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अनुसूची - ४ 
षर्षनर्ोजन ऐन,२०७७ 

अजनपूणि गाउपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को सेवा र कायििरुको लार्ग स्थार्नय संर्चि कोर्बाट केिी 
रकम खचि गनि र र्वर्नयोजन गने सम्पबजिमा व्यवस्था गनि बनेको र्वर्नयोजन ऐन,२०७७ 

गाउुँ सभाबाट स्वीकृि र्मर्ि २०७७।०३।१० 
 

प्रस्तवर्नव : अजनपूणि गाउुँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को सेवा र कायििरुको लार्ग संर्चिकोर् केिी रकम 
खचि गने अर्िकार र्दन र सो रकम र्वर्नयोजन गनि वाजछर्नय भएकोले नेपालको संर्विानको िारा २२९ को 
उपिारा २ बमोर्जम अजनपूणि गाउुँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सषंक्षप्त नवम र प्रवरम्भ (१) यस ऐनको नाम " अन्नपूर्य गवउपवषिकवको षर्षनर्ोजन ऐन¸२०७७" रिेको छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण  १ देर्ख प्रारम्पभ िुनेछ। 

२. आषथयक र्िय २०७७।०७८ को षनषमत्त सषचचत कोिबवट रकम खचय गने अषधकवर (१) आर्थिक वर्ि 
२०७७।०७८ को र्नर्मत्त गाउुँकायिपार्लका वडा सर्मर्ि¸ र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र कायििरुका र्नर्मत्त 
अनसूुची १ मा उसलेखीि चाल ु खचि, पूुँर्जगि खचि र र्बर्त्तय व्यवस्थाको रकम समेि गरी जम्पमा रकम रु. 
६६¸१२¸००¸०००। (अक्षरुपी रु छैसठ्ठी करोड बवह्र िवख मवर ) मा नबढाई र्नर्दिि गररए बमोर्जम संर्चि 
कोर्बाट खचि गनि सर्कने छ । 

३. षर्षनर्ोजन (१) यस ऐन द्दारा संर्चिकोर्बाट खचि गने अर्िकार र्दऐको रकम आर्थिक वर्ि २०७७।७८ 
र्नर्मत्त अजनपूणि गाउपार्लकाको गाउकायिपार्लका¸ वडा सर्मर्ि र र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र कायििरुको र्नर्मत्त 
र्वर्नयोजन गररने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेर्खऐको भएिापर्न कायिपार्लका¸ वडा सर्मर्ि र र्वर्यगि शाखाले गने सेवा र 
कायििरुको र्नर्मत्त र्वर्नयोजन गरकेो रकम मध्ये कुनैमा बचि िुने र कुनैमा नपुग िुने देर्खन आऐमा गाउ 
कायिपार्लकाको बचि िुने शीर्िकबाट नपगु िुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्पमा रकमको १५ प्रर्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भजदा बढी शीर्िकिरुबाट अको एक व एक 
भजदा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि िथा र्नकासा र खचि जनाउन सर्कने छ । पूुँर्जगि खचि र र्वर्त्तय व्यवस्थािफि  
र्वर्नयोर्जि रकम साुँवा भुक्तानी खचि र व्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा बािेक अजय चालू खचि शीर्िकिफि  सानि र 
र्वर्त्तय व्यवस्था अजिगिि साुँवा भुक्तानी खचििफि  र्वर्नयोर्जि रकम ब्याज भुक्तानी खचि शीर्िकमा बािेक अजयत्र 
सानि सर्कने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लरे्खऐको भएिापर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्पमा र्स्वकृि रकमको १५ 
प्रर्िशिभजदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भजदा बढी शीर्िकिरुमा रकम सानि परमेा गाउुँ सभाको र्स्वकृर्ि र्लनपुनेछ 
। 

  

efu %
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अनसुूची १ 

(दफा २ सुँग सम्पबर्जिि) 
नेपविको संषर्धवनको धवरव २२९ (२) बमोषजम संषचतकोिबवट षर्षनर्ोजन हुने रकम 

क्र 
स 

अनुदवन 
सखं्र्व 

शीियकको नवम चविु  खचय पूषजगत खचय 
षर्षत्तर् 

व्र्र्स्थव 
जम्मव 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१   गाउँकार्यपालिका ६०२४२१२० ४८०००००   ६५०४२१२० 

