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मानमनर् गाउँसभा अध्र्क्ष तथा सदस्र् ज्रू्हरु,  

म र्स गरिमामर् ममक्वाखोला गाउपामलका सभाको १३ औ अमिवेशन आमथयक बर्य 

२०७९/८० को लामग प्रस्ताब गरिएका नीमत तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय आवश् र्क 

श्रोत परिचालनका लामग गरिएका प्रबन्ि र्स सभामा पेश गने अनमुमत चाहान्छु   । आगामी 

आ.व. २०७९/८० मा कुल बजेट रु. ३५ किोड ४७ लाख रुपैर्ा खचय हनुे गरि बजेट 

प्रस्ताब गिेको छु । जसमा चालतुर्य  कुल रु. ७ किोड ३६ लाख ५७ हजाि रुपैर्ा ि सशतय 

११ किोड ७९ लाख २३ हजाि  साथै पुजँीगत तर्य  ९ किोड ८१ लाख २० हजाि रुपैर्ा, 

ववशेर् अनदुान ५० लाख ि समपिुक अनदुान ३ किोड ५० लाख हनु ेअनमुान पेश गिेको 

छु । सामाजजक सिुक्षा तर्य  २ किोड २० लाख रुपैर्ा हनुे अनमुान पेश गदयछु । 

गाउँपामलकाको आन्तरिक आर् अन्तगयत मसर्ारिस, एकल सम्पजि कि तथा ववववि श्रोतबाट 

रु. ३० लाख उठाउने अनमुान गिेको  छु ।  

 

 

 

 

 

 

 

माननीर् गाउँसभा अध्र्क्ष तथा सदस्र् ज्रू्हरु,  
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आमथयक वर्य २०७९/८० को कुल बजेट ३५ किोड ४७ लाख पशे गदयछु ।  

(क) चालतुर्य  कुल बजेट रु. ७ किोड ६६ लाख ५७ हजाि ववमनर्ोजन गिेको छु ।  

(ख) सम्परु्य ववर्र्गत सशतय अनदुान रु. ११७९२३००० (एघाि किोड उनासी लाख तेईस 
हजाि रुपरै्ा) 

(ग) ववर्शे अनदुान रु. ५०००००० (पचास लाख रुपरै्ा)  

(घ) समपिुक अनदुान रु. ३५०००००० (मतन किोड पचास लाख)  

(ङ) सामाजजक सिुक्षा अनमुान रु. २२०००००० (दईु किोड ववस लाख) 

(च) आमथयक ववकास तर्य  कुल बजेट रु. १०७१९५५० (एक किोड सात लाख उन्नाईस 
हजाि पाचँ सर् पचास रुपरै्ा) ववमनर्ोजन गिेको छु । 

(छ) सामाजजक ववकास तर्य  कुल बजेट रु. 17647850 (एक किोड छर्िि लाख 
सढ्चामलस हजाि आठ सर् पचास रुपरै्ा) ववमनर्ोजन गिेको छु । 

(ज) पवुायिाि ववकास तर्य  कुल बजेट रु. 44149600 (चाि किोड एकचामलस लाख 
उन्नान्चास हजाि छ सर् रुपरै्ा) ववमनर्ोजन गिेको छु । 

(झ) वन, वाताविर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन तर्य  कुल बजेट रु. 1500000 (पन्र लाख 
रुपैर्ा) ववमनर्ोजन गिेको छु । 

(ञ) संस्थागत  ववकास तथा सेवा प्रवाह तर्य  कुल बजेट रु. ११०३००० (एघाि लाख मतन 
हजाि रुपरै्ा) ववमनर्ोजन गिेको छु ।  

 

(ट) समपिुक कोर् तर्य  कुल बजेट रु. २३०००००० (दईु किोड मतस लाख रुपैर्ा) 
ववमनर्ोजन गिेको छु । 
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चाल ुखचयः 

क्र.सं. 
खचय ि ववजिर् 

संकेत नं. 
खचय ि ववजिर् जशर्यक अजन्तम बजेट रु. 

अक्षिेपी रु. 

