
मिक्वाखोला गाउँपामलकाको तेश्रो गाउँ सभाबाट पारित भई चाल ुआ.व. २०७५/७६ िा संचालन 

हनु ेयोजना काययक्रि ि स्ववकृत बजेट मनम्न बिोस्जि िहेको छः  

मनम्नः- 

आमथयक वर्य २०७५/०७६ को कुल बजेट  

आगािी आ.व. २०७५/०७६ को चाल ुतथा पुजँीगत खचयको बजेट 

क्र.सं

. 
श्रोतको प्रकृमत संघ िकि प्रदेश िकि मिक्वाखोला गा.पा. 

स्जल्ला िालपोत 

का.ता. 
जम्िा 

१ ववस्िय सिामनकिण 

अनदुान 

७,३१,९५,०००।- ३२,८९,०००।- ८९,६६,५१७।-

(अनिुामनत पुजँीगत 

अ.ल्या) 

- ८,५४,५०,५१७।- 

२ िाजश् व वाँफाँाँफ ४,५१,६६,०००।- २२,३३,०००।- ३७,००,०००।- 

(अनिुामनत चाल ु

अ.ल्या) 

२,५५,८५८।- ५,१३,५४,८५८।- 

३ सशतय अनदुान ७,३४,००,०००।- १,००,००,०००।- - - ८,३४,००,०००।- 

४ आन्तरिक आय - - ७,००,०००।- - ७,००,०००।- 

५ सािास्जक सिुक्षा १,३७,८१,३७०।- - - -    १,३७,८१,३७०।- 

जम्िा     २३,४६,८६,७४५।- 

 

चालु तर्फ ः- 

क्र.सं. ववविण िकि रु. 

१ संघवाट िाजश् व वाँफाँाफ ४,५१,६६,०००।- 

२ प्रदेशबाट सवािी साधन कि वाँफाँाफ २२,३३,०००।- 

३ अ.ल्या. चाल ु ३७,००,०००।- 

४ ताप्लेजङु िालपोत कायायलय िाजश् व बाँफाँाफ २,५५,८५८।- 

५ अनिुामनत आन्तरिक आय ३,००,०००।- 

जम्िा ५,१६,५४,८५८।- 

 

 

 



चालतुाँय  कुल बजेट रु. ५,१६,५४,८५८।– ववमनयोजन 

क्र.सं. 
खचय ि ववस्िय 

संकेत नं. 
खचय ि ववस्िय स्शर्यक अस्न्ति बजेट रु. 

१ २११११ पारिश्रमिक कियचािी १,१५,००,०००।- 

२ २११४१ पदामधकािी वैठक भिा १०,००,०००।- 

३ २११४२ पदामधकािी अन्य सवुवधा १४,५०,०००।- 

३ २११४९ अन्य भिा २,००,०००।- 

४ २११३१ वथानीय भिा २०,००,०००।- 

५ २११३२ िहंगी भिा १५,००,०००।- 

६ २११२१ पोशाक भिा ८,००,०००।- 

७ २२१११ धािा, मबजलुी ५०,०००।- 

८ २२११२ सञ् चाि िहसलु ७,००,०००।- 

९ २८१४२ घि भाफा ४,००,०००।- 

१० २८१४९ अन्य भाफा ५,००,०००।- 

११ २२२१२ ईन्धन (कायायलय प्रयोजन) ५,००,०००।- 

१२ २२३१४ ईन्धन (अन्य प्रयोजन) १,००,०००।- 

१३ २२२११ ईन्धन (पदामधकािी) १,५०,०००।- 

१४ २२३१५ पत्रपमत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय  ५,००,०००।- 

