
 

आ.व. २०७७/७८ को बजेट कार्यक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ममक्वाखोला गाउँपामलका 

गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

ताप्लेजङु 
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मानमनर् गाउँसभा अध्र्क्ष तथा सदस्र् ज्रू्हरु,  

म र्स गरिमामर् गाउँसभामा आमथयक बर्य २०७७/७८ को लामग प्रस्ताब गरिएका नीमत तथा 

कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय आवश् र्क श्रोत परिचालनका लामग गरिएका प्रबन्ध र्स सभामा 

पेश गने अनमुमत चाहान्छु   । आगामी आ.व. २०७७/७८ मा कुल बजेट रु. ३१ किोड 

१० लाख ८० हजाि रुपैर्ा खचय हनु ेगरि बजेट प्रस्ताब गिेको छु । जसमा चालतुर्य  कुल 

रु. ७ किोड ११ लाख ८० हजाि रुपैर्ा ि सशतय ११ किोड ७९ लाख  साथै प ुजँीगत तर्य  

९ किोड रुपैर्ा ि ववशेर् अनदुान १ किोड हनु ेअनमुान पेश गिेको छु । सामाजजक सिुक्षा 

तर्य  २ किोड २० लाख रुपैर्ा हनु ेअनमुान पेश गदयछु । गाउँपामलकाको आन्तरिक आर् 

अन्तगयत मसर्ारिस, एकल सम्पजि कि ि ववववध श्रोतबाट रु. ४७ लाख ५६ हजाि उठाउन े

अनमुान गिेको  छु ।  
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मानमनर् गाउँसभा अध्र्क्ष तथा सदस्र् ज्रू्हरु,  

आमथयक वर्य २०७७/७८ को कुल बजेट ३१ किोड १० लाख ८० हजाि पेश गदयछु ।  
आगामी आ.व. २०७७/०७८ को चाल ुतथा पुजँीगत खचयको बजेट 

क्र.
सं. 

श्रोतको 
प्रकृमत 

संघ िकम प्रदेश िकम ममक्वाखोला गा.पा. 
जजल्ला मालपोत 

का.ता. 
जम्मा 

१ 
ववजिर् 
समामनकिण 
अनदुान 

८,२१,००,०००।- ६०,२१,०००।- 
18,79,000।- 
(पुजँीगत अल्र्ा) 

 9,00,00,०००।- 

२ 
िाजश् व 
वाँडर्ाँड 

५,९९,००,०००।- १९,४४,०००।- 
४१,८०,०००।-

(चाल ुअल्र्ा) 
4,००,०००।- 6,६४,२4,०००।- 

३ 
सशतय 
अनदुान 

11,79,00,०००।- - - - 11,79,00,०००।- 

४ 
ववर्ेश 
अनदुान 

1,00,00,000।-   - 1,00,00,000।- 

५ 
आन्तरिक 
आर् 

  ४७,५६,०००।- - ४७,५६,०००।- 

६ 
सामाजजक 
सिुक्षा 

२,2०,००,०००।- - - -    २,2०,००,०००।- 

जम्मा     31,10,80,०००।- 
 

चाल ुतर्य ः  

क्र.सं. ववविण िकम रु. 
१ संघवाट िाजश् व वाँडर्ाड ५,99,००,०००।- 

२ प्रदेशबाट सवािी साधन कि वाँडर्ाड 19,44,०००।- 

३ अ.ल्र्ा. चाल ु ४१,८०,०००।- 

४ ताप्लेजङु मालपोत कार्ायलर् िाजश् व बाँडर्ाड 4,००,०००।- 

५ अनमुामनत आन्तरिक आर् ४७,५६,०००।- 

जम्मा ७,११,८०,०००।- 
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चालतुर्य  कुल बजेट रु. ७ किोड ११ लाख ८० हजाि ववमनर्ोजन गिेको छु ।  

क्र.सं. 
खचय ि ववजिर् 
संकेत नं. 

खचय ि ववजिर् जशर्यक अजन्तम बजेट रु. 