1.  २११११ पारिश्रममक कमयचािी  १३०००००० तेह्र लाख 

2.  २११३४ कमयचािी वैठक भिा  ५००००० पाँच लाख 

3.  २११३४ जशक्षक वैठक भिा २००००० दईु लाख 

4.  २११३५ कमयचािी प्रोत्साहन/पिुस्काि १८००००० अठाि लाख 

5.  २११४१ पदामिकािी वैठक भिा  १०००००० दश लाख 

6.  २११४२ पदामिकािी अन्र् सवुविा ५०००००० पचास लाख 

7.  २११४९ अन्र् भिा  ८००००० आठ लाख 

8.  २११३१ स्थानीर् भिा  १९४४००० उन्नाईस लाख 
चवामलस हजाि 

9.  २११३१ मामसक भिा (प्र.अ.) १७६००० एक लाख 
छर्िि हजाि  

10.  २११३२ महंगी भिा १५००००० पन्र लाख 

11.  २११२१ पोशाक भिा ७३०००० मतिहिि लाख 

12.  २११२१ पोशाक भिा (वालववकास सहजकताय)  १३०००० एक लाख मतस 
हजाि  

13.   स्थार्ी कमयचािी उपदान शलु्क ४००००० चाि लाख  

14.  २११११ जस्वपि त.भ. २००००० दईु लाख 

15.  २२१११ पानी तथा मबजलुी २००००० दईु लाख 

16.  २२११२ सञ् चाि महसलु १२७५००० बाह्र लाख 
पचहिि हजाि 

17.  २८१४२ घि भाडा ५००००० पाँच लाख  

18.  २८१४२ आर्वेुद सेवा केन्र/स्टोि भाडा  ३००००० मतन लाख 

19.  २२२१२ ईन्िन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) ८००००० आठ लाख 
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20.  २२२११ ईन्िन (पदामिकािी) ६५०००० छ लाख पचास 
हजाि  

21.  २२२११ ईन्िन (जे.मस.मभ.) ६४०००० छ लाख 
चामलस हजाि  

22.  २२३१५ 
पत्रपमत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन 
खचय (FM िेमडर्ोको सूचना सवहत) 

१४००००० चौि लाख  

23.  २२३११ मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री ५०००००० पचास लाख  

24.  २२६१२ भ्रमर् खचय ३०००००० मतस लाख 

25.  २१२१४ कमयचािी कल्र्ार् कोर्  २०००००० ववस लाख  

26.  २२७११ ववववि खचय  
३८००००० मतन लाख असी 

हजाि  

27.  २८१४३ 
सवािी सािन भाडा तथा मेजशनिी औजाि 
भाडा 

४००००० चाि लाख  

28.  २२२१३ सवािी सािन ममयत खचय  १५००००० पन्र लाख 

29.  २२२१४ ववमा तथा नववकिर् ४००००० चाि लाख 

30.  २२४११ सेवा तथा पिामशय १०००००० दश लाख  

31.  २२४१३ किाि सेवा शलु्क  ९०००००० नब्बे लाख  

32.  २२४१३ 
सिकािी ववद्यालर्मा मनजी श्रोतबाट 
िाजखएका जशक्षक किाि सेवा शलु्क 

१०६९७४८० एक किोड छ 
लाख सन्तानब्बे 
हजाि चाि सर् 

असी  

33.  २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क 
२६४५२० दईु लाख 

चौसठ्ठी हजाि 
पाँच सर् ववस 

34.  २२२३१ मनममयत सावयजमनक सम्पजि ममयत संभाि १००००० एक लाख  

35.  २२२२१ 
मेजशनिी औजाि ममयत संभाि तथा 
सञ् चालन खचय   

२००००० दइु लाख 
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36.  २२५२२ 
ददवस समािोह तथा सांस्कृमतक कार्यक्रम 
खचय 

५००००० पाँच लाख  

37.   
र्वुा तथा खेलकुद कार्यक्रम (अध्र्क्ष 
िमनङ कप) गाउँपामलका स्तरिर्  

१०००००० दश लाख  

38.  २२५२९ 
ववववि कार्यक्रम खचय बावर्यक र्ोजना 
तजुयमा 

५००००० पाँच लाख  

39.  २२७२१ सभा सञ् चालन खचय 
१५०००० एक लाख 

पचास हजाि  

40.   कमयचािी आवास सवुविा ४००००० चाि लाख  

41.   वडा कार्ायलर् संचालन खचय ९००००० नौ लाख  

42.   क्र्ालेन्डि छपाई (पामलका स्तरिर्) ५००००० पाँच लाख 

43.   गैि सिकािी संस्था सहार्ता २००००० दईु लाख 

44.   अन्र् सहार्ता १००००० एक लाख  

 