२   वडा सलिति ० १७७०००००   १७७००००० 

३   ववषर्गि शाखा         

४   

वािावरण िथा ववपद 
व्र्वस्थापन 

५१००००० ५५००००० 
  १०६००००० 

५   सुशासन िथा संस्थागि ववकास ९४३०००० ८४००००   १०२७०००० 

६   आर्थयक ववकास सलिति १६०००००० १९१०००००   ३५१००००० 

७   सािाजिक ववकास सलिति ३३९९४५८८० ३४१४२०००   ३७४०८७८८० 

८   पूवायधार ववकास सलिति १६००००० १४६८०००००   १४८४००००० 

९   ऋणको सावा व्र्ाि भुक्िानी         
१०   िगानी (शेर्र/ऋण)         

    कुि िम्िा ४३२३१८००० २२८८८२००० ० ६६१२००००० 
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क) आगवमी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तवषर्त सचंविन खचय 
षस 
नं 

बजेट शीियक 
नम्बर 

बजेट खचय शीियक 
षर्षनर्ोषजत  बजेट 
रकम रु.  

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी १९५१२१२०।-  
२ २१११२ पाररश्रर्मक पदार्िकारी ७५००००० ।-  
३ २११२१ पोशाक ५००००० ।-  
४ २११३२ मिंगी भत्ता ११००००० ।-  
५ २११३४ कमिचारीको बैठक भत्ता ८००००० ।-  
६ २११३९ अजय भत्ता ५००००० ।-  
७ २११४२ पदार्िकारीअजय सरु्बिा ५००००० ।-  
८ २१२१४ कमिचारी कसयाण कोर् २००००० ।-  
९ २२१११ पानी िथा र्बजलुी ३००००० ।-  

१० २२११२ संचार मिसलु १०००००० ।-  
११ २२२१२ इजिन (कायािलय प्रयोजन) १२००००० ।-  
१२ २२२१३ सवारी सािन ममिि खचि १५००००० ।-  
१३ २२२१४ र्बमा िथा नवीकरण खचि ५००००० ।-  
१४ २२२२१ मेर्शनरी िथा औजार ममिि सम्पभार िथा सञ्चालन खचि १५००००० ।-  
१५ २२२३१ र्नर्मिि साविजर्नक सम्पपर्त्तको ममिि सम्पभार खचि ५००००० ।-  
१६ २२३११ मसलजद िथा कायािलय सामाग्री ३०००००० ।-  
१७ २२३१३ पसु्िक िथा सामग्री खचि १००००० ।-  
१८ २२३१४ इजिन - अजय प्रयोजन २००००० ।-  
१९ २२३१५ पत्रपर्त्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि १२००००० ।-  
२० २२४११ सेवा र परामशि खचि १०००००० ।-  
२१ २२४१२ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचि ३००००० ।-  
२२ २२४१३ करार सेवा शसुक ३००००००  
२३ २२५११ कमिचारी िार्लम खचि ६००००० ।-  
२४ २२५१२ सीप र्वकास िथा जनचेिना िार्लम िथा गोष्ठी सम्पबजिी खचि ५००००० ।-  
२५ २२५२२ कायिक्रम खचि १०००००० ।-  
२६ २२५२९ र्वर्वि कायिक्रम खचि २००००० ।-  
२७ २२६११ अनगुमन, मूसयांकन खचि ३०००००० ।-  
२८ २२७११ र्वर्वि खचि २५००००० ।-  
२९ २२७२१ सभा सञ्चालन खचि ८००००० ।-  
३० २८१४२ घरभाडा ६००००० ।-  
३१ २८१४३ सवारी सािन िथा मेर्शनर औजार भाडा १८००००० ।-  
३२ ३११२१ सवारी सािन १०००००० ।-  
३३ ३११२२ मेर्शनरी िथा औजार १५००००० ।-  
३४ ३११२३ फर्निचर िथा र्फक्चसि २०००००० ।-  
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३५  वडा गि संचालन खचि ३६३०००० ।-  
  जम्मव ६५०४२१२० ।-                 

ख) आगवमी आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तवषर्त आर्ोजनव तथव कवर्यक्रमगत खचय  
१) आषथयक षर्कवस सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ उद्योग िथा वार्णज्य गा .पा .  २००००० ।-   
२ सिकारी बैक िथा र्वर्त्तय संस्था गा .पा .  ५००००० ।-   
३ पश ुर्वकास कायिक्रम गा .पा .  २५००००० ।-   
४ कृर्र् र्वकास कायिक्रम गा .पा .  ३०००००० ।-   
५ परम्पपरागि िार्मिक संस्कृर्ि संरक्षण )कोट मौला मर्जदर पुजा(  गा .पा .  २००००० ।-   
६ मठमर्जदर िथा परुािात्तर्वक सम्पपदा संरक्षण गा .पा .  १०००००० ।-   
७ चौिारी, पोखरी, कुवा, पाकि  िथा ढुङ्गे िारा संरक्षण गा .पा .  १०००००० ।-   
८ पयिटन सुचना केजर स्थापना गा .पा .  २००००० ।-   
९ सोत्रे र्समलबोट पाटेम्रो र्सढीबाटो गा .पा .  ५००००० ।-   