१ २११११ पारिश्रममक कमयचािी  १२५००००० 

२ २११३४ कमयचािी वैठक भिा (आन्तरिक आर्बाट) ०००००५  

३ २११३५ कमयचािी प्रोत्साहन (आन्तरिक आर्बाट) १२००००० 

२ २११४१ पदामधकािी वैठक भिा (आन्तरिक आर्बाट) ११००००० 

३ २११४२ पदामधकािी अन्र् सवुवधा ४५००००० 

४ २११४९ अन्र् भिा (आन्तरिक आर्बाट) ८००००० 

५ २११३१ स्थानीर् भिा (प्रदेश सवािी साधन वाडर्ाड) १९44००० 

६ २११३२ महंगी भिा १५००००० 

७ २११२१ पोशाक भिा ७३०००० 

८ २२१११ पानी तथा मबजलुी ५०००० 

९ २२११२ सञ् चाि महसलु १२७५००० 

१० २८१४२ घि भाडा ५००००० 

११ २८१४९ अन्र् भाडा (आन्तरिक आर्) ३,५६,००० 

१२ २२२१२ ईन्धन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) ५००००० 

१३ २२३१४ ईन्धन (अन्र् प्रर्ोजन) १०००००० 

१४ २२२११ ईन्धन (पदामधकािी) ६५०००० 

१५ २२३१५ 
पत्रपमत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय (FM 
िेमडर्ो को सूचना सवहत) 

१३५०००० 

१६ २२३११ मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री ५०००००० 

१८ २२६१२ भ्रमण खचय ४१५०००० 

१९ २१२१४ कमयचािी कल्र्ाण कोर् (अल्र्ा) ४०००००० 
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२० २२७११ ववववध खचय  ३७०६००० 

२१ २८१४३ सवािी साधन भाडा (जजल्ला मालपोत) ४००००० 

२२ २२२१३ सवािी साधन ममयत खचय  ८८०००० 

२३ २२२१४ ववमा तथा नववकिण २००००० 

२४ २२४११ सेवा तथा पिामशय ५००००० 

२६ २२४१३ 

किाि सेवा शलु्क (सिकािी ववद्यालर्मा मनजी 
श्रोतबाट िाजखएका जशक्षक ि कमयचािीको त.भ. 
समेत  

१९५००००० 

२७ २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क (आन्तरिक आर्बाट) ८००००० 

२९ २२२३१ मनममयत सावयजमनक सम्पजि ममयत संभाि १००००० 

३० २२२२१ 
मेजशनिी औजाि ममयत संभाि तथा सञ् चालन खचय 
(अल्र्ा)  

१८०००० 

३१ २२५२२ कार्यक्रम खचय ५००००० 

३२ २२५२९ ववववध कार्यक्रम खचय बावर्यक र्ोजना तजुयमा ९1५००० 

३३ २२७२१ सभा सञ् चालन खचय १५०००० 

३४ २८९११ भैपिी आउने चाल ुखचय १००००० 

जम्मा 71180000 

 

माथी ववमनर्ोजजत खचय जशर्यक मध्रे्बाट प्रत्रे्क वडामा मनम्न अनसुाि प्रशासमनक खचय मसमा मनधायिण गिेको छु 
।  

क्र.सं. खचय ि ववजिर् 
संकेत नं. 

खचय ि ववजिर् जशर्यक अजन्तम बजेट रु. 

१ २११३४ कमयचािी वैठक भिा (गा.पा.को आन्तरिक 
आर्बाट (वडा-सजचव) 

३६,०००।- 

२ २२११२ सञ् चाि महसलु (वडा-सजचव)    १९,०००।- 

३ २२२११ ईन्धन (पदामधकािी ि कमयचािी) १,००,०००।- 

४ २२६१२ भ्रमण खचय (पदामधकािी ि कमयचािी)/(वडा नं. ४ 
ि ५ का वडाध्र्क्ष वाहेक) 

४,००,०००।- 

५ २२७११ ववववध खचय २,००,०००।- 

६ २२३१५ पत्रपमत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय (FM 
िेमडर्ो को सूचना सवहत) 

३०,०००।- 
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७ २२२१३ सवािी साधन ममयत खचय  ९०,०००।- 

८ २२५२९ ववववध कार्यक्रम खचय बावर्यक र्ोजना तजुयमा 
१,२५,०००।- 

जम्मा 10,00,000।- 
 

 

 

 

 

 

