
पालङुटार नगरपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को सवेा र कार्िहरुको 

लालग स्थनीर् सलंित कोर्वाट रकम खिि गने र लवलनर्ोजन गने 

सम्बन्धमा वनकेो लबलनर्ोजन ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना:  

पालुङटार नगरपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कार्िहरुको 

लालग संलित कोर्वाट केलह रकम खिि गने अलधकार दिन र सो रकम 

लबलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संलबधानको धारा २२९ को 

उपधारा (२ )बमोलजम पालुङटार नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१) संलिप्त नाम र प्रारम्भ (१) र्स ऐनको नाम पालुङटार नगरपाललकाको 

लबलनलर्जन ऐन, २०७५ रहकेो छ । 

(२) र्ो  ऐन तुरुन्त प्रारम्भ ुननेछ । 

२) आर्थिक वर्ि ०७५/०७६ को लनलमत्त संलित कोर्वाट रकम खिि गने 

अलधकार (१) आर्थिक वर्ि ०७५/०७६  को लनलमत्त नगर कार्िपाललका, 

वडा सलमलत, लवर्र्गत कार्ािलर्, शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त 

अनुसूिी १ मा उल्लेलखत िालु खिि, पूंलजगत खिि र लबत्त्र् व्यवस्थाको 

रकम समेत समावेश गरी जम्मा रकम रु. ७७,४३,२०,००० ( अिेरुपी 

सतहत्तर करोड लििाललस लाख वीस हजार माि) मा नबढाई लनर्ििष्ट 

गररए बमोलजम संलितकोर्वाट खिि गनि सदकनेछ । 

३) लबलनर्ोजन (१)र्स ऐनद्वारा संलितकोर्वाट खिि गने अलधकार दिईएको 

रकम आ.व. ०७५/०७६ का लनलमत्त पालुङटार नगरपाललका, नगर 

कार्िपाललका, वडा सलमलत, लबर्र्गत कार्ािलर् र शाखाले गने सेवा र 

कार्िहरुको लनलमत्त लवलनलर्जन गररने छ । 

(२)उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन नगरपाललका, 

नगर कार्िपाललका, वडा सलमलत, लबर्र्गत कार्ािलर् र शाखाले गने सेवा 

र कार्िहरुको लनलमत्त् लबलनर्ोजन गरेको रकम मध्र्े कुनैमा बित ुनने र 

कुनै मा अपुग ुनने िलेखन आएमा नगर कार्िपाललका ले बित ुनने 

लशर्िकवाट नपुग ुनने लशर्िकमा रकम सानि सके्नछ । र्सरी रकम सािाि एक 



लशर्िकवाट सो लशर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै 

एक वा एकभन्िा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खिि 

जनाउन सदकनेछ । पूंलजगत खिि र लबत्तीर् व्यवस्थातफि  लवलनर्ोलजत 

रकम सांवा भुक्तानी र व्याज भुक्तानी बाहके अन्र् िालू खिि लशर्िकतफि  

सानि र लवत्तीर् व्यवस्था अन्तरगत सांवा भुक्तानी खिि तफि  लबलनर्ोलजत 

रकम व्याज भुक्तानी खिि लशर्िकमा बाहके अन्र्ि सानि सदकने छैन । 

तर िालु तथा पूंलजगत खिि र लवत्तीर् व्यवस्थापन खिि व्यहोने एक श्रोतवाट अको 

श्रोतमा रकम सानि सदकने छ । 

 (३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन एक लशर्िकवाट सो 

लशर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा 

ऐकभन्िा बढी लशर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत ललनु पनेछ । 

 

 

 

अनुसूिी १ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

 

पालङुटार नगरपाललकाको सलंितकोर्वाट लबलनर्ोलजत ुनन ेरकम 

 

क्र.स.ं लशर्िकको नाम िाल ुखिि पूंलजगत खिि लवत्तीर् 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ कार्ािलर् 

संिालन खिि 

७१०००००० 0 0 ७१०००००० 

२ नगरस्तरीर् 

र्ोजना 

० १३२२४६९७६ ० १३२२४६९७६ 

३ वाडिस्तरीर् ० ८५९७३०२४ ० ८५९७३०२४ 



र्ोजना 

४ सहलगानी/ 

समपरूक कोर् 

० ३००००००० ० ३००००००० 

५ प्राथलमकताप्राप्त 

लवशरे् कार्िक्रम 

० २००००००० ० २००००००० 

६ सामलजक 

सरुिा 

११००००००० ० ० ११००००००० 

७ (पररर्ोजनामा 

आधाररत 

कार्िक्रम) 

