

५ इमान्ययुल कृपा मुंडली ४ १०,००,००० ।- 

६ खानेपानी योजना (सालवक १ नुं वडा) ५ १५,००,०००।- 

७ स्वास््य भवन लनमामण ६ २५,००,०००।- 

८ महालबर प्रा.लब खेलमैदान लबस्तार (हामफाबङु) ६ ८,००,०००।- 

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

१० वलथमङ सेन्टर मममत (फाकुम्पबा) ५ २,००,०००।- 

११ डमडमे दलेख कामसाङ खानेपानी मममत ५ ३,००,०००।- 
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१२ चरुचरेु दलेख वडा नुं-२ पञ्चलमसम्पम सडक मममत २ ५,००,०००।- 

१३ लतथम खलतवडाको घरदलेख कलबोडम सम्पम सडक मममत ३ २,००,०००।- 

१४ लतरलतरेदलेख खाते खोलासम्पम सडक मममत १ ३,००,०००।- 

१५ गररवी लनवारणका लालग लद्य ुउद्यम लवकास कायमक्रम  ५,००,०००।- 

 

िडा नं. १ कुल र्बर्नयोर्जत रकम :- ६५,००,०००।- 

पूिािधार तफि  

क्र.स. योजनाको र्ििरण िडा नं. र्िर्नयोर्जत रकम 

१ दवेीथान-रोटेलपङ सडक लनमामण १ १,००,०००।- 

२ मालथल्लो सेलुवा खोला ग्यालवन 
१ 

१,००,०००।- 

३ सेलुवा पारी ग्यालवन लनमामण 
१ 

२,७५,०००।- 

४ मानेडाँडा- डाडाँगाउँ- खालनटोल सडक लनमामण 
१ 

२,५०,०००।- 

५ पानीटार दलेख पाठक गाउँसम्पम सडक मममत 

१ 

५०,०००।- 

६ लहउद लागेपलछ वडा लभत्रका सवै सडक मममत (वडा कायामलयले गने) 

१ 

५,००,०००।- 

 

जम्पमा 

 

१२,७५,०००।- 

र्साँचाई तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ सेलुवा दलेख लसङजङ घरमलुन सम्पमको कुलो लनमामण 
१ 

१,२५,०००।- 

२ चाक्से कुलो मममत 
१ 

१,२५,०००।- 

३ लसचाई पाइप खररद (वडा कायमलयले गने) 
१ 

३,००,०००।- 

४ दवेी खोलादलेख पाठक डाडा सम्पम लसचाई कुलो लनमामण 

१ 

१,००,०००।- 

 जम्पमा 

 

६,५०,०००।- 

र्िक्षा तथा र्िद्यालय भौर्तक र्नमािण तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ सरस्वती आ.लब ठेस गारो लनमामण 
१ 

२,००,०००।- 

२ पाटी आ.लब घरेावारा लनमामण 
१ 

३,००,०००।- 

३ सागफारा आ.लब शौचालय मममत र लवद्यालय घरेावारा 

१ 

१,००,०००।- 

४ लसुंह आ.लब ठेस गारो र धारा लनमामण 

१ 

२,००,०००।- 
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५ जनकल्याण मा.लब खेलमैदान लड.लप.आर गने 

१ 

५,००,०००।- 

६ जनकल्याण मा.लब कायामलय व्यवस्थापन (वडा कायामलयले गने) 

१ 

२,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

१५,००,०००।- 

सञं्चर र सामार्जक र्िकास 

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ जेष्ठ तथा लवपन्न पररवार सञ्चार पहुच कायमक्रम (वडा कायामलयले गने) 

१ 

१,००,०००।- 

२ दललत ललक्षत कायमक्रम (वडा कायामलयले गने) 

१ 

२,००,०००।- 

३ मलहला लशपमलुक ताललम (वडा कायमलयले गने) 