१५ २२३११ कायायलय सम्बस्न्ध खचय ७२,२९,८५८।- 

१६ २२६११ अनगुिन भ्रिण खचय १,००,०००।- 

१७ २२६१२ दैमनक भ्रिण खचय २५,००,०००।- 

१८ २१२१४ कियचािी कल्याण कोर् २०,००,०००।- 

१९ २२७११ ववववध खचय (पिुवकाि आदद सिेत) १०,००,०००।- 

२० २२१२१ सवािी साधन भाफा ३,००,०००।- 

२१ २२२१३ सवािी साधन िियत खचय  ५,००,०००।- 

२२ २२२१४ वविा तथा नववकिण ५०,०००।- 

२३ २२४११ सेवा तथा पिािशय ७,००,०००।- 



२४ २२४१३ किाि सेवा शलु्क ४३,००,०००।- 

२५ २२१४१४ सिसाँाई सेवा शलु्क ५०,०००।- 

२६ २२४१९ अन्य सेवा शलु्क २,००,०००।- 

२७ २२११२ सूचना तथा सञ् चाि १,००,०००।- 

२८ २२२३१ मनमियत सावयजमनक सम्पस्ि िियत संभाि १,००,०००।- 

२९ २२२२१ िेस्शनिी औजाि िियत संभाि तथा सञ् चालन खचय  ५०,०००।- 

३० २२५११ क्षिता ववकास (कियचािी) ५,००,०००।- 

३१ २२५२२ काययक्रि खचय ३,००,०००।- 

३२ २२५२९ ववववध काययक्रि खचय बावर्यक योजना तजुयिा ५,००,०००।- 

३३ २२७२१ सभा सञ् चालन खचय ३,००,०००।- 

३४ २८९११ भैपिी आउने चाल ुखचय ३,००,०००।- 

३५  वफाको प्रशासमनक खचय ५०,००,०००।- 

३६  मनजी स्शक्षक तथा ववद्यालय कियचािी तलब ४२,२५,०००।- 

 

वफा प्रशासमनक खचयलाई प्रत्येक वफािा मनम्न अनसुाि खचय मसिा मनधायिण गरि ववमनयोजन  गरियो 

। 

मनम्नः- 

क्र.सं. खचय ि ववस्िय संकेत नं. खचय ि ववस्िय स्शर्यक अस्न्ति बजेट रु. 

१ २११४१ पदामधकािी वैठक भिा (सस्चव) ३६,०००।- 

२ २२११२ सञ् चाि िहसलु (सस्चव)    २०,०००।- 

३ २२२११ ईन्धन (पदामधकािी ि कियचािी) ५०,०००।- 

४ २२६१२ भ्रिण खचय (पदामधकािी ि कियचािी) ५,५०,०००।- 

५ २२७११ ववववध खचय १,५०,०००।- 

६ २२११२ सूचना तथा सञ् चाि   ३०,०००।- 

७ २२२२१ िेस्शनिी औजाि िियत सम्भाि तथा 

सञ् चालन खचय  

३४,०००।- 



८ २२५२९ ववववध काययक्रि खचय बावर्यक योजना 

तजुयिा 

१,००,०००।- 

९ २८९११ भैपिी आउने चाल ुखचय ३०,०००।- 

 

मनजी स्शक्षक तथा ववद्यालय कियचािी तलब चालखुचय बाट ववमनयोस्जत िकि रु. ४२,२५,०००।– मनम्न 

अनसुाि वाफँाँाफ गरियो ।  

क्र.सं. स्शर्यक  ववमनयोस्जत िकि 

१ हान्रङु प्रा.वव. कियचािी तलब  ५०,०००।- 

२ सनुखानी प्रा.वव. कियचािी तलब ५०,०००।- 

३ नवज्योती प्रा.वव. कियचािी तलब २५,०००।- 

४ िोमत िा.वव. कियचािी तलब ६७,०००।- 

५ कञ्चनजंघा प्रा.वव. कियचािी तलब ५०,०००।- 

६ ओझागाउँ मन.िा.वव. कियचािी तलब १,००,०००।- 

७ बेशीगाउँ मन.िा.वव. कियचािी तलब २,२५,०००।- 

८ वैिाख ुप्रा.वव. कियचािी तलब ५०,०००।- 

९ अधेिी प्रा.वव. कियचािी तलब ५०,०००।- 

१० सगििाथा प्रा.वव. कियचािी तलब ५०,०००।- 

११ पञ् चेश् विी िा.वव. स्शक्षक तलब ७,२५,०००।- 

१२ ाुँङाुँङे प्रा.वव. स्शक्षक तलब २,००,०००।- 

१३ मसंहेश् विी मन.िा.वव. स्शक्षक तलब २,००,०००।- 

१४ सिववती प्रा.वव. स्शक्षक तलब १,८०,०००।- 

१५ िानाभिा प्रा.वव. स्शक्षक तलब १,२०,०००।- 

१६ बाल्देन िा.वव. स्शक्षक तलब ९,५२,५००।- 

१७ वकमलङ मन.िा.वव. स्शक्षक तलब ३,१७,५००।- 

१८ िाजेश् विी प्रा.वव. स्शक्षक तलब २,८६,०००।- 

१९ िदन प्रा.वव. स्शक्षक तलब २,८६,०००।- 

२० मभिगाउँ प्रा.वव. कियचािी तलब ८५,०००।- 



२१ मतलजङु बालववकास केन्र स्शक्षक तलब १,५६,०००।- 

 

सम्पणुय ववर्यगत सशतय अनदुानहरु रु. ७,३४,००,०००।– चाल ुखचय अन्तगयत पारित गरियो ।  

 

 

पुजँीगत ताँय ः- 

क्र.सं. ववविण िकि रु. 