सभाध्र्क्ष महोदर् 

तथा माननीर् सदस्र् ज्रू्हरु । 

सिकािी ववद्यालर्मा मनजी श्रोतबाट िाजखएका जशक्षक ि कमयचािीको त.भ.  रु. १ किोड ९ लाख ११  
हजाि ३ सर् मनम्नअनसुाि वाडँर्ाड गिेको छु ।  

क्र.सं. जशर्यक  ववमनर्ोजजत िकम 

१  १६ वटा मबद्यालर्का वाल ववकास सहजकताय थप तलब १४५६००० 

२ १३ वटा मबद्यालर्का वाल ववकास सहजकताय तलब भिा २१९७००० 

३ १-३  चलेका ववद्यालर् सहर्ोगी थप तलब  २ मबद्यालर् १३०००० 

४ १-५  चलेका मबद्यालर् सहर्ोगी थप तलव  १९ मबद्यालर् ११११५०० 

५ १-८,१०,१२ चलेका ववद्यालर् सहर्ोगी थप तलब ६ मबद्यालर् ३५१००० 

६ माध्र्ममक मबद्यालर्का मबद्यालर् सहार्क कमयचािी थप तलब ६ 
मबद्यालर् 

१८२००० 

७ ओझागाऊँ मन.मा. मनजी जशक्षक थप तलब ५०००० 

८ बेशीगाऊँ मन.मा. थप तलब १७५००० 

९ पञ्चेश्वरि मा.मब. मनजी जशक्षक थप तलब ७७५००० 

१० रु्ङरु्ङगे प्रा.मब. मनजी जशक्षक थप तलब २२२००० 

११ मसंहेश्विी मन.मा. मनजज जशक्षक थप तलब २००००० 

१२ सिस्वती प्रा. मब. मनजज जशक्षक थप तलब २०२००० 

१३ मानाभािा प्रा.मब. जशक्षक थप तलब १६६००० 
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१४ बाल्देन मा.मब. मनजी जशक्षक थप तलब ९५२५०० 

१५ वकमलङ मन.मा. मनजी जशक्षक थप तलब ३१७५०० 

१६ िाजेश्विी प्रा. मब.  मनजज जशक्षक थप तलब २८६००० 

१७ मदन प्रा.मब. मनजी जशक्षक थप तलब २८६००० 

१८ भीिगाऊँ प्रा.मब. मनजज जशक्षक थप तलब ८५००० 

१९ मोती मा.मब.  सामदुावर्क मसकाई केन्र थप त .भ.  १७३००० 

२० सोनेम वाल ववकास केन्र मनजी जशक्षक थप तलब १३०००० 

२१ सगिमाथा प्रा.मब. मनजी जशक्षक थप तलब १७३००० 

२२ वाल ववकास( मनजी स्रोत) पोशाक भिा १३ जना (पोशाक 
भिा जशर्यकबाट) १३०००० 

२३ प्र. अ. बैठक भिा तथा खाजा खचय (अन्र् भिा शीर्यकबाट) ३८४००० 

२४ प्र.अ. मामसक भिा (अन्र् भिा शीर्यकबाट) १७६८०० 

२५ गाऊँ जशक्षा मनमत मनमायण (ववववध शीर्यकबाट) २००००० 

२६ गाऊँ जशक्षा र्ोजना मनमायण (ववववध शीर्यकबाट) १००००० 

२७ शैजक्षक क्र्ालेन्डि मनमायण (ववववध शीर्यकबाट) ५०००० 

२८ IEMIS तामलम सञ्चालन (सेवा तथा पिामशय शीर्यकबाट) १५०००० 

२९ कक्षा ८ को परिक्षा ब्र्बस्थापन (ववववध शीर्यकबाट) १००००० 

जम्मा १०९११३०० 

 

(क) सम्पणुय ववर्र्गत सशतय अनदुान रु. 11,79,००,०००– 

पुजँीगत तर्य ः- 
क्र.सं. ववविण िकम रु. 
१ संघवाट ववजिर् समानीकिण 8,21,००,०००।- 

२ प्रदेशबाट वविीर् समामनकिण अनदुान  ६0,21,०००।- 

३ अ.ल्र्ा. पुजँीगत 18,79,०००।- 
जम्मा 9,00,00,०००।- 
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पुजँीतर्य  कुल बजेट रु. ९,००,००,०००।– ववमनर्ोजन 