१ 

२,००,००० ।- 

 जम्पमा 
 

५,००,००० ।- 

खेलकुद कायिक्रम 

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ भललबल कोड लनमामण(सरुलबरे र खालनटोल) 

१ 

२,००,००० ।- 

२ खेलकुद सामाग्री खररद लवतरण 

१ 

१,५०,०००।- 

 जम्पमा 

 

३,५०,०००।- 

खानेपानी तथा सरसफाई 

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ लसबवुा खानेपानी मममत 
१ 

४,००,०००।- 

२ चाक्से महुान खानेपानी मममत 

१ 

१,००,०००।- 

३ बाघधारा-माझगाउँ-तेल्लाबङु-कुवापारी खानेपानी ट्याङकी लनमामण 

१ 

२,००,०००।- 

४ बबधुारा खानेपानी मममत 

१ 

१,००,०००।- 

५ कुवापारी अमलाको बोट खानेपानी मममत 
१ 

५०,०००।- 

६ चाक्से लसरान डाडाँगाउँ बस्ती खानेपानी मममत 
१ 

१,००,०००।- 

७ गौररगाउँ सनु्तले पाखा गाउँ खानेपानी मममत 
१ 

२,२५,०००।- 

८ दवेीथान पोखरी घरेावारा र प्लास्टर 

१ 

२,००,०००।- 

९ खानेपानी पाइप खररद (वडा कायामलयले गने) 

१ 

१,००,०००।- 

 जम्पमा 

 

१४,७५,०००।- 
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कृर्ष तथा पिुपालन 

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम 

१ कृलष मल खररद (वडा कायामलयले गने) १ ३,००,०००।- 

२ भकारो सधुार कायमक्रम (कलम्पतमा ३ जना कृषक ललक्षत) (वडा कायामलयले 

गने) 

१ ५०,०००।- 

३ उन्न त जातको बोका खररद (वडा कायामलयले गने) १ २,००,०००।- 

 जम्पमा  ५,५०,०००।- 

 

प्रिासर्नक खचि 

क्र.स योजनाको लववरण वडा नुं लबलनयोलजत रकम 

१ वडा कायामलय प्रशासलनक खचम १ २,००,०००। 

 

 

िडा नं. २ कुल र्बर्नयोजत रकमः- ६५,००,०००।- 

पूिािधार तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ गैरर सडक लनमामण २ ५,००,०००।- 

२ मडेु कृलष सडक लनमामण 

२ 

३,००,००० ।- 

३ रलमते दलेख ठोट्ने सडक लनमामण तथा मममत 

२ 

४,००,००० ।- 

४ वडा लभत्रका सडक मममत 

२ 

३,००,००० ।- 

५ हालतखावा तेम्पबे सडक  लनमामण 
२ 

२,००,०००।- 

६ हालतखावा कृलष सडक 
२ 

१,००,००० ।- 

७ झाँक्री गाउँ कृलष सडक मममत 
२ 

१,००,००० ।- 

८ कोकसाली सडक मममत 

२ 

२,००,००० ।- 

९ मकरेटार कृलष सडक लनमामण 

२ 

२,००,००० ।- 

१० ठोट्ने दलेख इशेरा सडक लनमामण 

२ 

१,५०,०००।- 

११ तेम्पबे प्रहरी चौकी घरेावारा 
२ 

२,००,००० ।- 

१२ तेम्पबे ढल  लनकास 
२ 

१,००,००० ।- 

१३ मनु्धमु लहम लनमामण 

२ 

१,५०,००० ।- 

१४ सामदुालयक भवन शौचालय लनमामण 

२ 

२,००,००० ।- 

१५ लाललमा क्लव भवन लनमामण 

२ 

२,००,००० ।- 
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१६ कोकसाली ठुलो खोल्सा फलामे पोल खररद 