 

ममक्वाखोला गाउँपामलका जशक्षा र्वुा तथा खेलकुद शाखाको कार्यक्रमः 

क्र .सं.  खचय ि ववजिर् जशर्यक अजन्तम बजेट रु. अक्षिेपी रु. 

1.  स्थानीर् ववर्र् पाठ्यक्रम कक्षा ६-८ ५००००० पाँच लाख 
2.  पाठ्यक्रम (कक्षा ४-१०) प्रवोमिकिर् ३००००० मतन लाख 
3.  ववद्यतुीर् हाजीिी व्र्वस्थापन ३००००० मतन लाख 
4.  शैजक्षक सामाग्री मनमायर् तामलम १००००० एक लाख 

5.  ववद्यालर् लेखाङकन तामलम २००००० दईु लाख 

6.  ववद्यालर् अनगुमन तथा सपुरिवेक्षर् २००००० दईु लाख 

7.  वालमैत्री खेल सामाग्री व्र्वस्थापन ४००००० चाि लाख 

8.  वालववकास सहजकताय क्षमता ववकास २००००० दईु लाख 

9.  प्रमतभा पवहचान कार्यक्रम २००००० दईु लाख 

10.  िाष्ट्रपमत िमनङजशल्ड २००००० दईु लाख 
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11.  पामलका स्तरिर् पिीक्षा व्र्वस्थापन १००००० एक लाख 

12.  स्थानीर् भार्ा पाठ्यपसु्तक १००००० एक लाख 
 

 

गाउँपामलका स्तरिर् गौिवको र्ोजनाहरु: 

क्र.सं र्ोजना िकम अक्षिेपी रु.  
१.  डाँडागाउँ बस्ती ववकास आर्ोजना २०००००० ववस लाख 
२.  पामलका क्षेत्र पवुायिाि बस्ती ववस्ताि १५००००० पन्र लाख 

३.  मड.वप.आि. १०३२००० 
दश लाख 

वजिस हजाि 
४.  होमपाईप खरिद १८००००० अठाि लाख 
५.  ईन्टिनेट जडान/ववस्ताि १५००००० पन्र लाख 
६.  ववपद व्र्वस्थापन कोर् १०००००० दश लाख 
७.  ववपन्न तथा ददगय िोगी उपचाि ५००००० पाँच लाख 
८.  पञ् चेश्वरीिी मा.वव. िोमलङ/िग र िोकन १०००००० दश लाख 
९.  तोक्पेगोला शौचालर् मनमायर् १०००००० दश लाख 
१०.  अस्पताल पवहिो मनर्न्त्रर् ५००००० पाँच लाख 
११.  थमु्बा थापागाउँ मोटि बाटो मनमायर् १०००००० दश लाख 
१२.  पापङु खाम्बकु मोटिबाटो मनमायर्  १०००००० दश लाख 
१३.  पापङु पछुािे वडा कार्ायलर् लाम्साङ मोटिबाटो मनमायर् २०००००० ववस लाख 
१४.  डाँडागाउ मानेडाँडा मोटिबाटो मनमायर् १०००००० दश लाख 
१५.  ताङखु गैिीगाउ मोटिबाटो मनमायर् २०००००० ववस लाख 
१६.  ममक्लादेन देउिाली मोटिबाटो मनमायर् २०००००० ववस लाख 
१७.  मानेडाँडा गैिीगाउ मोटिबाटो ममयत  १०००००० दश लाख 
१८.  साववक पापङु ६ ि ७ भैसी अनदुान १५००००० पन्र लाख 
१९.  दलैचा लघ ुजलववद्यतु मनमायर् १५००००० पन्र लाख 
२०.  टेमलर्ोन टावि ववजलुी व्र्वस्थापन २०००००० ववस लाख 
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२१.  ओत्रोक्मा कामीडाँडा मोटिबाटो मनमायर् ८००००० आठ लाख 
२२.  दगनेु मसम्ले डाँडागाउ मोटिबाटो मनमायर् ५००००० पाँच लाख 
२३.  रु्ङरु्ङगे मजन्दि ममयत तथा शौचालर् मनमायर् १०००००० दश लाख 
२४.  मोती मा.वव. H.P.F साझेदािी २०००००० ववस लाख 
२५.  अध्र्क्ष कोर् परिर्ोजना २०००००० ववस लाख 
२६.  जनप्रमतमनमि सँग सञ् चािकम   ३००००० मतन लाख 
२७.  सूचना तथा सन्देश प्रवाह  २००००० दईु लाख 
२८.  ताङखु मोटिबाटो ग्र्ाववर्न जाली ५००००० पाँच लाख 
२९.  िामनवमी मेला संचालन  ३००००० मतन लाख 