० ५००००००० ० ५००००००० 

८ बुनउदे्दश्र्ीर् 

भवन लनमािण 

० ५००००००० ० ५००००००० 

९ सशति कार्िक्रम 

( लशिा, 

स्वास््र्, कृलर् 

आदि) 

२२५१००००० ० ० २२५१००००० 

 जम्मा ४०६१००००० ३६८२२००००  ७७४३२०००० 

 

  



अनुसूिी १.१ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

पालंुङटार नगरपाललकाको आ.व. ०७५/०७६ को लालग लबलनर्ोलजत 

िालू खििको लबबरण: 

क्र.सं. बजेट नं. बजेट खिि लशर्िक आन्तररक 

स्रोत वाट 

राजश्व 

वांडफांडको 

रकम वाट 

आ.व. ०७५/०७६ 

का  

ललग लबलनर्ोलगत 

रकम 

१ २११११ तलब     १२५००००० 

२ २१११२ स्थानीर् भत्ता     ३००००० 

३ २१११३ महगंी भत्ता     ८००००० 

४ २१११४ दफल्ड भत्ता     २००००० 

५ २१११५ िाड पवि खिि     २५०००० 

६   पाररश्रलमक जन प्रलतलनलध     ९५००००० 

७ २१११९ अन्र् भत्ता     ३०००००० 

८ २११२१ पोशाक     ७००००० 

९ २२१११ पालन तथा लबजुली     ३००००० 

१० २२१११

१ 

        

११ २२११२ संिार महशुल     ८००००० 

१२ २२१२१ घर भाडा     १५००००० 

१३ २२२११ ईन्धन     १५००००० 

१४ २२२१२ संिालन तथा ममित संभार     २५००००० 

१५ २२२१३ बीमा     ५००००० 

१६ २२२१४ पिालधकारी ईन्धन     ५००००० 

१७ २२३११ कार्ािलर् सम्बन्धी खिि     ७०००००० 

१८ २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खिि     १०००००० 

१९ २२३१४ ईन्धन अन्र् प्रर्ोजन     ३००००० 

२० २२३१५ छपाई खिि     २०००००० 

२१ २२४११ सेवा तथा परामशि खिि     ६५००००० 

२२   सेवा तथा परामशि खिि करार 

कमििारी 

    ३०००००० 

२३ २२४१२ अन्र् सेवा शुल्क     १०००००० 

२४ २२५२२ कार्िक्रम खिि     २०००००० 

२५ २२६११ अनुगमन मूल्र्ांकन खिि     १०००००० 

२६ २२६१२ भ्रमण खिि     २०००००० 

२७ २२७११ लबलबध खिि     ५०००००० 



२८ २२७१३ सिस्र्ता शुल्क     १५०००० 

२९ २२७१४ अलतलथ सत्कार     १०००००० 

३० २२७१५ सामालजक परीिण     ३००००० 

३१ २२७१६ पररर्ि संिालन     १०००००० 

३२ २२७१७ लेखा परीिण     ३००००० 

३३ २२७१८ पुरस्कार     १००००० 

३४   लव. स.       

३५ २२९११ भैपरी आउन ेिालु खिि     २५००००० 

कूल जम्मा ७१०००००० 

 

अनुसूिी १.२ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बमोलजम 

पालंुङटार नगरपाललकाको आ.व. ०७५/०७६ को लालग लबलनर्ोलजत 

नगरस्तरीर् कार्िक्रम तथा बजेट: 

 नगर स्तरीर् र्ोजना २०७५-७६  

१ भौलतक पूवािधार तफि  

लस.न.ं र्ोजनाको नाम बजेट कैदफर्

त 

१ समपुरक कोर् २०००००००   

२ नगरपाललका भवन लनमािण १५००००००   

३ वडा भवन लनमािण क्रमागत लड.लप.आर तर्ार 

गरर सहलगालनमा 

१७००००००   

४ बोहोरे खोला लनबुवाटारी गनेटारी लसिाई 

र्ोजना वडा नं. ३ 

५०००००   

५ वसपाकि  लनमािण लड.लप.आर. तर्ार गरर 

सहलगानीमा 

१०००००००   

६ लसन्धुरे खोला खानेपालन १५०००००   

७ वडा सामुिालर्क भवन लनमािणलड.लप.आर. 