१ संघवाट ववस्िय सिानीकिण ७,३१,९५,०००।- 

२ प्रदेशबाट वविीय सिामनकिण अनदुान  ३२,८९,०००।- 

३ अ.ल्या. पुजँीगत ८९,६६,५१७।- 

४ अनिुामनत आन्तरिक आय  ४,००,०००।- 

५ प्रदेशबाट सशतय पुजँीगत अनदुान १,००,००,०००।- 

जम्िा ९,५८,५०,५१७।- 

 

पुजँीताँय  कुल बजेट रु. ९,५८,५०,५१७।– ववमनयोजन 

 गाउँपामलकाबाट ववमनयोस्जत योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाि  ववमनयोस्जत िकि रु. 

१ सिपिुक कोर्  ३०,००,०००।- 

२ अध्यक्ष आकस्मिक कोर्  १५,००,०००।- 

३ आपतकामलन उद्वािकोर्  ५,००,०००।- 

४ योजना व्यववथापन १६,००,०००।- 

५ ल्यापटप तथा िोवाईल खरिद (वफा सस्चव) ५,००,०००।- 

६ सवािी साधन बलेिो (चाि पाङग्र-े१ वटा, िोटि साइकल-१वटा) ३७,५०,०००।- 

७ हाफीखोला-स्चनावङु िोटिबाटो मनिायण (प्रदेश बाट) १,००,००,०००।- 

८ स्चनावङु-थलङ िोटिबाटो मनिायण ७५,००,०००।- 

९ लस्प्सबोटे-थलङ-ाुँङाुँङगे िोटिबाटो मनिायण ७५,००,०००।- 

१० िलुसफक-पञ् चेश् विी िा.वव.- िनु्धङु्गे विािक- पाविहाउस जोड्ने 

िोटिबाटो मनिायण 

२०,००,०००।- 



११ हान्रङु पहिा कटान  ३०,००,०००।- 

१२ सगििाथा हुँदै थापागाँउ क्षेमत्रय िोटिबाटो मनिायण (२ नं. वफा) १५,००,०००।- 

१३ मछपमछपे पवहिो िोटिबाटो िियत तथा पवहिो मनयन्त्रण  ५,००,०००।- 

१४ िवहला भवन मनिायण (वथान थलङ) २५,००,०००।- 

१५ उपाध्यक्ष सतु्केिी पोर्ण काययक्रि ८,००,०००।- 

१६ और्धी खरिद तथा ढुवानी  १२,०५,०००।- 

१७ ववाव्य उपकिण खरिद  ४,९५०००।- 

१८ फाँफागाँउ देखी मछपमछपे िोटिबाटो िियत ६,००,०००।- 

१९ हेलङु खोला आि मस.मस. पलु (वफा नं. ४ ि ५) ४,००,०००।- 

२० ाँमनयचि एण्फ वाँक्चसय २०,००,०००।- 

२१ कृवर् ववकास िन्त्रालय अन्तगयत गाँउपामलकाबाट थप काययक्रि  २०,००,०००।- 

२२ पशपंुछी ववकास िन्त्रालय अन्तगयत गाँउपामलकाबाट थप काययक्रि ५,००,०००।- 

२३ सूचना प्रववमध काययक्रि  १४,००,०००।- 

२४ ददवस सिािोह ५,००,०००।- 

वफा नं. १  

२५ िवहला भवन  ७,००,०००।- 

२६ तािाङ घेदङु गमु्बा मनिायण ३,००,०००।- 

२७ गैिीगाँउ हुँदै चचय सम्ि िोटिबाटो िियत १,००,०००।- 

२८ घमु्ती स्शववि सञ् चालन १,००,०००।- 

२९ वफा कायायलय व्यववथापन  १,००,०००।- 

३० कृवर् प्रसाि काययक्रि  १,००,०००।- 

३१ मस.सा.स. िािनविी खेलकुद  २,००,०००।- 

३२ सल्लेिी तमु्वाएक केलाङ सिूह भवन मनिायण १,००,०००।- 

३३ सनुखानी खेलिैदान मनिायण १,००,०००।- 

३४ सानामसचाई पाईप खरिद २,००,०००।- 

३५ िेमबज खोप, पिस्जवव मनयन्त्रण तथा और्मध खरिद काययक्रि  १,००,०००।- 

३६ खानेपानी ड्रि व्यववथापन ४,५०,०००।- 



३७ जनजाती पोशाक खरिद  १,००,०००।- 

३८ हान्रङु, कञ् चनजंघा, धलेुधनु्जा, बिबोटे, केिाबािी, ववाव्य चकक,, 

खोलाखानी, चङुस्चजङु, मफल्ली मसिाचेपा सम्िको गोिेटो बाटो 

मनिायण 

१,००,०००।- 