२ 

२,००,००० ।- 

१७ ठोट्ने बलस्त पोल खररद 

२ 

१,००,००० ।- 

१८ माङजारा र बाटोमलुन पोल खररद 
२ 

१,००,००० ।- 

१९ छाँगा कुलो मममत 
२ 

१,००,००० ।- 

२० अलजक पलहरो ग्यालबन 
२ 

१,००,००० 

२१ बाटोमलुन सडक लनमामण 

२ 

१,००,०००।- 

२२ खावा चौर सडक ग्यालवन वाल 

२ 

१,००,०००।- 

२३ लसकारीटार कृलष सडक लनमामण 

२ 

२,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

४३,००,०००।- 

खानेपानी तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्बर्नयोर्जत रकम 

१ लसमसारे र जैवाखोला खानेपानी 

२ 

२,५०,०००।- 

२ लप.एच.लस खानेपानी व्यवस्थापन 

२ 

१,५०,०००।- 

३ बाक्लोगाउँ माङजारा इसेरा खानेपानी मममत 

२ 

१,५०,०००।- 

४ ठोट्ने खानेपानी धारा लनमामण 
२ 

१,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

६,५०,०००।- 

र्िक्षा तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्बर्नयोर्जत रकम 

१ मैवाखोला मा.लब रङरोगन 

२ 

४,००,०००।- 

२ मलुपानी आ.लब घरेावारा 

२ 

१,५०,०००।- 

३ ठोट्ने लसुंहराज मनरानी आ.लब 
२ 

५०,०००।- 

 जम्पमा 
 

६,००,०००।- 

लर्क्षत तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ खेलकुद 

२ 

५,००,०००।- 

२ दललत कायमक्रम 

२ 

१,००,०००।- 
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३ मलहला लसपमलुक कायमक्रम 

२ 

२,००,०००।- 

४ नशमरी व्यवस्थापन 

२ 

५०,०००।- 

५ पश ुगोठ सधुार 
२ 

१,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

९,५०,०००।- 

 

िडा नं. ३ को कुल र्बर्नयोर्जत रकम :- ६५,००,०००।- 

 

पूिािधार तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ टार घरदलेख सत्तल चल्ले सडक मममत 
३ 

४,००,०००।- 

२ 

लिललप रोडदलेख प्रहरीचौंकी हुद ैआयुमवेद औषधालय भवन सम्पम पदमागम 

लनमामण तथा दलेवथान पोखरी घरेावारा तथा प्लास्टर 

३ 

४,५०,०००।- 

३ आलसके,कारवारी खोल्सा,पेलन्सङ्गेडाँडा सडक स्तरउन्नरती 

३ 

४,००,०००।- 

४ प्रहरी चौंकी साँघ ुघरेावारा तथा कायामलय व्यवस्थापन 

३ 

१,५०,०००।- 

५ सोरमाने घमु्पती दलेख माङमाया ल.ज.लव दोश्रो पावर हाउस सडक लनमामण 
३ 

१,५०,०००।- 

६ लिललप रोड वङुधाक दलेख माङमाया झो.प.ु तेसो सम्पम सडक लनमामण 
३ 

१,५०,०००।- 

 जम्पमा 
 

१७,००,०००।- 

ससं्कृर्त तथा पयिटन प्रिर्द्िन तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ माङ्गमाया छाँगा पयमटन पवूामधार लनमामण 

३ 

६,००,०००।- 

२ मानेडाँडा भ्यटूावर घरेावारा तथा रेललङ लनमामण 
३ 

५,००,०००।- 

३ तुम्पबे खोलपचौर वर सडक लनमामण तथा हाङयमु्पबा गफुा पदमागम लनमामण 
३ 

४,५०,०००।- 

४ लकतारेश्वर महादवे मलन्दर शौचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन 
३ 

४,००,०००।- 

 जम्पमा 

 

१९,५०,०००।- 

खानेपानी तथा सरसफाई तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ फलाटे-गेललडाँडा-बङुधाक खानेपानी महुान सुंरक्षण तथा मममत 
३ 