तर्ार गरर सहलगानीमा 

१००००००   

८ भैपरर आउने पूंलजगत सुधार कार्िक्रम  वडा 

सलहत 

५००००००   



९ बुनउदे्दश्र्ीर् व्यापाररक भवन लनमािण ५०००००००   

१० नगरपाललका पररसर ५००००००   

११ वडा नं. ४ वाडि कार्ािलर् तथा हल फर्नििर १५०००००   

१२ अमैटारी ससंिाई कूलो वडा नं. ९ ३०००००   

१३ सामुिालर्क भवन तथा मलन्िर दिव्यज्र्ोती 

आमा समूह 

३०००००   

१४ अन्नपूणि वित तथा ऋण सहकारी संस्था 

भवन 

३०००००   

१५ नर्ांवस्ती रुद्रलडही खानेपालन १० उत्तमटारी ७००००००   

१६ ऊखुवावारी खानेपानी वडा नं. १० ८ ०००००   

१७ तालतलैर्ा लनमािण तथा ममित २५०००००   

१८ जुलडखोला ररजर्भवािर्र लड.लप.आर. तर्ार गने ५०००००   

१९ रातेखोला ररजर्भवािर्र लनमािण २००००००   

२० पालुङटार ररजर्भवािर्र लड.लप.आर. तर्ार गने ६०००००   

२१ ल्र्ाण्ड पुललङ डीजाईन  २००००००   

२२ प्र्ालिङ वकि  ३००००००   

२३ ममित सम्भार कोर्  ४५०००००   

२४ लबिी पन्थबेशी खारखोला िोभान सडक ५०००००   

२५ बडडाडा ओमशालन्त सामुिालर्क भवन   ५०००००   

२६ झहरे बांध टतबन्धन ५०००००   

२७ राधाकृष्ण नमूना सडक लनरन्तरता ८००००००   

२८ राधाकृष्ण कालामाटा सडक स्तरोनलत ५००००००   

२९ बडा नं. १ बडा कार्ािलर् कम्पाउन्ड गने  ५०००००   

३० गला लबसाउने िातिोवाटो खानेपालन लनमािण १००००००   

३१ अन्नपूणि मलन्िर ुनिं ैअन्नपुणि स्कूल जाने 

मोटरवाटो 

१००००००   

३२ कालामाटा धारापालन हालत्तगौंडा सडक ९०००००   

३३ हालत्तगौंडा बसिले तल्लोमैिान सडक स्तर 

उन्नती 

४०००००   

३४ सातिोवाटो बागडाडा गाईखुर कालामाटा 

सडक  स्तरोन्नलत 

९०००००   



३५ नर्ागाउ राममलन्िर पंलडतडार 

सापाकोटाटारठांरटिौर जोड्ने मोटरवाटो 

७०००००   

३६ च्र्ाङलल ऊखुवारर ललफ्ट खानेपानी वडा नं. 

६ 

७०००००   

३७ ज्र्ोलतिौतारा अम्वोटे खोप्लाङ स्वास््र् 

िौदक सडक स्तरोन्नलत 

७०००००   

३८ बडडांडा वुलडिौर फलाम खानी लसम्पानी 

आपपीपल सडक  

१००००००   

३९ भुमी ससंिाई र्ोजना ( वाडि नं. ४,५,६,७,८) १००००००   

४० नगरस्तररर् ह्र्ुमपाईप खररि २५०००००   

४१ वडास्तरीर् प्राफलमकता प्राप्त कर्िक्रम ११००००००   

४२ साबिजलनक लनजी साझेिारी लगालन( न.पा. 

लभि नगर बस) 

१००००००   

४३ तल्लो मालती गैरा वडडांडा सडक पीि २५०००००   
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लस.न

. 

र्ोजनाको नाम बजटे कैदफर्त 

  भौलतक पवूािधार तफि      

क) सडक तफि      

१ लबलमर नसिरी सडक ७०००००   

२ खोल्लीगाउँ, िण्डीथान, केउरेनी, िापभन्ज्र्ांग 

पांगेखोला लसम्ले गैरी नौलबसे सडक 

५०००००   

३ लमर्ििखोला, मकुण्डाडा, पल्लो हरटर्ा, डाँडागाउँ 

कृलर् सडक 

५०००००   

४ कटहरे िंखे लामािौर रातडाँडा १०००००   

५ १ नं वडा कार्ािलर् बाट िलेबस्थान िापभन्ज्र्ांग 

सडक 

६५००००   

६ फलामे पांगे खोला िापभन्ज्र्ांग सडक २०००००   

७ कटहरे मडदकलो, बालनर्ा गाउँ ललगललगकोट 

सडक 

४०००००   

८ पुतली खेत लसबसलंग डाँडा, बुढीिौर केउरेनी 

िण्डीस्थान सडक 

४०००००   

९ केउरेनी िौतारो बाट जाते िौर बलहिारको घर 

पछाडी बाट तल्लो बाटो जोड्ने सडक 

३०००००   

१० आपलपपल िलेख आपलपपल अस्पतालसम्म सडक 

स्तर उन्नलत 

५०००००   

ख) खानपेानी     

१ उपल्लो मुंग्रेखोला खा.पा. २०००००   

२ सुन्तले नर्ावस्ती खा.पा. १५००००   



३ आपलपपल पसम्पंग खा.पा. लवस्तार डाँडागाउँ, 

हमीकोट खा.पा. 