३९ गैिीगाँउ बाट िहुाने सम्ि िोटि बाटो ि कुलो मनिायण १,५०,०००।- 

वफा नं. २ 

४० दमलत मसलाईवनुाई काययक्रि  १,००,०००।- 

४१ चचय िियत १,००,०००।- 

४२ घमु्ती स्शववि  १,००,०००।- 

४३ साववक वफा ८ ि ९ कुटानी वपसानी मिल  २,००,०००।- 

४४ साना मसचाई पाईप खरिद १,००,०००।- 

४५ खैिेनी पाईप खरिद १,००,०००।- 

४६ वफा कायायलय व्यववथापन १,००,०००।- 

४७ नािी ददवस (वफा वतिीय) १,००,०००।- 

४८ कृवर् प्रसाि  १,००,०००।- 

४९ िवहला भवन २,००,०००।- 

५० वैिाख ुकृवर् सफक ७,००,०००।- 

५१ िोती िा.वव. सगििाथा िोटिबाटो िियत ३,००,०००।- 

५२ िेमबज खोप, पिस्जवव मनयन्त्रण तथा और्मध खरिद काययक्रि १,००,०००।- 

५३ यवुा खेलकुद काययक्रि  १,००,०००।- 

५४ सगििाथा खेलिैदान मनिायण १,००,०००।- 

५५ ाँत्लालङु देखी मिक्वाखोला ३ जोड्ने गोिेटो बाटो १,००,०००।- 

५६ कम्पखुोला देस्ख खपुायददन सम्ि मसचाई  १,००,०००।- 

५७ सांगे छ्योमलङ गमु्बा मनिायण (क्रिागत) ३,००,०००।- 

वफा नं. ३ 

५८ लेिाङलेम्बा आि मस.मस. पलु मनिायण ६,००,०००।- 

५९ पञ् चेश् िी देस्ख देमािा जोड्ने कृवर् सफक मनिायण ३,००,०००।- 



६० जनता आधािभतू ववद्यालयको २ कोठे भवन िियत  २,००,०००।- 

६१ आरुबोटे मसचाई योजना  १,००,०००।- 

६२ चोङवाङ मसचाई योजना १,००,०००।- 

६३ ववअस पययटन तथा वाताविण ववकास परिर्द व्यववथापन १,००,०००।- 

६४ ववाव्य चकक, वटेचि खरिद तथा आवश्यक सािान खरिद १,५०,०००।- 

६५ जानक, िवहला ववकास समिमत कुटानी वपसानी मिमन मिल १,००,०००।- 

६६ साज ुकामलका, वािो मसंहदेवी देववथान संिक्षण १,००,०००।- 

६७ स्जसस ाेँमिली चचय ठेस गाह्रो तथा ववयिमसववका प्रोत्साहन   १,०६,०००।- 

६८ िेमबज खोप, पिस्जवव मनयन्त्रण तथा और्मध खरिद काययक्रि १,०४,०००।- 

६९ खेलकुद तथा अपाङ्ग काययक्रि  १,४०,०००।- 

७० ३ नं. वफा कायायलय व्यववथापन ३,००,०००।- 

७१ नकु्वा मसचाई योजना  १,००,०००।- 

७२ नािी ददवस  १,००,०००।- 

वफा नं. ४ 

७३ पावाखोला वटीलफेक  ८,००,०००।- 

७४ घमु्ती स्शववि २,५०,०००।- 

७५ नािी ददवस १,५०,०००।- 

वफा नं. ५  

७६ लाम्साङ ताङ् ख ुमभिा पाईप खरिद  १,००,०००।- 

७७ क्यालेन्फि मनिायण १,००,०००।- 

७८ पादाङ पापङु बाटो िियत तथा घेिाबािा २,००,०००।- 

७९ बाल्देन देखी देउिाली सम्ि गोिेटो बाटो मनिायण घेिाबािा १०,००,०००।- 

८० न्याज ुतातोङ बाटो घेिाबािा ६,००,०००।- 

८१ याक्लाबािी ठाफोबाटो िियत १,००,०००।- 

८२ टोलवाताविण सधुाि  १,००,०००।- 

८३ उन् नत जात पश ुववतिण  १५,००,०००।- 

८४ तोक्पेगोला जात्रा खेलकुद िहोत्सव १,५०,०००।- 



८५ मसम्बकु खेलिैदान घेिाबािा  २,५०,०००।- 

 

 

सम्पूणय ५ वटै वफाहरुिा ववमनयोस्जत पुसँ्जगत िकि रु. २,६५,००,०००।-  ववमनयोस्जत 

 

वफा नं. १ जम्िा रु. ४०,००,०००।- 

क्र.सं. योजनाको नाि  ववमनयोस्जत िकि रु. 