१० र्भरमुनी दर्लि बस्िी र्सढीबाटो  गा .पा .  ३००००० ।- 
 

११ अजय पवि मेला मिोत्सव गा .पा .  ३००००० ।-   
१२ भोटेकुकुर संरक्षण एवम् प्रवद्दिन गा .पा .  १००००० ।-   
१३ छिछर ेखोला र्सजिना मा र्व िुुँदै कुडिरी पदमागि वडा नं १ ५००००० ।-   
१४ ससुाउने ढुुँङ्गा पदमागि वडा नं २ ५००००० ।-   
१५ िररिार्लका र्िज र्वशेर् मेला कायिक्रम, र्ढकुरपोखरी वडा नं १ २ ३ २००००० ।-   
१६ भाटी भवनडाुँडा पयिटन पदमागि वडा नं ३ २००००० ।-   
१७ मराइचे देर्ख अष्ट्रेर्लयन बेस क्याम्पप र्सर्ढबाटो वडा नं ३ २००००० ।-   
१८ पंचासे पयिटन पदमागि वडा नं ४ ५००००० ।-   
१९ कोदो मिोत्सव, भदौरे वडा नं ४ २०००००   
२० नयाुँपलु वन िुुँदै परुानो गाुँउ पदमागि वडा नं ५ ५००००० ।-   
२१ ढावादेर्ख एक्ले ससलासम्पम पदमागि वडा नं ६ ५००००० ।-   
२२ प्रर्वण गरुुङ्ग गायन प्रर्ियोर्गिा, लमु्पले वडा नं ६ ३००००० ।-   
२३ माझगाुँउ िुुँदै िोसका लाजरुक पदमागि वडा नं ७ १०००००० ।-   
२४ िर्न िर्जटङग प्रर्ियोर्गिा, लाजरकु वडा नं ७ १००००० ।-   
२५ र्वरठेाटी िुुँद ैथमडाुँडा पदमागि वडा नं ८ ५००००० ।-   
२६ फाग ुमिोत्सव, र्वरठेाटी वडा नं ८ २००००० ।-   
२७ उसलेरीदेर्ख नाङ्गेठाटी पदमागि वडा नं ९ ५००००० ।-   
२८ र्िलार ेचोकदेर्ख नथोक पदमागि वडा नं १० ५००००० ।-   
२९ छोम्रोङ्ग गरुुङ्ग र्िल िुुँदै र्िडेनलेक पदमागि वडा नं ११ ५००००० ।-   
३० अजनपूणि म्पयाराथुन, घाजरकु १० ११ ५००००० ।-   
  जम्मव १७२०००००   



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*60
54  

 

।- 
२) सवमवषजक षर्कवस सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम गा पा २५००००० ।-   
२ स्वास््य सेवा कायिक्रम )आयुवेद समेि(  गा पा ३०००००० ।-   
३ स्वास््य स्वयसेर्वका प्रोत्सािन कायिक्रम गा पा ७००००० ।-   
४ इ र्स डी र्शर्क्षका प्रोत्सािन गा पा ४००००० ।-   
५ उपाध्यक्षसुँग मर्िला कायिक्रम गा पा १०००००० ।-   
६ दर्लि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम गा पा ५५०००० ।-   
७ जनजार्ि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम गा पा १०००००० ।-   
८ यवुा खेलकुद कायिक्रम गा पा ११००००० ।-   
९ मर्िला िथा बालबार्लका लर्क्षि कायिक्रम गा पा ३००००० ।-   

१० जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्ग लर्क्षि कायिक्रम गा पा ५००००० ।-   
११ उसलेरी िथा िोसका स्वास््य ईकाई संचालन अनदुान गा पा २००००० ।-   
१२ अर्ि र्वपजन िथा असािय अनाथ र्िंसामा परकेो सियोग कोर् गा पा २००००० ।-   
१३ र्वर्भजन खानेपानी योजना गा पा १००००००० ।-   