२०००००   

४ लसमलफेिी, बेसीगाउँ खा.पा. २०००००   

५ धौ खोला सालवक आपलपपल ७ खा.पा. १५००००   

६ राईगाउँ खा.पा. १५००००   

७ बस्ताकोटी पधेरा (िललत बस्ती) खा.पा. १५००००   

ग) ससंिाई     

१ छ लबसे कुलो बर्िरे १०००००   

२ फाउिी खोला बतौलाटारी ५००००   

३ भारते कुलो ममित १०००००   

४ धुन्धुरे पलहरे कुलो ममित १५००००   

५ बारलबसे कुलो  १०००००   

६ आरुबोटे कुलो रातडाँडा ५००००   

७ जफाती कुलो लसम्पानी ५००००   

  पर्िटन     

१ शलहि स्मृलत प्रलतष्ठान नेपाल हर्मिकोट ४०००००   

२ आपलपपल ररप खेल मैिान १०००००   

  भवन लनमािण     

१ नेपाल मगर संघ ििीर् कार्ािलर् आपलपपल 

अधुरो भवन 

३०००००   

२ आपलपपल स्वास्थ िौकी २०००००   

  अन्र्     

१ ललगललगे िौड १०००००   

२ आपलपपल  भन्ज्र्ांग प्रलतिालर् लनमािण २०००००   

३ लवपि ब्र्बस्थापन  १०००००   



४ मलहला, िललत, र्ुवा क्लब, अपाङ्ग, जनजाती  ५०००००   

५ श्री जनिेतना प्रा लब र श्री िवेीस्थान प्रा लब - 

(नगर लशिामा माग) 

० २००००

० 

७ ममित सम्भार कोर् / DPR ४०००००   

  जम्मा वाडि न २ को बजटे रू  ८३५०००

० 

  

 

वडा न ३ वाडि स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजटे 

लस.न

. 

र्ोजनाको नाम बजटे कैदफर्त 

 भौलतक पवूािधार तफि    

क) सडक तफि      

१ लसउड़ेपालन साउनेपानी वडा कार्ािलर् ुनिै 

डुम्रेडाँडा सडक 

२०००००

० 

  

२ िेपेखोला बज्रेडाँडा लवरावारी हिे ैआपलपपल ५०००००   

३ किली आमडाँडा ुनि ैधारापानी, लामाखेत 

पाच्र्ान, मैवल मैिान 

५०००००   

४ ढाकेश्वोर लपपलडाँडा ुनि ैआपलपपल हलस्पटल ३०००००   

ख) खानपेानी तफि      

१ लामोगरा, छागेपानी खा.पा. र्ोजना ३०००००   

२ पलण्डत गाउँ लसस्ने धारा खा.पा. र्ोजना ३०००००   

ग) ससंिाई तफि      

१ मालेबगर, बारालबसे, किली, लमर्ििखोला 

माझको कुले ससंिाई तथा ममित 

३०००००   

२ बोहरे खोला लसम्ले, भटे्ट अलसमुरे कुलो ममित ३०००००   

३ लवरावारी कुलो ममित तथा ससंिाई ३०००००   



घ) कृलर् तफि      

१ तरकारी, फलफुल तथा माछा पालन ४०००००   

ङ ) पर्िटन तफि      

१ पाच्र्ान स्मृलत साललक ५०००००   

ि) लशिा तफि      

१ श्री डुम्रे आधारभुत लब. ममित सम्भार फर्नििर २०००००   

२ वाल सिेतना तथा वाल क्लब र र्ूवा क्लब २०००००   

छ) भौलतक भवन लनमािण तफि      

१ मखमली आमा समूह भवन लनमािण ३०००००   

२ लमर्ा गाउँ मिरसा लनमािण अधुरो ३०००००   

३ िललत ललित वगि वडाभर २८६५७५   

४ मलहला आर् आजिन लसप मुलक वडा ३०००००   

५ लवपि व्यवस्थापन  २०००००   

६ भैपरी आउने २०००००   

७ डुम्रे डाँडा भीर र बोहरा गाउँमा तारबार ३०००००   

  जम्मा वाडि न ३ को बजटे रू  ७९८६५७

५ 

  

 

वडा ४ स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजटे 

लस.न

. 