१ हान्रङु, कञ् चनजंघा, धलेुधनु्जा, बिबोटे, केिाबािी, ववाव्य चकक,, 

खोलाखानी, चङुस्चजङु, मफल्ली मसिाचेपा सम्िको गोिेटो बाटो मनिायण 

(थप) 

४,५०,०००।- 

२ चेलेचङुबाट सालबोटे हदैु बेलफाँफा सम्ि िोटिबाटो मनिायण  २,५०,०००।- 

३ िानेफाँफा देखी वफा कायायलय सम्ि िोटिबाटो मनिायण २,५०,०००।- 

४ स्शवालय िस्न्दि हुँदै िोती काकीको आवदद सम्ि िोटिबाटो मनिायण ४,००,०००।- 

५ चङुस्चवङु जोड्ने िोटिबाटो मनिायण  २,००,०००।- 

६ कंचनजंघादेखी दङु्ना सम्ि जोड्ने िोटिबाटो िियत २,००,०००।- 

७ भञ् ज्याङदेखी िातािाटेसम्ि जोड्ने िोटिबाटो मनिायण १,००,०००।- 

८ िोती िा.वव. देखी चङुस्चवङु जोड्ने िोटिबाटो िियत २,००,०००।- 

९ िानेफाँफा देखी पनुागाउँ सम्ि जोड्ने िोटिबाटो मनिायण २,००,०००।- 

१० हान्रङु पहिा देखी फाँफागाउँ सम्ि जोड्ने िोटिबाटो िियत ४,००,०००।- 

११ गैिीगाउँ देखी आलेवािी सम्ि जोड्ने िोटिबाटो मनिायण १,००,०००।- 

१२ ववाव्य चकक, सोलाि ि प्रहिी चकक, मलपपोत (२ लाख+५० हजाि) २,५०,०००।- 

१३ चचय िियत  १,००,०००।- 

१४ तािाङ घेदङु गमु्बा मनिायण (थप) ४,००,०००।- 

१५ िवहला ववयंमसववका खानाखाजा खचय  १,००,०००।- 

१६ दमलतलाई कपफा खरिद १,००,०००।- 

१७ सल्लेिी तमु्वाएक केलाङ सिूह भवन मनिायण (थप) २,००,०००।- 

१८ िवहला तथा अपाङ्ग खानाखाजा खचय १,००,०००।- 

 



वफा नं. २ जम्िा रु. ४०,००,०००।- 

क्र.सं. योजनाको नाि  ववमनयोस्जत िकि रु. 

१ सांगे छ्योमलङ गमु्बा मनिायण (थप) ४,००,०००।- 

२ ओझागाँउ िोटिबाटो िियत १,५०,०००।- 

३ िवहला ववयंसेववका पोर्ण भिा १,००,०००।- 

४ िाईगाँउ कृवर् सफक मनिायण १,५०,०००।- 

५ ओइिाख ुजाने िोटिबाटो मनिायण  १३,००,०००।- 

६ धसेुनी मसचाई कुलो मनिायण १,००,०००।- 

७ िोती िा.वव. देस्ख सगििाथा सफक िियत २,००,०००।- 

८ िानेफाँफा, पनुायगाँउ, बेसी थिुा जोड्ने िोटिबाटो मनिायण ३,००,०००।- 

९ मसम्ले दयालमसंगे बाझे मसंचाई पाईप खरिद  १,००,०००।- 

१० यवुा खेलिैदान मनिायण  ५,००,०००।- 

११ िवहला भवन मनिायण  ५,००,०००।- 

१२ गोिेटो बाटो िियत १,००,०००।- 

वफा नं. ३ जम्िा रु. ४५,००,०००।- 

क्र.सं. योजनाको नाि  ववमनयोस्जत िकि रु. 