४,५०,०००।- 

२ चल्ले-चप्लेटी तथा कुवापानी खानेपानी मममत 
३ 

२,००,०००।- 
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३ कोलडाँडा खानेपानी मममत 

३ 

२,५०,०००।- 

४ वडा तथा स्वास््य चौंकी खानेपानी र स्वास््य चौकी शौंचालय मममत 

३ 

१,००,०००।- 

५ कोके्र गोरेडाँडा स्वस््य भवनमा शौचालय तथा खानेपानी धारा लनमामण 
३ 

१,००,०००।- 

६ भतुभतेु खानेपानी ट्याङकी लनमामण 
३ 

१,५०,०००।- 

७ नेरा खानेपानी ट्याङकी लनमामण 
३ 

१,५०,०००।- 

 जम्पमा 

 

१४,००,०००।- 

भौर्तक पूिािधार र्नमािण तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ लमल्के साँघ ुकृलष सहकारी भवन लनमामण 
३ 

५,५०,०००।- 

खेलकुद तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ जलजले क्लव खेलकुद सञ्चाीीलन 

३ 

२,००,०००।- 

२ अन्य लवलभन्ने क्लवहरुलाई खेलकुद सञ्चानलनको लनलमत्त 

३ 

५०,०००।- 

३ चौतारा गैरे खेलमैदान लनमामण 

३ 

१,५०,०००।- 

 जम्पमा 
 

४,००,०००।- 

लर्क्षत कायिक्रम तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ 

मलहला स्वास््य स्वयम सेलवकाहरुलाई लफल्ड सामाग्री खररद तथा बैंठक 

खाजा खचम 

३ 

१,५०,०००।- 

र्िक्षा तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ सरस्वती आ.लब लदवा खाजा घर लनमामण 
३ 

३,५०,०००।- 
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िडा नं. ४ कुल र्बर्मयोर्जत रकम:- ६५,००,०००।- 

भौर्तक पूिािधार कायिक्रम 

क्र.स.ं र्ििरण िडा न. बजेट कैफयत 

१ लघलमरे गाउँ पलहरो प्रोटेक्सन ग्यालवन वाल लनमामण ४ ६,००,०००।-  

२ गुंगा आ.लबमा बालमैलत्र धारा र शौचालय मममत ४ १,५०,०००।-  

३ गेम्पब ुटोलदलेख खाम्पसादने फुवाम शेपामको घरसम्पम सडक 

स्तरोन्नती 

४ ५,००,०००।-  

४ माललङगेलन सामदुालयक भवन लनमामण ४ ३,००,०००।-  

५ माललङगेलनदलेख साँघ ुजाने नेरुवाखोलामा काठेपलु लनमामण ४ १,५०,०००।-  

६ एफ.लज.टी चचम भवन लनमामण ४ २,००,०००।-  

७ लाली गरुाँस मलहला सामदुालयक सुंस्था भवन लनमामण ४ ७,००,०००।-  

८ भसुभसेु दलेख दवेीझोर ओडारे चौतारा सडक लनमामण ४ ४,००,०००।  

 जम्पमा  ३०,००,०००।-  

र्िक्षा कायिक्रम 

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्िर्नयोर्जत रकम कैर्फयत 

१ ४ नुं वडा लभत्र रहकेा लबद्यालयमा ल्यापटप र लप्रन्टर खररद ४ ५,००,०००।-  

स्िास््य कायिक्रम 

क्र.स योजनाको लववरण वडा नुं लबलनयोलजत रकम कैलफयत 

१ ओदक खोप केन्र मममत तथा व्यवस्थापन ४ ३,००,०००।-  

२ पोषण कायमक्रम ४ २,००,०००।-  

 जम्पमा  ५,००,०००।-  

ममित सभंार कोष 

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम कैर्फयत 

१ भौलतक मममत सुंभार कोष ४ ६,००,०००।-  

र्सचाई तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम कैर्फयत 
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१ नेरुवा खोलादलेख एकबाँसे ताम्राङ बहृत लसचाई क्रमागत  ८,००,०००।-  