र्ोजनाको नाम बजटे कैदफर्त 

क) पवूािधार लबकास सम्बलन्ध (भवन लनमािण, सडक, खानपेानी, 

लबधतू, ससंिाई, कृलर्) 

  

१ कालामाटा धारापानी हात्तीगौडा जोड्ने 

मोटर बाटो स्तरउन्नलत  

 न.पा. 

१०००००० 



२ नर्ागाउँ राम मलन्िर पलण्डतटार 

सापकोटाटार ठाटीिौर जोड्ने मोटर बाटो 

स्तरउन्नलत 

 न.पा. 

१५००००० 

३ बडहरे डाँडा भुजेल गाउँ वरसरे ुनिँ ै

लघमेरेथोक जोड्नेमोटर बाटो स्तरउन्नलन्त 

३०००००   

४ लुइँटेल बजार ओभ्री ुनि ैिवेकोट ३०००००   

५ कालमगाउँ रानीखोला मरे बाटो सी.टी.भी.टी. 

जोड्ने मोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

४०००००   

६ हात्तीगौंडा बागलटार बेलटार ुनि ै

घोप्टेसुहारा जोड्ने मोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

४०००००   

७ बारालपके छापथोक लपि सडक सम्म जोड्ने 

मोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

३०००००   

८ छापथोक लपि सडकबीि सेती आँप बगैंिा 

न्र्ौपानेखोला अििले मोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

९ लुइँटेल गहतेरी छापथोक लपि सडक बाट 

उपल्लो मालती गैरा ुनि ैसुिशिन लन.मा.लव. 

जोड्ने  मोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

१० अलका लिलाउने बडहरे ुनि ैधारापानी 

जोड्नेमोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

११ लहरामुलनटार सापकोटाटार काउले पानी 

थानससंग जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

१२ अििले िमै गाउँ ुनि ैबडडाँडा जोड्ने 

मोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

१३ लपपलडाँडा ढोडेनी जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

१४ बडडाँडा िइु धारे लपकलनक स्पोट सम्मको 

पेटी (लसडी) 

    

१५ बारालपके पलण्डतटार भण्डारी गाउँ जोड्ने     



मोटरबाटो स्तरोन्नती 

१६ लुइँटेल िलेख जौ बारी जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

१७ बडडाँडा जर्लन्त टोल सडक स्तरोन्नती     

१८ ओखलढंुगा िललत वस्ती मोटरबाटो स्तरोन्नती     

१९ लापटंन्िी  ठाटीिौर जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

२० सरस्वती स्कूल ुनि ैथानससंह डाँडा सडक 

स्तरोन्नती 

    

२१ कुमाल गाउँ माझ गाउँसमी िौतारा 

मोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

२२ िबेी स्थान साल घारी कमेरीखानी ुनि ै

कालामाटा सम्मको सडक स्तरोन्नती 

    

२३ महािवे स्थान अमरा बगैिा स्वास््र् िौकी 

सम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नती 

    

२४ बारालपके भृकुटी स्कूल लसडी लनमािण ३०००००   

२५ मालथल्लो मालती गैरा बडडाँडा मोटर बाटो 

लपि 

  न.पा. 

२६ लपटाँडी ठाटीिौर मोटरबाटो स्तरोन्नती     

२७ बडडाँडा िइुधारे लपकलनक स्पोट स्तरोन्नती     

२८ साख्रा रानी खेत मोटरबाटो स्तरोन्नती ३०००००   

२९ ललगललग सामुिालर्क अध्र्र्न केन्द्र   न.पा. 

३० नर्ा गाउँ सानो बगैिा अलका लिलाउने रानी 

खोला मोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

३१ अलका लिलाउने बडहरे ुनि ैधारापानी 

जोड्नेमोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    



३२ बारालपके िामखानी मोटर बाटो मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

३३ भवन (ललगललग सामुिालर्क अध्र्र्न केन्द्र 

भवन लनमािण) 

  न.पा. 

३४ छापथोक र्ूवा क्लब भवन लनमािण     

३५ बृद्दा आश्रम भवन लनमािण     

३६ धारापानी सामुिालर्क भवन लनमािण     

३७ बडडाँडा लपपलडाँडा र भवन लनमािण     

३८ लुइँटेल बजारिलन्द्रका पुस्तकालर् ममित     

३९ वसिले सामुिालर्क भवन ममित तथा तारवार   न.पा. 

४० ठालतिौर भवन कम्पाउन्ड लनमािण     

४१ बारालपके साझा भवन ममित     

४२ बारालपके साझा भवन ममित   न.पा. 