१ हाफीखोला ल.ज.वव. िियत तथा साज ुसहकािी, प्रहिी चकक, ाँमनयचि 

खरिद 

२,००,०००।- 

२ पञ्चशे् विी िा.वव. चािकोठे भवन िियत तथा व्यववथापन ४,५०,०००।- 

३ पञ् चेश् विी िा.वव. ाँमनयचि मनिायण तथा सािाग्री खरिद १,००,०००।- 

४ शास्न्तचोक देस्ख ाुँकान्देन हुँदै शेपाय प्रा.वव. काफे जोड्ने गोिेटो बाटो 

मनिायण 

२,५०,०००।- 

५ स्चनावङु प्रा.वव. भवन मनिायण १५,००,०००।- 

६ ल्यािल्याि ाुँकान्देन सफक मनिायण ३,००,०००।- 

७ िनु्धङुगे विािक पाकय  संिक्षण तथा व्यववथापन २,५०,०००।- 

८ काफे शेपाय यवुा सिूह भवन मनिायण ५,००,०००।- 

९ मनववुा मसंचाई योजना  १,५०,०००।- 



१० योमािा देखी काफे जोड्ने िोटिबाटो मनिायण  ३,००,०००।- 

११ िवहला मसलाईबनुाई तामलि  ३,००,०००।- 

१२ च्यानेफाँफा मसचाई योजना  २,००,०००।- 

वफा नं  .४ जम्िा रु ६०,०००००।- 
क्र .सं.  योजनाको नाि ववमनयोस्जत िकि रु  

1 मलङथाङयक िाङवहि भवन मनिायण 1,50,000।- 

2 साववक साँवा २ ि ४ जोड्ने आि मस मस पलु मनिायण 4,50,000।- 

3 मसंहेश् विी गोधिुा खोला आि मस मस कल्भटय मनिायण  3,00,000।- 

4 िानाभिा प्रा.वव. जाने बाटो आि मस मस कल्भटय मनिायण 4,00,000।- 

5 पावाखोला ल.ज.वव. िियत  4,00,000।- 

6 थङुलङु खोला जेनेिेटि खरिद 6,00,000।- 

7 गोधिुा खोला ल.ज.वव.कूलो मनिायण  2,00,000।- 

8 साँवा िा.वव. भवन प्लाष्टि  5,00,000।- 

9 मसंहेश्विी मन.िा.वव. ठेस गािो मनिायण   1,25,000।- 
१० सिववती प्रा.वव. खेलिैदान ि िोटिबाटो मनिायण  4,75,000।- 
11 िादेन टोल खानेपानी योजना वहल ट्याङक, खरिद 1,00,000।- 
12 सोनेिटोल वालस्शक्षा सञ् चालन 1,50,000।- 
13 ववाव्य चकक, शकचालय मसमलङ ि पेस्न्टङ 1,00,000।- 

14 ववाव्य ववयंि सेववका प्रोत्साहन भिा 3,30,000।- 
15 सोनेिटोल खानेपानी योजना 4,00,000।- 
16 धलुललेु खानेपानी योजना 1,45,000।- 
17 मसचाक्िा पावाखोला काठेपलु मनिायण ि बाटो िियत 1,00,000।- 

18 मिस्श्रङ्वा कुलो तथा बाटो िियत 1,00,000।- 

19 दमलत तथा अपाङ्ग पोर्ण तत्व खरिद गनय अनदुान 1,00,000।- 

20 िवहला तथा वालवामलकाअनदुान 1,50,000।- 

21 यिुासाम्यो िाङवहि मनिायण (थलङ) 2,50,000।- 

22 टाँमस छ् योकि गमु्बा 1,00,000।- 

23 टाँसी छ् योमलङ गमु्बा 1,00,000।- 

24 िानाभिा खेलकुद 1,25,000।- 

25 खड्का गाँउ खानेपानी योजना 1,50,000।- 
 

 



वफा नं. ५ जम्िा रु. ८०,००,०००।- 

क्र.सं. योजनाको नाि  ववमनयोस्जत िकि रु. 

१ मभगाउँ प्रा.वव. प्लाष्टि २,००,०००।- 

२ सिावेशी िवहला मिल कायायलय मभिा िियत १,००,०००।- 

३ एङखािा बालदेन ि ढंुगिेु बाटो िियत २,५०,०००।- 

४ सोददम्ला आि.मस.मस. पलु मनिायण २,५०,०००।- 

५ खाम्बकु आि.मस.मस. पलु मनिायण १,५०,०००।- 

६ मसिान छुदाछु ि हेम्बा आि.मस.मस. पलु मनिायण ५,००,०००।- 

७ छेम्बे ि पाटीखोला आि.मस.मस. पलु मनिायण ६,००,०००।- 

८ मतलजङु बालववकास केन्र सिान्य चपी मनिायण १,००,०००।- 

९ वकमलङ ल.ज.वव. मनिायण १०,००,०००।- 

१० वकमलङ ववद्यालय प्लाष्टि  २,००,०००।- 

११ वकमलङ घटे्टखोला आि.मस.मस. पलु मनिायण ३,००,०००।- 

१२ ओङदी छ्योमलङ वकमलङ गमु्बा िियत १,००,०००।- 

१३ िदन प्रा.वव. ठेस गाह्रो मनिायण १,००,०००।- 

१४ िानीबन देउिालीबाटो िियत २,००,०००।- 

१५ लािसाङ देउिाली बाटो िियत १,००,०००।- 

१६ लािसाङ चकतािाफाँफा बाटो िियत १,५०,०००।- 

१७ िामथल्लो जोि साँघ ुआि.मस.मस. पलु मनिायण ५,००,०००।- 

१८ मसम्बकु ल.ज.वव. मनिायण १०,००,०००।- 

१९ मसम्बकु लाप्सोक गमु्बा शकचालय मनिायण २,००,०००।- 

२० गेम्ब ुझाँक्र, िस्न्दि मनिायण  २,००,०००।- 

२१ तोक्पेगोला प्रहिी चकक, भईुमसमलङ तथा पेटी ढलान १,५०,०००।- 

२२ नाम्दाङ आि.मस.मस. पलु मनिायण ४,००,०००।- 

२३ खेतेतेम्बा गोिेटो बाटो मनिायण १,००,०००।- 

२४ सधुारिएको आिन मनिायण १,००,०००।- 

२५ लाम्साङ पानी घट्टा िियत  १,५०,०००।- 



२६ बाल्देन िा.वव. खेलिैदान तािजाली बािवेि   ३,००,०००।- 

२७ खेलकुद तालीि  १,५०,०००।- 

२८ ाँिक सक्षि पोर्ण खरिद नगद अनदुान १,४०,०००।- 

२९ याङमसिी आिा सिूह सांवकृमतक पोशाक खरिद  १,५०,०००।- 

३० आिा सिूह बैठक खाजा खचय  १,६०,०००।- 

 