  जम्मव २१४५०००० ।-   
 

३) पूर्वयधवर षर्कवस सषमषत 

षस नं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु कैषफर्त 
1 सडक ममिि संभार कोर् गापा १०००००० ।-   
2 बिृि् लाजरकु खानेपानी योजना १ % अनदुानलागि  गापा ५५००००० ।-   
3 वडा भवन र्नमािण )र्ज स  स अनदुान समेि गापा २०००००००।-   
4 स्थानीय झोलङ्ुगे पलु साझेदारी कायिक्रम गापा १००००००।-   
5 गाउपार्लका केजर पवुाििार र्नमािण गापा २५००००० ।-   
6 अजनपूणि ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि गापा २०००००० ।-   
7 ५ %  लागि सिभार्गिामा आिाररि र्संचाई योजना १ देर्ख ११ ५५००००० ।-   
8 नागडाडा र्भर्त्रबाटो स्िरोजनर्ि वडा नं १ ५००००० ।-   
9 छर्वस्मरृ्ि िुुँदै र्सम्पले ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं १ १०००००० ।-   

10 सर्म्पमको बोटबाट कृर्र् सडक जोड्ने बाटो वडा नं १ ५००००० ।-   
11 लेवाडे कृर्र् सडक र्नमािण लेवाडे २०००००।- वडागि 
12 छापाडाुँडा र्बजेखा खानेपानी स्िरोजनिी ्याउदी २०००००।- वडागि 
13 गपु्तकार्लका आमा समूि भवन र्नमािण र्सम्पपाली २०००००।- वडागि 
14 भूमेको थानमा मर्जदर र्नमािण फसलापानी २०००००।- वडागि 
15 फोिोरमैला व्यवस्थापन वडा नं १ २०००००।- वडागि 
16 ममिि संभार गनुिपने साना योजनािरु वडा नं १ ३०००००।- वडागि 
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17 प्रवििनात्मक योजना िथा भैपरी आउने  वडा नं १ ४०००००।- वडागि 
18 भैपोखरी र्डलबाट र्सम्पले मोटर बाटो र्नमािण वडा नं १ ५००००० ।-   
19 वडा कायािलयदेर्ख चरु्िने पिरासम्पम बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
20 ्याउदी ठुलाचौर ग्रार्मण सडक वडा नं २ ५००००० ।-   
21 र्दप बढुाघर िुदै कडेले बाटो सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ १०००००० ।-   
22 नागडाडा र्नवारे ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
23 भयर चोक सेराचौर िुुँदै र्भत्रीबाटो डायरी चोकसम्पम ग्रा .स.  

स्िरोजनर्ि 
वडा नं २ ५००००० ।-   

24 रािामाटा र्शव मर्जदर ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं २ ५००००० ।-   
25 ठुलाचौर पदमागि र्सर्ढबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
26 भण्डारीटोल र्डल देर्ख ठुलाखेि खण्ड र्सढीबाटो र्नमािण  वडा नं २ १००००० वडागि 
27 र्शव मागि देर्ख जैर्सटो राजमागि र्सढीबाटो र्नमािण वडा नं २ १००००० वडागि 
28 र्शव मागि देर्ख दरु्िलाकोबोट िुुँदै राजमागि र्सढीबाटो 

र्नमािण 
वडा नं २ १००००० वडागि 

29 चण्डीलादेर्ख र्समखेि सम्पम र्सढीबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
30 र्चसापानी देर्ख काउरेसम्पम र्सर्ढबाटो र्नमािण  वडा नं २ १००००० वडागि 
31 जवारादेखी चाउकासम्पम  वडा नं २ १००००० वडागि 
32 राजमागिदेखी पोखरा गैरासम्पम वडा नं २ १००००० वडागि 
33 चम्पडीला देखी -चौराखेि र डालटारीसम्पम  वडा नं २ १००००० वडागि 
34 जवारादेर्ख रािमाटासम्पम र्सर्ढबाटो वडा नं २ १००००० वडागि 
35 र्वर्वि योजना िथा आवश्यकिाका आिारमा  वडा नं २ ५००००० वडागि 
36 ठुलाचौर देर्ख जाुँिे ढुङ्गा िुदै कुल मर्जदर मोटरबाटो 