२ नयाँ वन कुलो मममत  १,५०,०००।-  

 जम्पमा       ९,५०,०००।-  

खानेपानी तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम कैर्फयत 

१ ओदक खानेपानी मममत २ वटा स्कीम ४ ५,००,०००।-  

२ छेम्पबे महुान खानेपानी लनमामण ४ ५०,०००।-  

३ लसङला महुान खानेपानी लनमामण ४ ५०,०००।-  

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

५ धममशाला खानेपानी मममत ४ १,५०,०००।-  

 जम्पमा  ९,००,०००।-  
 

दर्लत कायिक्रम 

क्र,स योजनाको लववरण वडा नुं लबलनयोलजत रकम कैलफयत 

१ दललत ४ ५०,०००।-  

 

 

 

िडा नं. ५ कुल र्बर्नयोर्जत रकम :- ६८,००,०००।- 

भौर्तक पूिािधार कायिक्रम 

क्र.स योजनाको नाम 

िडा नं 

र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ मैवाखोला ५ को लचप्लेटी पाटी हुद ैपाल्दोक साँघ ुजाने बाटो मममत 

५ 

१,००,०००।- 

२ वडा कायामलय ठेस वाल सलहतको गारो 

५ 

३,००,०००।- 

३ डाँडागाउँ लसम्पफु पावर हाउस सम्पमको अधरुो मोटरबाटो लनमामण 
५ 

१०,००,०००।- 

४ मैवाखोला ५ का सम्पपणुम मोटरवाटो मममत 
५ 

५,००,०००।- 

 जम्पमा  
 

१९,००,०००।- 

र्िक्षा तफि  

क्र.स योजनाको नाम 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत करम 

१ 

पालट डाँडा मा.लब फलनमचर लनमामण 

 

५ 

५,००,०००।- 

२ साहलजत आ.लब भइु प्लास्टर,शौचालय मममत,लवद्यतु वयररङ र रङ रोगन 
५ 

२,५०,०००।- 

३ महादवे आ.लब ठस वाल सलहतको घरेावारा 
५ 

७,२५,०००।- 

 जम्पमा 
 

१४,७५,०००।- 
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खानेपानी र्नमािण तथा सरसफाई 

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम रु 

१ मैवाखोला-५ फाकुम्पबा टोलमा खानेपानी मममत 
५ 

५,००,०००।- 

 

खेलकुद तथा मनोरञ्जन 

क्र.स योजनाको लववरण 
वडा नुं 

लवलनयोलजत रकम रु 

१ मैवाखोला-५ मा खेलकुद लवकास 

५ 

२,००,०००।- 

कृर्ष कायिक्रम 

क्र.स योजनाको लववरण 

वडा नुं 

लवलनयोजत रकम रु 

१ कृलष मल खररद 
५ 

४,००,०००।- 

पिु कायिक्रम 

क्र.स योजनाको लववरण 
वडा नुं 

लवलनयोलजत रकम रु 

१ दललत बङगरु पालन व्यवस्थापन 

५ 

२५,०००।- 

ऊजाि तथा लघु जलर्िदु्यत 

क्र.स योजनाको लववरण 

वडा नुं 

लवलनयोलजत रकम रु 

१ लोदमु्पबा लघ ुजललवद्यतु पोल खररद 
५ 

१०,००,०००।- 

२ मैवाखोला ५ फुन्रा फाकुम्पबा टोल हाउस वायररङ 
५ 

१०,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

२०,००,०००।- 

कायािलय सचंालन तथा व्यिस्थापन तफि  

क्र.स योजनाको र्िबरण िडा नं र्िर्नयोर्जत रकम 

१ वडा कायामलय सुंचालन ५ ३,००,०००।- 

 