४३ ब्रमाकुमारी इश्वरीर् लबश्व लबध्र्ालर् भवन 

लनमािण 

३०००००   

४४ लशव शलक्त भवन ममित     

४५ लहम पाईप खररि ५०००००   

४६ साबिजलनक शौिालर् लनमािण १५००००   

४७ सडक दकनारा लवधुतीर् लाईन लवस्तार 

कार्िक्रम 

१०००००   

४८ लवधुतीर् पोल र तार खररि ५०००००   

४९ आिशि पररवार भवन लनमािण २०००००   

  खानपेानी     

१ िापेखोला खानेपानी आर्ोजना    २००००० 

न.पा. 

२ लुइँटेल भन्ज्र्ांग खानेपानी आर्ोजना पुरानो     



धारा 

३ ढोडेनी खानेपानी आर्ोजना   न.पा. 

४ बारालपके िबेीस्थान खानेपानी ममित     

५ रामनाथ खानेपानी ममित     

६ लिरुवा ढंुगा  खानेपानी ममित     

७ छापथोक पानी टर्ांकी खानेपानी ममित     

८ बेलाउते धारा खानेपानी ममित     

९ काउलेपानी खानेपानी ममित     

१० साख्रा मालथल्लो खानेपानी ममित २०००००   

११ खानेपानी पाईप खररि १५००००   

१२ िमता अलभबृिी कार्िक्रम ४०००००   

१३ मलहला िमता आर्मुलक कार्िक्रम     

१४ जातीर् भेर्भुर्ा र सास्कृलतक जग्रेना कार्िक्रम     

  सामालजक लवकास     

१ िोश्रो वडा कप १०००००   

२ अलतररक्त दक्रर्ाकलाप १०००००   

३ बाल संजाल र्ूवा क्लब प्रोजेक्टर र फूटबल 

ड्रेस खररि 

३०००००   

४ जेष्ठ नागररक १०००००   

५ अपाङ्ग असक्त १०००००   

  लशिा     

१ शैलिक नमुना अबलोकन भ्रमण १५००००   

२ लबध्र्ालर् फर्नििर खररि   न.पा. 

३ ई.लस.डी नमुना व्यवस्थापन  २०००००   



  स्वास््र्     

१ सहरी स्वास््र् केन्द्र बेवोस्थापन तथा 

संिालन 

१०००००   

२ और्धी उपकरण औजार खररि तथा 

व्यवस्थापन  

    

३ सामुिालर्क स्वास््र् ईकाई स्थापना भवन 

लनमािण 

    

४ बडडाँडा लस्थत पुरानो स्वास््र् भवन ममित   न.पा. 

५ आपतकालीन कोर् लबमा मानलसक स्वा्र् 

सुत्केरी तथा अन्र् 

  न.पा. 

  आर्थिक लवकास     

१ पशु सम्बलन्ध आन्तररक परजीवी लनर्न्िण 

कार्िक्रम 

१०००००   

२ तरकारी लबउ लबजन तथा फलफुल अनुिान 

कार्िक्रम 

१०००००   

  पर्िटन लवकास     

१ िबेकोट होमस्टे तथा पर्िटकीर् स्थल   न.पा. 

२ साख्रा काललका मलन्िर ममित लपकलनक स्पोटि    न.पा. 

३ थानससंह डाँडा लिलडर्ाखाना तथा लपकलनक 

स्पोट उधान 

  न.पा. प्रिशे 

केन्द्र 

४ कुमाल गाउँ िण्डीस्थान ममित     

५ बारालपके पाकि  स्तरउन्नलत २०००००   

६ ललगललग िौड ५००००   

  सामालजक लवकास     

१ धमि सस्कृलत तथा कला सम्रिण तथा लवकास २०००००   

२ मेला महत्सब १०००००   

४ लबपत व्यवस्थापन  १०००००   



५ भैपरी आउने ममित सम्भार १२००००

० 

  

  जम्मा ८०००००

० 

  

 