र्नमािण 
वडा नं २ २००००० वडागि 

37 ढीकुरपोखरी िुदै िारापानी िुदै देउराली स्िरोजनर्ि वडा नं ३ १५०००००    
38 पत्थर मराइचे काढे िम्पपसु ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
39 र्भरमरु्न र्िले काउनडाडा ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
40 ओखले लाके्र ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
41 देउराली दमदमे पाउदरुकोट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ३ ५०००००    
42 देउराली डाडा िारापानी िुदै रानीथोक ग्रार्मण सडक 

स्िरोजनर्ि 
वडा नं ३ १००००००    

43 उत्कृि कृर्क समूिलाई प्रोत्सािन स्वरुप र्बउ र्बजन 
र्विरण गनि 

वडा नं ३ १००००० वडागि 

44 माझथोक ढुङ्गामनुी र्सर्ढबाटो वडा नं ३ २००००० वडागि 
45 सेरा सनुटारी ग्रार्मण कृर्र् सडक र्नमािण वडा नं ३ २००००० वडागि 
46 िरु्बरुख सेरा ग्रेार्मण सडक स्िरोजनिी वडा नं ३ २००००० वडागि 
47 मलुको पिेरो र्सढी बाटो वडा नं ३ १५०००० वडागि 
48 माझस्वारा र्टमरुस्वारा पिेरा माथी कृया थलो  वडा नं ३ १५०००० वडागि 
49 म्पयार्चङ फण्डको लार्ग वडा नं ३ ५००००० वडागि 
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50 बासखकि  झारकोट लामाचौर  बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ४ ५०००००    
51 भदौरे प्रेम बस्िी ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ४ ५०००००   
52 भण्डारथोक मोटरबाटो वडा नं ४ २००००० वडागि 
53 स्वास््य चौकी मोटरबाटो वडा नं ४ २५०००० वडागि 
54 बासखकि  समाजघर गोरेटोबाटो वडा नं ४ १५०००० वडागि 
55 िलेत्र मोटरबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
56 उसलेरी थामडाुँडा र्सढीबाटो )कायिपार्लकाबाट(  वडा नं ४ २००००० वडागि 
57 पञ्चवल मजदीर संरक्षण  वडा नं ४ २००००० वडागि 
58 भदौर ेसमाजघर मोटरबाटो  वडा नं ४ २५०००० वडागि 
59 प्रेमबस्िी र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
60 झारकोड -डाुँडा  र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
61 खागे -र्सढीबाटो  वडा नं ४ १००००० वडागि 
62 रानी कुवा र्सढीबाटो वडा नं ४ १००००० वडागि 
63 ससयान घमु्पिी लयुरा नयागाउ बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
64 िौलार्गरी गेट नयापलु घाट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
65 र्गरीचोक ओखरबोट ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ५ ५०००००    
66 िाइवे झोवाङ्ग िुदै ससयान बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ५ १५०००००    
67 लयुरा क्लब भवन ममिि र्नमािण योजना वडा नं ५ २००००० वडागि 

68 र्वरुवा र्सर्ढ बाटो र्नमािण योजना वडा नं ५ १००००० वडागि 

69 र्क्रया कमि भवन र्नमािण योजना झोवाङ्ग वडा नं ५ १५०००० वडागि 

70 नेपासनेटोल र्भत्रीबाटो योजना वडा नं ५ २००००० वडागि 

71 परुानागाउुँ र्िमर्शखर क्लब भवन र्नमािण वडा नं ५ ३००००० वडागि 

72 र्पङ िासने चौर देर्ख दवारे र्डल मोटरबाटो वडा नं ५ २००००० वडागि 

73 र्सरानघर मोटरबाटो स्िरोजनिी वडा नं ५ १००००० वडागि 

74 वडा नं  .५  अजिगिि पूवाििार संरचना र्नमािण योजना वडा नं ५ २५०००० वडागि 

75 ढावा िाइजङ्ुग सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ ५०००००    
76 ठोट्नेखोला ढाके सव्जङ्ुग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ १००००००    
78 परुानो घडेरी पसल िुदै ढाके्र बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ६ १००००००    
79 जलजला ध्याबजङ्ुग ग्रार्मण सडक वडा नं ६ ३०००००    
80 ढावा िोर्मजङुग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ६ ७ ५०००००    
81 पररयार टोल ढल र्नकास वडा नं ६ २००००० वडागि 

82 ठुलाखकि  मलु संरक्षण वडा नं ६ २००००० वडागि 
83 दािा संस्कारको लार्ग दाउरा राख्ने भवन र्नमािण वडा नं ६ १००००० वडागि 