क, गाउँपामलकाबाट ववमनर्ोजजत र्ोजनाहरुः-  

गाउँपामलका स्तरिर् र्ोजना 
क्र.सं र्ोजना िकम 
१ कृवर् कार्यक्रम तर्य  ५००००० 
२ पश ुकार्यक्रम तर्य  ५००००० 
३ मवहला ववकास कार्यक्रम तर्य  ३००००० 
४ और्धी तथा और्धीजन्र् उपकिण, सजजयकल ि ल्र्ाव उपकिण खरिद १५००००० 
५ र्मनयचि एण्ड वर्क्चसय (अ.ल्र्ा. पुँजीगत) १८७९००० 
६ इन्टिनेट LAN व्र्वस्थापन ५००००० 
७ इन्टिनेट Power Backup खरिद जडान ५००००० 
८ भ्र्ाजक्सन तथा आइस व्र्ाग विज खरिद ५००००० 
९ ववपद व्र्वस्थापन १०००००० 
१० स्वास््र् संस्था ल्र्ापटप ि वप्रन्टि खरिद  ५००००० 
११ मेजशनिी औजाि खरिद (ववद्यालर् तथा कार्ायलर् ल्र्ापटप, वप्रन्टि खरिद १३२१००० 
१२ अध्र्क्ष कृवर् परिर्ोजना कार्यक्रम (CAP) 1500000 
13 उपाध्र्क्ष नािी उद्यमजशलता कार्यक्रम १०००००० 
१४ मड.वप.आि/गरुुर्ोजना ४०००००० 
१५ भ्र्ाकुलोडि/जेसीबी खरिद ७०००००० 
१६ रु्ङरु्ङ्गे पापङु मोटिबाटो मनमायण १००००००० 
१७ समपिुक कोर्  (प्रदेशबाट वविीर् समामनकिण अनदुान) ५०००००० 
१८ कजन्टन्जेन्सी/र्ोजना व्र्वस्थापन (प्रदेशबाट वविीर् समामनकिण अनदुान) १०२१००० 
१९ कार्ायलर् व्र्वस्थापन  22००००० 
२० स्थानीर् पाठ्यक्रम  २३१०९५ 

जम्मा ४09५२०८५ 
 

वडा नं १ पूजजगँत तर्य  ववमनर्ोजजत र्ोजना तथा िकम 

क्र स र्ोजनाको नाम िकम 
१ चङुचीबङु मवहला भवन मनमायण २५०००० 
२ वडा व्र्वस्थापन )ववववध(  ३००००० 
३ पानी रुघाल ुलाई तलब  १००००० 
४ बाँदि संिक्षण 50000 
५ स्वीपिलाई तलब  १००००० 
६ बेसीगाउँ तामाङ गोम्वा मनमायण २५०००० 
७ गैिीगाउँ कृवर् भवन मनमायण ३००००० 
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८ खोजक्लङ अस्थाई प्रहिी चौकी व्र्वस्थापन ५०००० 
९ स्वास््र् व्र्वस्थापन  १००००० 
१० उच्च मा वव को लागी ठुलो गेट मनमायण २००००० 
११ स्वास््र् स्वर्मसेववकालाई खाजा भिा  १२४००० 
१२ मसजयनजशल आमा समूह कुटानी वपसानी ममल ममयत  १००००० 
१३ मानेडाँडा पामथभिा मजन्दि मनमायण १००००० 
१४ रु्स्को  छानो हटाउने अमभर्ान कार्यक्रम ३ ८००६86  
 जम्मा िकम ५८९२००६ 

 

वडा नं १  गाउँपामलका तर्य को र्ोजना  

क्र .स  र्ोजनाको नाम िकम 
१ हाङरङु देजख मसम्ले हुँदै चजय हुँदै लाङहाकमा डाँडा गाउँ 

देजख शेिचेप्पा सम्म मोटि बाटो ममयत  
600000 

२ चजय हुँदै गैिी गाउँ मानेडाँडा मोटि बाटो ममयत 100000 
३ घिको छानाको लामग काठ व्र्वस्थापन 2000000 
 जम्मा 2700000 

 

 

 