 

िडा नं. ६  कुल र्िर्नयोर्जत रकम :- ७२,००,०००।- 

भौर्तक पुिािधार तफि  

क्र.स योजनाको र्िबरण 

िडा नं 

र्िर्जयोर्जत रकम 

१ मैवाखोला-६ को सम्पपणुम मोटरवाटो मममत सुंभार कोष 
६ 

५,००,०००।- 

२ असानाम्पबा धारादलेख एक्लेवर सम्पमको मोटरबाटो लनमामण 
६ 

३,००,०००।- 

३ ररठ्ठा बोटेदलेख थलुकयादो सम्पमको मोटरबाटो लनमामण 

६ 

३,५०,०००।- 

४ खरुरक्ला अधरुो मोटरबाटो लनमामण 

६ 

२,००,०००।- 
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५ पोलथ पोखरी थलुकया मोटरबाटो लनमामण 

६ 

३,००,०००।- 

६ सबेबङु मोटरबाटो लनमामण 

६ 

२,५०,०००।- 

७ पतेङवा बतासे गोरेटो बाटो मममत 
६ 

१,५०,०००।- 

 जम्पमा 
 

२०,५०,०००।- 

सामार्जक  र्िकास 

र्िक्षा तफि  

क्र.स योजनाको नाम 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम रु 

१ मलहन्र मा.लब अधरुो भवन लनमामण 

६ 

८,००,०००।- 

२ लोकतालन्त्रक सयुमदय आ.लब घरेाबारा 

६ 

२,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

१०,००,०००।- 

खानेपानी तथा सरसफाई कायिक्रम 

क्र.स योजनाको र्िबरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 

१ लसलदङला खानेपानी मममत 

६ 

२,५०,०००।- 

२ मलु खकम  टोटे सोलावान खानेपानी लनमामण 

६ 

४,५०,०००।- 

३ राते खानेपानी लनमामण 

६ 

४,५०,०००।- 

 जम्पमा 
 

११,५०,०००।- 

र्साँचाई तफि  

क्र.स योजनाको र्िबरण 

िडा नं 

र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ पतेङवा अधरुो लसचाई कुलो मममत 

६ 

३,००,०००।- 

२ खोपेखोला दलेख साम्पमेवा लसचाई पाइप खररद 

६ 

२,००,०००।- 

 जम्पमा 

 

५,००,०००।- 

कृर्ष कायिक्रम 

क्र.स योजनाको र्िबरण 

िडा 

र्बर्नयोर्जत रकम 

१ कृलष मल खररद 
६ 

४,००,०००।- 

 

लैङगीक समानता तथा समािेर्िकरण 

क्र.स योजनाको र्ििरण 

िडा नं 

र्िर्नयोर्जत रकम 
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ससं्कृर्त पयिटन पििर्द्न 

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ टालसलदङ बौंद्व गमु्पबा लकचन लनमामण ६ ६,५०,०००।- 

उजाि तथा लघु जलर्बदु्यत तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ थलुकया लघ ुजललबद्यतु महुान मममत ६ ५०,०००।- 

र्बर्बध तफि  

क्र.स योजनाको र्ििरण िडा नं र्बर्नयोर्जत रकम रु 

१ कायमलय सुंचालन तथा ब्यवस्थापन ६ ३,००,०००। 

२ नयाँ वडा कायामलय व्यवस्थापन ६ ५,००,०००।- 

  जम्पमा  ८,००,०००।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ दललत लमल मममत 

६ 

१,००,०००।- 

२ समाबेलश भवनमा शौचालय लनमामण 

६ 

५,००,०००।- 

 जम्पमा 
 

६,००,०००।- 

कौर्िला थत्लुङ (र्लम्बु) 

(उपाध्यक्ष) 

मैिाखोला गाउाँपार्लका 