84 पैरा घमु्पिी देर्ख कमेरे आल सम्पमको र्सढी बाटो र्नमािण वडा नं ६ १००००० वडागि 

85 िसलो आरन गो .बा .साथै बस्िी संरक्षण  वडा नं ६ २००००० वडागि 
86 मरु्खया चौिारी नरेस्वारा गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 

87 उपसलो िाईजङ्ुग गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 
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89 घमु्पिी देर्ख डाडाुँ िुुँदै काउरावोट गो .बा .  वडा नं ६ १००००० वडागि 
90 माझखोला गामा र्भरमनुी गो .बा  वडा नं ६ १००००० वडागि 

91 र्सरानघर देर्ख पिेरा माथीको ढल र्नकास वडा नं ६ १००००० वडागि 

92 म्पयार्चङ्ग फण्ड वडा नं ६ २००००० वडागि 
93 िोिीखोला र्सुँचाई योजना वडा नं ६ ३००००० वडागि 

94 रुजरे र्सुँचाई योजना वडा नं ६ २००००० वडागि 

95 माझगाउदेर्ख भच्चेक िुदै लाजरुक बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ७ १५०००००    
96 कु्रि ुदेर्ख आल ुखोर ग्रार्मण सडक र्नमािण वडा नं ७ ५०००००    
97 र्कस्लङ्ुग जगेुपानी िुुँदै सपुरभ्यू र्भगि गो .बा .र्नमािण   वडा नं ७ २००००० वडागि 
98 र्िलङ्ुग देर्ख र्िमालय मा .र्व .गो.बा .र्नमािण  वडा नं ७ २००००० वडागि 

99 कुलोघर चौिारी देखी र्भचकु गाउुँ िुुँदै ग्रा .स .सम्पम गो.बा .
र्नमािण 

वडा नं ७ १००००० वडागि 

100 िवाुँडी खानेपानी ममिि सुिार  वडा नं ७ २००००० वडागि 

101 माझगाउुँ आ .र्ब .देखी िाजचोक गोरेटो बाटो र्नमािण  वडा नं ७ २००००० वडागि 
102 पािलेखेि ढल र्नकास  वडा नं ७ ३००००० वडागि 

103 मझवुा बेसी गोरेटो बाटो र्नमािण  वडा नं ७ १००००० वडागि 
104 वडा स्िरीय साना )प्रबििनात्मक(  वडा नं ७ २००००० वडागि 

105 फुसदङ्ुगे खोला र्सुँचाई योजना र्नमािण वडा नं ७ ३००००० वडागि 

106 मझवुा बेसी र्सुँचाई योजना र्नमािण वडा नं ७ २००००० वडागि 
107 जलर्कर्न खाउने िुदै दाङ्गर्सङ्ग बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ८ १५०००००    
108 र्वरेठाटी दाङ्गर्सङ्ग मोिररया ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ ५०००००    
109 िम्पम ुमोिररया ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ १००००००    
110 साक्युि गैरीवाङ्ग ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ ५०००००    
111 र्लग्रा िबांग सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ८ २०००००    
112 गौररवाङ र्संचाइ वडा नं ८ ३००००० वडागि 

113 लामाखेि र्चमङु र्संचाइ वडा नं ८ १५०००० वडागि 

114 िम ुर्संचाइ वडा नं ८ १५०००० वडागि 

115 एक्ले खाउने कुटुम र्संढी बाटो वडा नं ८ २००००० वडागि 
116 मोिोररया गाउुँर्भत्र र्संढी बाटो वडा नं ८ १५०००० वडागि 
117 र्वरेठाुँटी बजार र्भत्र र्संढी बाटो  वडा नं ८ १५०००० वडागि 
118 लामाखेि र्कर्कि चे र्संढी बाटो वडा नं ८ २००००० वडागि 
119 र्वरेठाुँटी स्कुल देखी मरुुवा वडा नं ८ ५०००० वडागि 
120 र्डर्जटल स्वागि द्दार  िथा सडक बत्ती वडा नं ८ १००००० वडागि 
121 पूुँर्जगि भैपरी िथा साना योजना वडा नं ८ ५००००० वडागि 
123 दाङर्सङ खेल मैदान र्नमािण वडा नं ८ १००००० वडागि 
124 कुटुम र्शस ुस्यािार र्संढी बाटो वडा नं ८ ५०००० वडागि 
125 दाङर्सङ र्फके आिाल र्संढी बाटो वडा नं ८ १००००० वडागि 
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126 र्िखेढुङ्गा नयागाउ दर्लि बस्िी मोटरबाटो र्नमािण वडा नं ९ १००००००    
127 र्वरेठाटी र्िखेढुङ्गा मोटर बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं ९ २००००००    
128 साबेि चणु्डी मर्जदर वडा नं ९ ४००००० वडागि 