३०.  खानेपानी हेिाल ुपारिश्रममक १५०००० एक लाख 
पचास हजाि 

३१.  प्रमे टोल कृवर् सडक मनमायर्  ८००००० आठ लाख 
३२.  जजल्ला खेलकुद संघ  १००००० एक लाख 
३३.  USG खरिद ७००००० सात लाख 
३४.  मभमडर्ो एक्सिे तामलम २००००० दईु लाख 
३५.  स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन (४ वटा) ४००००० चाि लाख 
३६.  स्वास््र् ईकाई स्थापना/संचालन ६००००० छ लाख 

३७.  परिवाि मनर्ोजन सम्बन्िी तामलम १६०००० 
एक लाख 

साठी हजाि 
३८.  और्िी खरिद तथा ढुवानी १५००००० पन्र लाख 

३९.  मवहला स्वरं्सेववकालाई प्रोत्साहन भिा ७६८००० 
सात लाख 
अढ्सठ्ठी 
हजाि 

४०.  सतु्केिी भिा थप १५०००० एक लाख 
पचास हजाि 

४१.  ICT तामलम ३००००० मतन लाख 
४२.  मनमत/मनर्म मनमायर् (िाजपत्र प्रकाशन)  ५००००० पाँच लाख 
४३.  सजाय शेपायटोल मोटिबाटो मनमायर् ११००००० एघाि लाख 
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४४.  आर्वेुद सेवाकेन्र और्िी खरिद २००००० दईु लाख 
४५.  मनशलु्क आर्वेुद स्वास््र् जशववि १००००० एक लाख 

४६.  नेततृ्व तथा संस्थागत क्षमता ववकास कार्यक्रम (मवहला 
लजक्षत) 

३००००० मतन लाख 

४७.  खोजक्लङ पशसेुवा केन्र कार्ायलर् व्र्वस्थापन/संचालन २००००० दईु लाख 
४८.  मदि कन्टेनि खरिद (३५ मलटि) ७०००० सििी हजाि 
४९.  िेफ्री खरिद ६०००० साठी हजाि 

५०.  AI,  मसथ, ग्लोब, एप्रोन, गन आदद खरिद ४०००० चामलस 
हजाि 

५१.  मसमेन खरिद ५०००० पचास हजाि 
५२.  नाइट्रोजन खरिद (५०० मलटि) ६०००० साठी हजाि 
५३.  पश ुकार्यक्रम अनगुमन खचय ८०००० असी हजाि 
५४.  घास नसयिी स्थापना ६००००० छ लाख 
५५.  मत्स्र् पालन कार्यक्रम ६००००० छ लाख 
५६.  गाउँपामलका प्रशासकीर् भवन मनमायर् साझेदािी ५०००००० पचास लाख 
५७.  गाउँपामलका कवडयहल भवन मनमायर् साझेदािी १००००००० एक किोड 
५८.  ५ शैर्ा अस्पताल भवन मनमायर् साझेदािी ५०००००० पचास लाख 

५९.  समपिुक कोर् (संघ तथा प्रदेशबाट आउने थप 
अनदुान बाट संचालन हनुे र्ोजनाहरुको साझेदािी) ३०००००० मतस लाख 