वडा नं २ अन्तगयत  पुजँीगत तर्य   ववमनर्ोजजत  र्ोजना तथा िकम 

क्र स र्ोजनाको नाम िकम 
पूवयधाि ववकाश 
१ देउिाली देजख गमु्बा डाँडासम्म मोटिबाटो मनमायण १०००००० 
२ थमु्माखोला देजख भाङबािी सम्म मोटिबाटो मनमायण ८००००० 
३ गरुुङबािी देजख िाई टोल सम्म मोटिबाटो मनमायण ३००००० 
४ खैिेनी मोटिबाटो )बेशीगाउँ स्कुल देजख थमु्मासम्म (मोटि बाटो मनमायण  ४००००० 
५ पनुायगाउँ देजख बेशी गाउँस्कुल सम्म नर्ाँ ट्रर्ाक मनमायण ३००००० 
६ थमु्माबाट खपुायदीन, कैँ जले, आले, पान्थिे हुँदै सगिमाथा स्कुलसम्म 

मोटिबाटो सडक ममयत 
४००००० 

७ सगिमाथा स्कुलबाट मसिमसिे, जचहानडाँडा हुँदै मोमत मा .वव .सम्म  
मोटि सडक ममयत 

२००००० 

८ हाङगडेुबाट बैिाख ुस्कुलसम्म मोटिसडक ममयत २००००० 
९ बगालेगाउँ देजख धसेुनी सम्म मोटिबाटो ममयत २५०००० 
मसचाइँ तर्य   
१ कम्प ुकुलो ममयत १००००० 
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२ थमु्मा खोलाबाट बैिाख ुस्कुलसम्म कुलो ममयत  १००००० 
३ हाङगडेुबाट जचलाउने घािी हुँदै पान्थिे सम्मको कुलो ममयत १००००० 
४ मसस्ने खोल्साबाट जोिधािा सम्मको कुलो ममयत  ५०००० 
गोिेटो बाटो ममयत    
१ थापागाउँ बाट पिुानागाउँ सम्म गोिेटो ममयत १५०००० 
खानपेानी तर्य   
१ ओझागाउँ थमु्माखोला खानेपानी ममयत १००००० 
ववववध  
१ स्वास््र् स्वर्म सेववका खाना तथा खाजा खचय १००००० 
२ ओझागाउँ खेल मैदान मनमायण १००००० 
३ ओझागाउँ साङगेछ्योमलङ गमु्वा भवन मनमायण ५००००० 
४ कमलेश्वि मजन्दि परिसि मनमायण तथा मजन्दि संिक्षण ४०६७९० 
५ र्वुा खेलकुद कार्यक्रम १००००० 
६ अस्थाई प्रहिी चौकी खोजक्लङ व्र्वस्थापन ५०००० 
७ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन ५०००० 
 जम्मा िकम ५७५६७९० 

  

वडा नं. २ को गाउँपामलका तर्य  ववमनर्ोजजत र्ोजना तथा िकम 

क्र .स  र्ोजनाको नाम िकम 
१ बेशीगाउँ देजख देवेन्र थापा सम्म मोटि बाटो मनमायण 150000 
२ सगिमाथा आ .वव खेलमैदान मनमायण  500000 
३ खानेपानी हेिाल ुगम्ब ुशेपाय तलव  150000 
४ हाङगडेु देजख बगालेगाउँ सञ्चाइ  100000 
५ वडा नं  .को चजय व्र्वस्थापन २  100000 
६ वाड व्र्वस्थापन  250000 
७ जचते्र पामथभािा मजन्दि ममयत  250000 
८ दिुीङ हुँदै भाङबािी मोटिबाटो मनमायण 200000 
९ वाड नं  .को खिको छाना मकु्त कार्यक्रम क्रमागत २  1000000 
 जम्मा 2700000 
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३ नं. वडा अन्तगयत पूजँजगत तर्य  ववमनर्ोजजत र्ोजना तथा िकम 