129 साबेि गाउुँ र्सढीबाटो र्नमािण वडा नं ९ ४००००० वडागि 
130 सारदा आ.र्व. घेरावार आयोजना वडा नं ९ २००००० वडागि 

131 उसलेरी भमेु मर्जदर र्वजन र्नमािण वडा नं ९ ३५०००० वडागि 

132 भैपरी िथा साना योजना वडा नं ९ १५०००० वडागि 

133 िाम्पले िुदै कोटगाउुँ बाटो स्िरोजनर्ि वडा नं १० १५०००००    
134 के्रजोङ्ग देर्ख सनुखानी मोटरबाटो र्नमािण वडा नं १० १००००००  
135 र्कम्पचे र्संचाइ वडा नं १० २५०००० वडागि 

136 ज्यामेखोला र्कसय ुर्संचाइ वडा नं १० २५०००० वडागि 

137 िुुँद ुर्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

138 लालीगरुाुँस आमा समूि भवन र्नमािण वडा नं १० २००००० वडागि 

139 माझगाउुँ खोससा सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

140 र्सवै देर्ख मोर्द खोला सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० २००००० वडागि 

141 िाम्पल ेदेर्ख थामाजुिन र्संढी बाटो वडा नं १० १००००० वडागि 

142 बालवुा डाुँडा देर्ख कम्पचे सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० ३००००० वडागि 

143 स्कुल चोक देर्ख सनुखानी सम्पम र्संढी बाटो वडा नं १० १००००० वडागि 

144 पूुँर्जगि भैपरी िथा साना योजना वडा नं १० २००००० वडागि 

145 मिक्य ुउरी िुुँदै र्कमरुङ्ग खोला बाटो र्नमािण वडा नं ११ ५०००००    
146 मत्क्यू सामरुङ्ग मोटरबाटो र्नमािण वडा नं ११ २००००००    
147 मेश्रम देर्ख नेग ुसम्पम पयिटन पदमागि वडा नं ११ २००००० वडागि 
148 मलुबाटो ममिि िथा गेर्पङ दर्लि टोल वडा नं ११ ३००००० वडागि 
149 मसुवुा आमा समूि भवन र्नमािण वडा नं ११ २००००० वडागि 
150 क्यचेु देर्ख र्िग्सयो िोग्सयो खोला गोरेटो बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
151 नयाुँगाउुँ र छोम्रोङ िारबार वडा नं ११ २००००० वडागि 
152 आठभाईथर र्संढी बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
153 भरुग्य ुशवदि जाने र्संढी बाटो वडा नं ११ २००००० वडागि 
154 भैपरी िथा साना योजना वडा नं ११ २००००० वडागि 

 जम्मव ८,८०,००,०००  

 
४) र्न, र्वतवर्रर् तथव षर्पद व्र्र्स्थवपन सषमषत 

षस 
नं 

र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ संयकु्त सियोग कायिक्रम )इप खररदपा(  गा .पा .  १०००००० ।-   
२ िार जाली िथा ग्यार्बन खररद गा .पा .  १५००००० ।-   
३ वािावरणीय सरसफाइ िथा फोिोरमैला व्यवस्थापन गा .पा .  ४००००० ।-   
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४ सयाजडर्फल साईट व्यवस्थापन िथा सम्पभाव्यिा अध्ययन गा .पा .  ४००००० ।-   
५ र्वपद व्यवस्थापन कोर् (कोर्भड समेि) गा .पा .  ५०००००० ।-   
६ भूक्षय  ,बाढी पर्िरो िथा प्रकृर्िप्रकोप र्नयजत्रण  गा .पा .  १०००००० ।-   
७ र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन िथा वािावरणीय प्रभाव 

मूसयाङ्कन 
गा .पा .  १२००००० ।-   

८ खाद्य सरुक्षा िथा खाना संरक्षण कायिक्रम )खाना नफालौ(  गा .पा .  १००००० ।-   
  जम्मव १०६००००० 