 

खण्फः- ४ 

मिक्वाखोला गाउँपामलकाको गाउँसभाबाट मनम्न अनसुािका मनणययहरु सवयसम्ितले पारित गरियो । 

१. आमथयक बर्य २०७५/७६ को बजेट, नीमत तथा काययक्रि सवयसम्ितले पारित गरियो ।  

२. आमथयक ऐन २०७४ लाई संसोधन गनय बनेको आमथयक ववधेयक २०७५ सवयसम्ितले पारित गरियो ।  

३. आमथयक ववमनयोजन ऐन २०७४ लाई संसोधन गनय बनेको ववमनयोजन ववधेयक २०७५ सवय सम्ितले 

पारित गरियो । 

४. सहकािी ऐन २०७५ लाई सवयसम्ितले पारित गरियो ।  

५. आमथयक बर्य २०७५/७६ को आय-व्ययको अनिुामनत बजेट सवयसम्ितले पारित गरियो ।  

६. गाउँपामलकाबाट ववमनयोजन गनय नसवकने मनम्न योजनाहरु प्रदेश ि संघिा पठाउने मनणयय गरियो । 

(क) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४, साववक साँवा ५ नं. िा खानेपानी योजना  िाग गने । 

(ख) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४, साववक साँवा २ नं., मिलनटोल तमु्वायकिा खानेपानी 

योजना । 

(ग) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४, साववक साँवा ७ नं. साम्बाबङुिा खानेपानी योजना । 

(घ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४,साववक साँवा २ नं. ाुँङाुँङे स्शििा झोलङेु्ग पलु योजना । 

(ङ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ३ ि ४ स्चनाबङु ि लस्प्सवोटे जोड्ने िोटिबाटो प्रदेशिा िाग 

गने । 

(च) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १,२,३ ि ४ िा पने खोस्क्लङ-बागथला-वामाबापोखिी- िानाभिा 

फाँफा -ाुँङाुँङे झिना-तोक्पेगोला पदयात्रा िागय प्रदेश ि केन्रिा योजना िाग गने । 

(छ) िेरिङदेन गाउँपामलका वफा नं. ५, थवुकिा ि मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४, लप्सीबोटे 

जोड्ने िोटिेबल पलु िेवा फेपलोपसय ि प्रदेशिा िाग गने । 



(ज) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ४, लस्प्सबोटे, थलङ, साँवा हुँदै ाुँङाुँङगे िोटिबाटो योजना 

िेवा फेपलोपसय संग सहकायय गिी मनिायण गने ि प्रदेशिा थप बजेट िाग गने । 

(झ) मिक्वाखोला गाउँपामलकाको केन्र ४ नं. वफािा ५० शैयाको इलाका ववाव्य चकक, भवन मनिायण 

योजना प्रदेश तथा केन्रिा िाग गने । 

(ञ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, साववक खोस्क्लङ ९ ि ८ को ववचिा उपववाव्य चकक, 

मनिायण योजना िाग गने सम्बन्धिा । 

(ट) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ सगििाथा आधािभतू ववद्यालयिा खेल िैदान 

मनिायण योजना िाग गने सम्बन्धिा । 

(ठ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ िा १५ शैयाको ववाव्य चकक, मनिायण योजना 

िाग गने सम्बन्धिा । 

(फ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ सगििाथा ववद्यालयको आसपासिा वफा कायायलय 

भवन मनिायण योजना िाग गने सम्बन्धिा । 

(ढ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ थमु्बाखोला फाँफेिा झोलङेु्ग पलु मनिायण योजना 

िाग गने सम्बन्धिा । 

(ण) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ थमु्बाखोला देखी हाङगफेु जोड्ने मसचाईकुलो मनिायण 

योजना िाग गने सम्बन्धिा । 

(त) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. २, खोस्क्लङ सांगे छ् योमलङ गमु्बा मनिायण योजना िाग गने 

सम्बन्धिा । 

(थ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ अवथायी प्रहिी चकक, भवन मनिायण योजना िाग 

गने सम्बन्धिा । 

(द) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ सेन्थाप-इन्थपु मसंचाई व्यववथापन योजना िाग 