क्र .स  र्ोजनाको नाम िकम 
१ पजुाचोक देजख काडे जाने बाटो जोड्ने मोटिबाटो मनमायण 150000 
२ र्ोक्मा पछुाि खानेपानी ममयत 150000 
३ जनता प्रा .मब .मबद्यालर् नर्ाँ ब्लक प्लास्टि  200000 
४ पोर्ाक हाँमडखोला RCC पलु मनमायण  ७00000 
५ सजाय देजख गाऊँपामलका जाने बाटो ममयत 100000 
६ च्र्ाने डाडा जाने सडक मोटिबाटो मलबाङ ९ 400000 
७ काँडे खेल मैदान घेिाबािा  700000 
८ शेेपाय प्रा .मब .कक्षा कोठा ब्र्बस्थापन  100000 
९ खरुुङदेन देजख देग्मा जोड्ने कृवर् सडक 600000 
१० हांमड खोला लजमब जोड्ने मोटिबाटो 400000 
११ जानकी मवहला मबकास सममती भवन मनमायण 400000 
१२ लमु्मा कुलो मनमायण 150000 
१३ मलामी खाजा घि मनमायण )३साववक मलवाङ (  200000 
१४ शान्ती चौक देजख वाँसघिे टोल जोडने कृवर् सडक  200000 
१५ र्ोकानदेन हुँदै बाघथला जोडने कृवर् सडक  335000 
१६ माङदेन मवहला भवनको मभिा ठेस गाह्रो तथा चपी मनमायण २00000 
१७ माङवहम व्र्वस्थापन 100000 
१८ वामहाङबा कुलो ममयत  100000 
१९ खेलकुद कार्यक्रम 50000 
२० पन्चेश्विी देजख वारुमा मलु सडक जोडने मोटिबाटो  ३०0000 
२१ गोववन्दे खोल्सा देजख देग्मा जोडने कुलो मनमायण 50000 
२२ ववद्यालर् पोसाक खरिद तथा ववतिण पञ् चेश् विी मा.वव. मार्य त 200000 
२३ स्वर्ेंसेववका प्रोत्साहन भिा 100000 
२४ अपाङ्ग उत्थान कार्यक्रम  50109 
२५ वल बहादिु ववक आिान खरिद 25000 
२६ पोल व्र्वस्थापन 50000 
२७ रे्क्मा खेलमैदान ववस्ताि 200000 
२८ गाउँपामलका जाने मलु सडक देजख पंखेवा हुँदै काँडे जाने गोिेटो बाटो 

सोमलङ्ग 
50000 

 जम्मा 6010109 
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३ नं. वडा गाउँपामलकाको िकम बाट  र्ोजना ववविण 

क्र .स.  र्ोजनाको नाम िकम 
१ मछपमछपे ल्र्ामल्र्ाम पंञ्चशे्विी मोटिबाटो स्ति उन्नती  300000 
२ वहमालर्न शेपाय र्वुा क्लव 100000 
३ ड्रम खरिद  १00000 
४ पञ्चशे्विी मा .वी .खेलकुद कार्यक्रम संचालन तथा व्र्वस्थापन  300000 
५ जनमखुी ववकाश सिोकाि मञ् च व्र्वस्थापन  100000 
६ पञ्चशे्विी मा .वी .एच.वप.एर् भवन शौचालर् मभिा ठेस गािो  300000 
७ पञ्चशे्विी मा .वी कार्यलर् व्र्वस्थापन  100000 
८ मलवाङ प्रहिी चौकी कार्ायलर् व्र्वस्थापन  50000 
९ जजसस रे्ममली चजय व्र्वस्थापन  50000 
१० जनमखुी प्रा .वव कक्षा कोठा व्र्वस्थापन तथा र्मनयचि मनमायण  50000 
११ नगेु छोमलङ गमु्वा व्र्वस्थापन  100000 
१२ क्र्ावलाङ देजख काँडे जोडने मोटि बाटो  550000 
१३ स्थानीर् भार्ा जशक्षण व्र्वस्थापन 100000 
१४ वडा व्र्वस्थापन  250000 

 जम्मा 2700000 
 

वडा नं. ४ को गाउँपामलका ि वडा स्तरिर् र्ोजना ववविणः 

वडा नं. ४ 
खानपेानी तथा सिसर्ाई  
क्र.सं. र्ोजना िकम 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  

 साँवा मादेन 6f]n vfg]kfgL lgdf{0f 
!))))) 

 e:d] vfg]kfgL lgdf{0f !))))) 