।- 
  

 
५) सुशवसन तथव ससं्थवगत षर्कवस 

षस न ं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 
१ सामार्जक परीक्षण गा .पा .  २३००००० ।-   
२ साविजर्नक सुनवुाई चौमार्सक गा .पा .    
३ उपभोक्ता सर्मर्ि िार्लम गा .पा .    
४ आजिररक र्नयजत्रण प्रणाली कायिर्वर्ि गा .पा .    
५ सूचना प्रर्वर्ि गा  .पा .  िथा वडा कायािलय गा .पा .    
६ अनभुव  आदान प्रदान कायिक्रम गा .पा .  ५००००० ।-   
७ गाउपार्लका र्दवस गा .पा .  १००००० ।-   
८ मेलर्मलापकिािको सूचीकृि िथा पनुिािजर्ग कायिक्रम गा .पा .  ३००००० ।-   
९ पदार्िकारी िथा कमिचारी  क्षमिा र्वकास गा .पा .  १०००००० ।-   

१० ि्याङ्क व्यवस्थापन गा .पा .  ५००००० ।-   
११ बिृि् घमु्पिी र्शर्वर संचालन गा .पा .  ५००००० ।-   
१२ जयार्यक सर्मर्ि गा .पा .  ३००००० ।-   

  जम्मव ५५००००० ।-   
 

ग) समपुरक कोि 

 
षस नं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ काडे भदौरे ससयान ग्रार्मण सडक स्िरोजनर्ि वडा नं ४ २००००००० ।-   

२ संघ, प्रदेश एवं अजय आयोजनािरुको लार्ग म्पयार्चङ फण्ड  गा.पा. १००००००० ।-   
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घ) आ.ब. ०७७/०७८ मव पूर्वयधवर के्षर षर्कवस कवर्यक्रम अन्तगयत र्स गवउँपवषिकवमव सचंविन 
हुने आर्ोजनवहरुः- 

 

  

षस न ं र्ोजनव तथव कवर्यक्रम ठेगवनव रकम रु  कैषफर्त 

१ छर्व स्मरृ्ि र्सम्पले भट्टारी ग्रार्मण सडक वडा नं. १ ९,९३,०००।-   

२ र्दप बुढा घर कैडले  ग्रार्मण सडक वडा नं. २ ९,९३,०००।-   

३ र्ढकुर पोखरी िारापानी भदौरे िुदै रामजा ग्रार्मण सडक वडा नं. ३ ९,९३,०००।-  

४ च्यानडाडा भदौर ेपे्रम बस्िी एवं मोर्ड देव स्थान(भण्डार थोक) 
ग्रार्मण सडक 

वडा नं. ४ ९,९३,०००।-  

५ िोिी खोला लयुरा सडक एवं र्गररचोक ग्रार्मण सडक वडा नं. ५ ९,९३,०००।-  

६ कार्लका मर्जदर र्नमािण र ग्यानोदय आिारभूि र्वद्यालयको 
कम्पपाउनर्डङ 

वडा नं. ६ ९,९३,०००।-  

७ र्च्ले कुना मरुवा बेसी साउने कुला र्बरठेाुँटी ग्रार्मण सडक वडा नं. ७ ९,९३,०००।-  

८ र्चम्रङु िमु मोिररया चाने ग्रार्मण सडक वडा नं. ८ ९,९३,०००।-  

९ साबेि मोटर बाटो स्िरोजनिी वडा नं. ९ ९,९३,०००।-  

१०  जनपे्रमी आ.र्ब. र मेश्रम बराि मा.र्व. वडा नं. 
१० 

९,९३,०००।-  

११ कल डाुँडा- मत्क्य-ु उरी-छोम्रुङ ग्रार्मण सडक वडा नं. 
११ 

९,९३,०००।-  
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प्रदेश  सरकवरबवट षर्षनर्ोजन भएकव ग्रवषमर् सडकहरु( स्मरर्को िवषग) 
१ नागडाडा सेराचौर सडक  वडा नं २ ५००००००   
२ नौडाडा अर्िकारी डाडा काकीको टिरा सडक वडा नं १ ५००००००   

३ 
अजनपुणि गा पा चक्रपथ अजिगिि लमु्पले िाजचोक र्भच्चुक लाजरुक 
सडक स्िरोजनर्ि 

गा पा ५०००००० 
  

४ र्गरीचोक माइपजुय झोवाङ्ग सडक वडा नं ५ ५००००००   

५ र्वरठेाटी र्िखेढुङ्गा उसलेरी घोरपेानी म्पयाग्दी मरु्क्तनाथ मागि 
वडा नं ८ र 

९ 
५०००००० 

  
६ लमु्पले काडे भदौर ेससयान र्िलािार र्डमवुा पविि जोड्ने वडा नं ४ ५००००००   
७ र्सम्पपाली माझगाउ सडक वडा नं १ ५००००००   
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