६०.  
प्रहिी चौकी व्र्वस्थापन संचालन अनदुान (४ वटा 
प्रहिी चौकी) १००००० एक लाख 

६१.  आिमुनक आिनको व्र्वस्थापन (पामलका स्तरिर्) ५००००० पाँच लाख 
६२.  नािी ददवस कार्यक्रम (५ वटै वडा)  ५००००० पाँच लाख 

६३.  प्राववमिक जशक्षर् तथा व्र्वसार्ीक जशक्षा सहर्ोग 
कार्यक्रम  

३००००० मतन लाख 

६४.  २ नं. वडा कार्ायलर् भवन मनमायर् ७०००००० सििी लाख 
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माननीर् सदस्र् ज्रू्हरुः 
ममक्वाखोला गाउँपामलका १ नं. वडामा मनम्न बमोजजम बजेट ववनोर्ोजन गिेको छु । 

क्र .स.  र्ोजनाको नाम िकम अक्षिेपी रु.  
१.  सामदुावर्क कुटानी वपसानी ममल मोटि जडान ५०००० पचास हजाि 
२.  लाङहाक्मा खानेपानी महुान तथा िािा ममयत २००००० दईु लाख 
३.  एम्बलेुन्स खरिद ५००००० पाँच लाख 
४.  मसम्ले खानेपानी महुान ममयत ५०००० पचास हजाि 
५.  वडा कार्ायलर् ठेस गाह्रो २७३००० दईु लाख 

मत्रहिि हजाि 
६.  केिावािी खोलाखानी गोिेटो बाटो स्तिउन्नती २००००० दईु लाख 
७.  वेसीगाउँ तामाङ गमु्बा भवन मनमायर् ३००००० मतन लाख 
८.  च्र्ाङनेम्बा चचय ममयत  २००००० दईु लाख 
९.  ववउ ववतिर् (आल/ुमममनवकट) ३००००० मतन लाख 
१०.  र्वुा स्विोजगाि (बंगिु/वाख्रा पालन) कार्यक्रम  ३००००० मतन लाख 
११.  रु्सको छानो ववस्थापन कार्यक्रम ३००००० मतन लाख 
१२.  मखमली कृर्क आमा समूह भवन मनमायर् १५०००० एक लाख 

पचास हजाि 
१३.  िलेुपलु-समतघाट जोड्ने गोिेटो बाटो ममयत २००००० दईु लाख 
१४.  िोटीपोले खानेपानी महुान ममयत १५०००० एक लाख 

पचास हजाि 
१५.  बाझोगिा मलामी खाजाघि मनमायर् 100000 एक लाख 
१६.  सेसेलङु जचस्र्ान केन्र स्थापना ३००००० मतन लाख 
१७.  आहाले टोल मोटिबाटो मनमायर् १००००० एक लाख 
१८.  डाँडागाउ देखी जशतलटोल गोिेटोबाटो ममयत १००००० एक लाख 
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माननीर् सदस्र् ज्रू्हरुः 

ममक्वाखोला गाउँपामलका २ नं. वडामा मनम्न बमोजजम बजेट ववनोर्ोजन गिेको छु । 

क्र.स. र्ोजनाको नाम िकम अक्षिेपी रु.  
1.  पशपुालन तथा कृवर् कार्यक्रममा साझेदािी २४०००० दईु लाख 

चामलस हजाि 
2.  आिमुनक आिान भाटी खरिद २५००० पजच्चस हजाि 
3.  कोप्र्ाखोला लोिेन्देन कुलो ममयत ५०००० पचास हजाि 
4.  हाङगडेु मसमसिे कुलो ममयत १००००० एक लाख 
5.  वैिाखु सामदुावर्क भवन ममयत १००००० एक लाख 
6.  अिेिी आ.वव. छाना ममयत ५०००० पचास हजाि 
7.  सगिमाथा आ.वव. भवन मसमलङ ममयत ५०००० पचास हजाि 
8.  वेसी गाउँ आ.वव. शौचालर् मनमायर् १००००० एक लाख 
9.  थमु्बाखोला खानेपानी ट्ांकी ममयत  १००००० एक लाख 
10.  ओझागाउँ खेलमैदान मनमायर् ५००००० पाँच लाख 
11.  थमु्बाखोला सबु्बाटोल सडक मनमायर् १२००००० बाह्र लाख 
12.  पिुाना गाउँ पाङदिेु डाँडा गोिेटो बाटो ममयत १००००० एक लाख 
13.  प्रहिी चौकी घेिावािा ५०००० पचास हजाि 
14.  ववद्यतु लाईन ममयत ३००००० मतन लाख 
15.  थमु्बा, लोिेन्देन, वैिाखू, िसेुनी, ओझागाउँ सम्म 