 ;'s] vfg]kfgL lgdf{0f @%)))) 

 wf]q] vfg]kfgL lgdf{0f !%)))) 

 ;f]g]d vfg]kfgL dd{t !%)))) 

 ldng 6f]n vfg]kfgL lgdf{0f @@%))) 

 ;fDafa'ª vfg]kfgL 6\ofÍL lgdf{0f tyf dd{t  !%)))) 

 v8\sf ufpF vfg]kfgL dd{t  !))))) 

 l;rfFO{sf nflu kfOk vl/b tyf j8f sfof{nosf] 6\oflÍ lgdf{0f ३२५००० 

 d'hf]n'ª vfg]kfgL 6\oflÍ lgdf{0f !%)))) 

 kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg -8:6lkg vl/b_ %)))) 
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k'jf{wf/ ljsf;  
 cx]vf]nf cf/=l;=l;= sNe6{ lgdf{0f / uf]/]6f] af6f] dd{t ३५०००० 

 v]Gh'jf vf]nf cf=/=l;=sNe6{ lgdf{0f  %))))) 

ejg tyf ;x/L ljsf;  
 ;f]g]d afn lasf; s]G› sf] rkL{ lgdf{0f !%)))) 

 आददवासी जनजाती सामदुावर्क भवन मनमायण थलङ ३००००० 

 साववक सावा ३,४,५ ि ९ को लामग सामदुावर्क भवन मनमायण १३००००० 

 सामदुावर्क भवन मनमायण पक्की घेिाबाि  १०००००० 
;fF:s[lt k|j4{g  
 6fF;L 5\of]lnª u'Daf sf] uh'/ vl/b !))))) 

 6fF;L 5\of]s/ u'Dafsf] k]6L dd{t  !))))) 

 rf;f]s tªgfd sfo{qmd !@%))) 

 af}4 wdf{nDaLx?sf] Nxf];f/ sfo{qmd !))))) 

 xl6of lgdf{0f tyf Joj:yfkg %)))) 

v]ns'b tyf dgf]/~hg  
 dfgfef/f v]ns'b ljsf; @%)))) 

 j8f sfof{nosf nflu ;fp08 l;:6d / v]ns'b ;fdfu|L vl/b &%))) 

 v]ns'b tflnd, k|lzIf0f tyf v]nf8L pTkfbg sfo{qmd !%)))) 

phf{  
 kfjf vf]nf n=h=lj dd{t #))))) 

 uf]w'df n=h=lj dd{t !%)))) 

 y'ªn'ª vf]nf n=h=lj= dd{t  !))))) 

n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f  
 dlxnfx?sf] nflu 9fsf–a'gfO{ tflnd !%)))) 

 gf/L lbj; sfo{qmd !))))) 

 *) jif{ eGbf dflysf h]i7 Joltmx?sf] nflu Gofgf] sk8f ljt/0f 

sfo{qmd 

!%)))) 

 blnt sf nflu cf/g dd{t / cf}hf/  vl/b !%)))) 

 :jo+d;]ljsf sf nflu k|f]T;fxg etf #,#),)))÷– 

pwf]u  
 e'sDk k|lt/f]wL l;sdL{, 8sdL{ tflnd !,%),)))÷– 

;+:yfut ljsf;, ;]jf, k|jfx / ;'zf;g   
 Sofn]G8/ lgdf{0f  !,)),)))÷– 

s[lif  
 au'/ kfng nK;Laf]6 !,^(,%))÷– 

 6sL{ s'v'/f kfng  %),)))÷– 
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 r'r] 9'Ëf cfw'lgs s[lif ;d'x cn}rL g;{/L  !,%),)))÷– 