गने सम्बन्धिा । 

(ध) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ स्वथत हान्रङु, फाँफागाउँ हुँदै शास्न्तचोक सम्ि 

िोटिबाटो वतिोन् नती योजना िाग गने । 

(न) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ स्वथत िोती उ.िा.वव. घेिावािा व्यववथापन योजना 

िाग गने । 



(ऩ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ स्वथत खानेपानी बहृत खानेपानी व्यववथापन योजना 

िाग गने । 

(प) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ स्वथत सल्लेिी हुँदै गैिीगाउँ पवहिो व्यववथापन, 

जाली तथा वकृ्षािोपण योजना िाग गने । 

(ाँ) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङ स्वथत हान्रङु पहिा कटान व्यववथापन योजना 

िाग गने । 

(ब) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. १, खोस्क्लङिा ववद्यतुको लामग मिटिबक्स तथा कालोतािको 

व्यववथापन योजना िाग गने । 

(भ) मिक्वाखोला ३ साववक मलवाङ गाववसिा २०७२ जेष्ठ २७ गते बाढी पवहिोले ववाव्य चकक, 

भवन बगाएको ि हाल ववाव्य चकक,को भवनको लामग जमागा वक.नं. १५९ क्षते्राँल ५ िोपनी 

जमागा भएकोले सिकािी मनयि अनसुािको भवन मनिायण गनय आवश्यक सहयोगको  लामग प्रदेश, 

संघको ववाव्य िन्त्रालयिा िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(ि) मिक्वाखोला ३ साववक मलवाङ गाववसका बाढीपवहिो वपवढतहरुलाई पणुयवासको व्यववथा गनय 

आवश्यक सहयोगको लामग प्रदेश ि संघिा िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(य) मिक्वाकोला गाउँपामलका वफा नं. ३, साववक मलवाङ ४ ववने बलनाथ लङुस्खम्बा मलम्बकुो नाििा 

िहेको साववक मलवाङ ५ नं. को जमागा ३ नं. वफा कायायलयलाई १० आना वक.नं. 

.......................... को जमागा प्राप्त भएकोले पवहला पास भएको १० आना वक.नं. 

.......................... साववक मलवाङ ४ नं. को जमागा मनज बलनाथ लङुस्खम्बा मलम्बलुाई ३ नं. 

वफा कायायलयको नािबाट वाँताय प्रकृया अस्घ बढाउन भमन संघ ि प्रदेशिा पठाउने भमन सवयसम्ितले 

मनणयय गरियो । 

(ि)  मिक्वाकोला गाउँपामलका वफा नं. ३, साववक मलवाङ खेल िैदानको आवश् यक भएकोले प्रदेश ि 

संघिा िकि िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(ल) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ३ साववक मलवाङ वफा नं. १ देखी वफा नं. ९ सम्िलाई खानेपानी 

आवश् यक भएकोले प्रदेश ि संघिा िकि िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(व) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ३, साववक मलवाङ १ नं. वफा देखी ७ नं. वफा सम्ि मसचाईको 

आवश्यक भएकोले प्रदेश ि संघिा िकि िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 



(श) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ३, साववक मलवाङ १ नं. वफा देखी ७ नं. वफा सम्ि मसचाईको 

आवश्यक भएकोले प्रदेश ि संघिा िकि िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(र्) मिक्वाखोला गाउँपामलका वफा नं. ३, साववक मलवाङ १ नं. वफा देखी ७ नं. वफा सम्ि मसचाईको 

आवश्यक भएकोले प्रदेश ि संघिा िकि िाग गने भमन सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

(स) एकल िवहला सशस्िकिण काययक्रि संचालन गनय सम्बस्न्धत पक्षिा िाग गने सवयसम्ितले मनणयय 

गरियो । 

७. सआुहािा काययक्रिलाई आ.व. २०७५/७६ को वावर्यक काययक्रििा सिावेश गने मनणयय गरियो । 

८. One Heart काययक्रिलाई आ.व. २०७५/७६ को वावर्यक काययक्रििा सिावेश गने मनणयय गरियो । 

९. गाउँपामलका केन्रिा ईलाका प्रहिी कायायलय वथापनाको लामग संघको गहृिन्त्रालयिा िाग गने 

सवयसम्ितले मनणयय गरियो । 

१०. सशस्त्र प्रहिी बल कायायलय वथापनाको लामग संघको गहृिन्त्रालयिा िाग गने सवयसम्ितले मनणयय   

गरियो । 

११. गाउँपामलका केन्रिा यसै आ.व. ०७५/०७६ मभत्र सेवा सञ्चालन हनेुगिी बैंक िाग गने सवयसम्ितले 

मनणयय गरियो । 

१२.  GSM िोबाइल टावि जफानका लामग सञ्चाि िन्त्रालयिा िाग गिी पठाउने सवयसम्ितले मनणयय    

गरियो । 

 

 

 