मोटिबाटो स्तिउन्नती 
७२५००० सात लाख 

पजच्चस हजाि 
 

माननीर् सदस्र् ज्रू्हरुः 

ममक्वाखोला गाउँपामलका ३ नं. वडामा मनम्न बमोजजम बजेट ववनोर्ोजन गिेको छु । 

क्रस र्ोजनाको नाम िकम अक्षिेपी रु. 
१.  र्ोक्मा काँडे मोटिबाटो मनमायर्  १०००००० दश लाख 
२.  रु्गान्देन जाने मोटिबाटो मनमायर् ३००००० मतन लाख 
३.  मलबासे जाने मोटिबाटो मनमायर् २००००० दईु लाख 
४.  वपपमुनम देजख देग्मा जोड्ने मोटबाटो मनमायर् ४००००० चाि लाख 
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५.  ताके्तम जाने मोटि बाटो मनमायर् ५००००० पाँच लाख 
६.  जचनाबङु िममते चौतािा मोटिबाटो मनमायर् २००००० दईु लाख 
७.  र्ोक्मा मोटिबाटो सोमलङ ३००००० मतन लाख 
८.  सौन्दर्य समाजसेवी खेलकुद कार्यक्रम २००००० दईु लाख 
९.  लेमलेम देजख स्वास््र् चौकी सम्म मोटि बाटो ममयत ३००००० मतन लाख 
१०.  आलकुो मबउ मबतिर् कार्यक्रम २५६००० दईु लाख छपन्न 

हजाि 
११.  हाँडी खोला लघ ुजलमबद्यतु आर्ोजना  १००००० एक लाख 
१२.  वहमालर्न शेपाय र्वुा क्लब खेलकुद कार्यक्रम १००००० एक लाख 
१३.  साम्रा कुलो मनमायर् मलवाङ १००००० एक लाख 

 

ममक्वाखोला गाउँपामलका ४ नं. वडामा मनम्न बमोजजम बजेट ववनोर्ोजन गिेको छु । 

क्रस र्ोजनाको नाम िकम अक्षिेपी रु.  
१ साम्वावङु खानेपानी ममयत १००००० एक लाख 
२ िोत्रे खानेपानी ममयत १००००० एक लाख 
३ पािाङमा मसचाई  १२५००० एक लाख 

पजच्चस हजाि 
४ थलङ मामथल्लो टोल खेन्जवुा खानेपानी  २५०००० दईु लाख पचास 

हजाि 
५ साँवा ७ दमलत टोल खानेपानी १००००० एक लाख 
६ टाँसी छोकि गमु्बा शौचालर् मनमायर् २००००० दईु लाख 
७ प्रगमतजशल समूह सावयजमनक शौचालर् मनमायर् ५००००० पाँच लाख 
८ सोनेम पावाखोला आि.मस.मस. पलु मनमायर् ३००००० मतन लाख 
९ जचहानडाँडा देजख वडा कार्ायलर् सम्म मोटिबाटो मनमायर् ३००००० मतन लाख 

१० मखु्र् सडक देजख साँवा मा.वव. जाने बाटो सोमलङ १५०००० एक लाख 
पचास हजाि 

११ लेङसेम्बङु देखी र्ाजक्चप्पा जाने बाटो ममयत १००००० एक लाख 
१२ रे्िेक्वामसङ देखी साङलाङवा जाने गोिेटो बाटो ममयत १००००० एक लाख 
१३ साँवा ६ देखी पोरिङ मसम्सािे सम्म मसचाई २००००० दईु लाख 
१४ र्लेङ गोिेटोबाटो घेिावािा  २००००० दईु लाख 
१५ वडा कार्ायलर् ममयत १००००० एक लाख 
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१६ रु्सको छानो ववस्थापन कार्यक्रम ६००००० छ लाख 
१७ तम ुछ्योज्दी गमु्बा मनमायर् १५०००० एक लाख 