 ynª o'jf ;d'x a+u'/ kfng !,^(,%))÷– 

 Eofu't] vl; kfng ;d'x &%,)))÷– 

 afx|df;] df5f kfng &%,)))÷– 

 ;f]g]d cfn' ks]6 If]q !,@%,)))÷– 

 Ps 3/ kfFr cf]v/ sfo{qmd &%,)))÷– 

 Ps 3/ kfFr l3p kmn &%,)))÷– 

 Ps 3/ krf; e'O{ s6/ &%,)))÷– 

:jf:yo  

 ;'xf/f kf]if0f sfo{qmd !,)),)))÷– 

 ;fFjf :jf:yo rf}sLsf] jly{ª ;]G6/ lgdf{0f &%,)))÷– 

 kz' cf}ifwL vl/b tyf j8f g+ $ sf] k|fyflds pkrf/ Joj:yfkg &%,)))÷– 

lzIff  

 km'Ëkm'Ë] cfwf/e't ljwfnosf] /Ë/f]ug tyf ejg dd{t ;Def/ !,)),)))÷– 

 ;fFjf df=lj= e"O{ Knf:6/ dd{t  
$)))))।- 

 t]Djf 6f]n afn lzIff sfo{qmd ^),)))÷– 

 ldng 6f]n afn lzIff sfo{qmd ^),)))÷– 

 ९८८९००० 

 

वडा नं. ५ को गाउँपामलका ि वडा स्तरिर् र्ोजना ववविणः 

वडा नं. ५ 
आमथयक ववकास 
क्र.सं. र्ोजना िकम 
१ पापङु दन्ते ओखि ववरुवा अनदुान ४००००० 
२ पापङु गड् र्ौला मल अनदुान २००००० 
३ पापङु आल ुववऊ अनदुान ५००००० 
४ मसम्बकु जसी गाइ अनदुान १५००००० 
५ ताङख ुवालदेन मवहला समूह बंगिु पालन १५०००० 
पवुायधाि ववकास  
६ दजयन खोला ल.ज.वव. मसम्बकु २०००००० 
७ घटे्टखोला ल.ज.वव. वकमलङ २०००००० 
८ वकमलङ खेलमैदान १५०००० 
९ तातुयङ बाध मनमायण १००००० 
१० साँवा वम्म ुघेिावािा १००००० 
११ के.आि.मस.मस. पलु मनमायण २००००० 
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१२ र्ाङखािा बाटो ममयत  १५०००० 
१३ सोदङु वोिक र्ाउण्डेसन  १००००० 
१४ पालङु खोला पलु ममयत १००००० 
१५ ममक्वा वकिाँत वहम मनमायण ५००००० 
१६ न्र्ाजखुोला ल.ज.वव. अपिेटि बाटो ममयत 5०००० 
१७ तोक्पेगोला जोङलङु गमु्बा मनमायण थप अनदुान ६००००० 
१८ वकमलङ स्वास््र् चौकी घेिावािा १००००० 
१९ समावेशी मवहला ममल टहिा मनमायण २५०००० 
२० वकमलङ गमु्बा  ९००००० 
संस्थागत ववकास   
२१ वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन ४००००० 
२२ क्र्ालेन्डि मनमायण १००००० 
२३ पापङु स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन १००००० 
सामाजजक ववकास  
२४ पापङु-२ खानेपानी व्र्वस्थापन ३००००० 
२५ पापङु-५ खानेपानी व्र्वस्थापन २००००० 
२६ पापङु-६ खानेपानी व्र्वस्थापन ४००००० 
२७ पापङु-७ खानेपानी व्र्वस्थापन २००००० 
२८ वकमलङ खेलकुद तामलम  १५०००० 
२९ अपाङ्ग लजक्षत कार्यक्रम १००००० 
३० वाङदी छ्योमलङ गमु्बा र्मनयचि १५०००० 
३१ बौद्ध छ्योमलङ गमु्बा पेजन्टङ १००००० 
३२ मसम्बकु सास्कृमतक नाचगान तामलम १००००० 
३३ वडाध्र्क्ष कप भमलवल प्रमतर्ोमगता तथा खेलाडी सम्मान ३००००० 
३४ हकय  व. ि मोती व. दमलत अनदुान १००००० 
३५ टोल खेलकुद सामाग्री खरिद अनदुान २००००० 
३६ तामाङ जामतर् पोशाक खरिद अनदुान १५०००० 
३७ मसममसमे आमा समूह भाडाकुडा खरिद अनदुान १००००० 
स्वास््र् क्षते्र  
३८ पापङु सआुहािा पोर्ण अनदुान  १००००० 
उद्योग क्षते्र  
३९ वकमलङ नेपाली हाते कागज उद्योग भईु पट्टाई १००००० 
 जम्मा १34००००० 
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प्रस्ततु गने 

श्री रुरकुमािी प्राङदेन सावँा 

(उपाध्र्क्ष) 

 