वाडि न ५ को वाडि स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजेट  

१ भौलतक पवूािधार तफि       

लस 

न  

र्ोजनाको नाम  बजटे   कैदफर्त  

  सडक तफि       

१ नौखोर ररंगरोड सडक -न पा संग समपुरक ५५००००   

२ ठाटीपोखरी पुरणलडही गौडा सडक   ६०००००   

३ पाररलडही आर्ुबेिि सडक  २५००००   

४ हवाई मैिान लभलि सडक  ३०००००   

५ तल्लो फाट तान्द्रगंटार सडक  ४०००००   

६ ह्र्ुम पाइप खररि  २०००००   

२ खानपेानी तफि      

१ ढापगरा खानेपानी  ३०००००   

२ िोभान खानेपानी  ३०००००   

३ खानेपानी पाइप खररि  १०००००   

३ लबधतु      

१ रानीटार तथा अन्र् थप लबधुलतकरण  १५००००   

४ लशिा      

१ भवानी मालव शैलिकस्तर वृलि तथा 

पूवािधार लनमािण  

४०००००   

५ स्वास््र्      

१ जनस्वास््र्, आर्ुिवेि बर्थिंग सेन्टर  २०००००   

२ वडा पोर्ण कार्िक्रम  ५००००   



6 मलहला तथा बालबाललका      

१ प्रगलतलशल वाड स्तरीर् मलहला सलमलत 

लबउ पुजी  

२०००००   

२ बनिवेी बाल उधान  २०००००   

३ ललगललग बाल उिान  २०००००   

७ िललत तफि       

१ वाडि स्तरीर् एदककृत िललत सेवा समाज 

ट्रस भवन  

२५००००   

८ सूिना तथा प्रलबलध      

१ वाडिका लबलभन्न ६ स्थानमा लसलस रटभी 

क्र्ामरा जडान           -नगरपाललका संग 

सहकार्ि 

१७५०००   

९ धार्मिक, सामालजक  र सास्कृलतक      

१ ठाटीपोखरी बजार सौिर्िता कार्िक्रम  ४०००००   

२ िाम्पािवेी वेिाश्रम  २५००००   

३ धमि, सालहत्र् सस्कृलत संरिण  ७५०००   

४ ठाटीपोखरी मलस्िज  २०००००   

५ गुम्बा पूवािधार  ३०००००   

६ लसगाटेिवेी टस लनमािण  २०००००   

१० कृलर् तथा पश ु     

१ बोहोरे खोला िोभान रर्ाले कुलो ममित  २०००००   

२ ब्र्बसालर्क कृलर् अनुिान  १०००००   

३ नस्ल सुधार बन्ध्र्ाकरण तथा मासु पसल 

सुधार  

१०००००   

११ र्बुा तथा खलेकुि      

१ वाडि कप फुटबल प्रलतर्ोलगता  १०००००   

२ ब्र्ार्ामशाला थप सामान खररि  १५००००   

३ भौलतक पूवािधार लवपिब्र्बस्थापन कोर्  ८०००००   



  जम्मा वडा न ५ को कुल बजेट रकम रू  ७७०००००   

 

 वाडि न ६ को वाडि स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजेट  

क्र.स  र्ोजनाको नाम  रकम कैदफर्

त  

१ भोटेकाटे बनपाले गाईखुर थान लपपलडाडा मोटर 

बाटो  

१५००००

० 

  

२ उपल्लो कसरी लभलि सडक  ३०००००   

३ भानेखोला पुथोकबेशी पूवािधार स्कुल िेलख रर्ाले 

ुनि ैपौडेल गाउ सम्मको मोटर बाटो  

५०००००   

४ काभ्रे बगैिा ुनि ैडिवुा लसमल गैरा सम्मको 

मोटरबाटो  

३०००००   

५ जुडीखोला लिसोखोला मोटरबाटो स्तरउन्नलत  ३०००००   

६ भोटेबगर गुम्बा लनमािण  ३०००००   

७ वडा न ६ को सम्पूणि पूवािधार  लनमािण  ८०००००   

८ भुलममाइ र्ुवा क्लब भवनको बादक काम  ३०००००   

९ स्वास््र् िौकी पूवािधार  ३०००००   

१० मनधारा खानेपानी र्ोजना  ३०००००   

११ लपप्ले बोक्सी खोला ड्याम  ३०००००   

१२ ताल पोखरी सामुिालर्क भवन  ६०००००   

१३ अग्लो िौतारा ठाटीटार  १५००००   

१४ जैसीथोक लभलि बाटो  ३०००००   

१५ कमलटार सामुिालर्क भवन  ६०००००   

१६ मलहला ललित कार्िक्रम  ५०००००  

१७ लवपि व्यस्थापन  १६४३०५   

१९ पौवाटार खानेपानी  ८०००००   

२० नेवारे पधेरो  १५००००   

  जम्मा वडा न ६ को कुल बजटे रकम रू  ८४६४३०

५ 

  



 