पचास हजाि 
१८ पेगी र्ाङसाम पोशाक खरिद ३००००० मतन लाख 
१९ रु्ङरु्ङगे देवी सिसर्ाई तथा संिक्षर्  ५०००० पचास हजाि 
२० वडाध्र्क्ष कप  २००००० दईु लाख 
२१ पावाखोला ल.ज.वव. ममयत १००००० एक लाख 
२२ थङुलङुखोला ल.ज.वव. ममयत १००००० एक लाख 
२३ गोिमुा ल.ज.वव. ममयत १००००० एक लाख 
२४ अपाग र प्रोत्साहन कार्यक्रम ५०००० पचास हजाि 
२५ सेम्सेलङु आिमुनक कृवर् तथा व्र्ावसावर्क र्मय अनदुान ५०००० पचास हजाि 
२६ साँवा मा.वव. कार्ायलर् सामाग्री खरिद १००००० एक लाख 

 

माननीर् सदस्र् ज्रू्हरुः  

ममक्वाखोला गाउँपामलका ५ नं. वडामा मनम्न बमोजजम बजेट ववनोर्ोजन गिेको छु । 

क्र .स.  र्ोजनाको नाम िकम अक्षिेपी रु.  
१ पापङु २ तातोङ खानेपानी र्ोजना 250०00 दईु लाख 

पचास हजाि 
२ तोक्पे सोदो आमा समहु २५०००० दईु लाख पचास 

हजाि 

३ मसम्बकु आ.वव. र्मनयचि १५०००० एक लाख पचास 
हजाि 

४ ठाक्चे ि ववजलुी महुान (दईु ठाउँ) बािवेि ३००००० मतन लाख 
५ मामथल्लो घटे्टखोला आि.मस.मस. पलु मनमायर् २००००० दईु लाख 
६ मसममसमे आमा समूह २००००० दईु लाख 
७ सनुाटाि खोला काठेपलु (दईु ठाउँ) मनमायर् १५०००० एक लाख 

पचास हजाि 
८ साङसो छोमलङ गमु्बा थप अनदुान २००००० दईु लाख 
९ पापङु लाम्साङ टोल ग्र्ाँस चलुो ि मसमलन्डि 

(२०/२० थान) 
२००००० दईु लाख 

१० लाम्साङ डाँडाबाटो ममयत १००००० एक लाख 
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११ साववक पापङु ६ ताङखु मतलजङु ग्र्ाँस चलुो 
ि मसमलन्डि (४६/४६ थान) 

३५०००० मतन लाख 
पचास हजाि 

१२ ईजन्डर्न तेल ममल ढुवानी सवहत १५०००० एक लाख 
पचास हजाि 

१३ मभिगाउँ आ.वव. ठेस गाह्रो तथा तािजाली 
वािवेि 

२५०००० दईु लाख 
पचास हजाि 

१४ पापङु डाँडा खानेपानी र्ोजना २००००० दईु लाख 
१५ लालीगिुाँस मवहला समहु ५००००० पाँच लाख 
१६ मनमािे मवहला समहु ५००००० पाँच लाख 
१७ ५ नं. वडाअध्र्क्ष कप ३००००० मतन लाख 
१८ ५ नं. वडाध्र्क्ष न्र्ानो कपडा  ६००००० छ लाख 
१९ टोलबाटो सिुाि तथा झोडी सर्ाई कार्यक्रम १५०००० एक लाख 

पचास हजाि 
२० पापङु स्वास््र् चौकी, वमथयङ सेन्टि 

व्र्वस्थापन तथा ढुवानी 
२००००० दईु लाख 

२१ i7 ल्र्ापटप (३ थान) २१०००० दईु लाख  दश 
हजाि 

२२ िंगीन वप्रन्टि २ थान ि मोवाइल १ थान  ९०००० नब्बे हजाि 
२३ संस्कृमत संिक्षर् तथा प्रचाि प्रसाि पापङु १५३००० एक लाख 

मत्रपन्न हजाि 

िन्र्बाद ! 

..........................................
.. 

प्रस्ततु गर्न े
श्री डण्डु लामा शरे्ाा 

(उर्ाध्यक्ष) 
 