 वाडि न ७ को वाडि स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजेट   

क्र.स  भौलतक पूवािधार तफि    

  सडक तफि    

१ डोटेलपपल िेलख फलामे बगर सम्मको मोटर बाटो स्तरउन्नलत  ३००००० 

२ कुमालटारी लझल्केगाउ ुनि ैकोलडाडा सम्मको मोटर बाटो 

स्तरउन्नलत  

३००००० 

३ डोटेलपपल मुहाने फेिी बाटो ह्र्ुम पाइप सलहत स्तरउन्नलत  २००००० 

४ बट्टार आपटारी माझ गाउ पारेघाट बाटो स्तरउन्नलत  १५०००० 

५ पुनेलपपल झुसेटार पाण्डे खोला भोटेनी खोला बाटो स्तर 

उन्नलत  

३००००० 

६ लसजिनािोक भुसे गाउ घडीखेल गाउ बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

७ कौशलटार कालामाटा सलतघाट मोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

८ कोल डाडे काली खोला िश मुरे बाटो स्तर उन्नलत  ३००००० 

९ पन्तको बगैिा महािेव खोला नर्ा बलस्त मालझ गाउ बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

१० बाक्से खोला लसन्धुरे खोला ह्र्ुम पाइप र बाटो स्तर उन्नलत  ३००००० 

११ फलामे िौतारा काली पोखरी िारशर् बगर प्र्ौिी खोला 

मोटर बाटो स्तर उन्नलत  

३००००० 

१२ जुडी खोला नौमुरे ह्र्ुम पाइप सलहत कल्भट लनमािण  ६००००० 

१३ फेिी खहरे मोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१४ खाल्टे डाडा गाउ मोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१५ लबरुवाटार बजार पदि नाला र बाटो स्तरउन्नलत  ४००००० 

१६ स्र्ाल डाडा स्वामीिौर आहालेबर ढल्केबर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१७ महािवेस्थान भट्टफाट कोलडाडा पन्तको खोल्सी मोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

१८ खिीटार िोक पारर डी साइटार प्र्ौिी खोला  १५०००० 

१९ राधाकृष्ण मलन्िर बुल्धंग्रो बाटोमा कल्भटि लनमािण र बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

भवन ० 



  १. धोद्रबेराि टोल लवकास सस्थांको सामुिालर्क भवन 

लनमािण  

४००००० 

२. महािवे मलन्िरमा प्रलतिालर् भवन लनमािण  ४००००० 

खानपेानी ० 

  १.  पा.न.पा. वाडि ७ भररको खा.पा.ममित तथा सम्भार  ४००००० 

ससंिाई   

  १. जुडीखोला अर्थिंग ड्याम पररर्ोजनाको लालग डीपीआर  ० 

 लशिा  ३००००० 

 र्वुा क्लब तथा बाल क्लब     

१ वाडि स्तरीर् फूटबल प्रलशिन तथा खेलकुि सामग्री खररि  ३००००० 

२ र्ुवा तथा खेलकुि      ४००००० 

२ बाल लबबाह न्र्ूनीकरणको लालग िेतना मुलक कार्िक्रमको 

लालग  

५०००० 

स्वास््र्   

१ क.  च्र्ांगली स्वास््र् िौकी भवनको छाना जस्ता पाता फेनि  २००००० 

ख. च्र्ांगली स्वास््र् िौकीमा धारा तथा वेसन जडान १००००० 

ग. वडा न ७ मा संिालनमा रहकेो एम्बुलेन्स ममित 

सम्भारको लालग  

१००००० 

कृलर् तथा भटेनरेी ३००००० 

१ क. च्र्ांगली ललिी, केरा पकेट एररर्ा घोसणा अनुरुप 

पररर्ोजना संिालन  

  

ख.  सामुलहक खेलत वा सामुलहक व्यवसार् प्रोसाहन    

ललित वगि ५००००० 

१ क. जनजाती भार्ा तथा सस्कृलत सम्रिण    

ख.  िललत भार्ा तथा सस्कृलत सम्रिण    

ग. मलहला नेतृत्व लवकास साथै अलभमुखीकरण कार्िक्रम    

मेला महोत्सव १५०००० 

१ क.  लतज गीत प्रलतर्ोलगता कार्िक्रम    

ख.  लशबरािी मेला कार्िक्रम  

लबधतु २००००० 



१ वाडि न ७ मा लबधुत पोल तार व्यावस्थापन, लबधुलतकरण 

साथै लबधुत लाइन सुधार  

  

लवपि ब्र्बस्थापन १५०००० 

१ लवपि ब्र्बस्थापन कार्िक्रम जोलखम न्र्ूलनकरण, प्रलशिण 

साथै सहर्ोग कार्िक्रम  

  

भपैरी आउन ेखिि १५०००० 

  जम्मा वाडि न ७ को कुल बजटे रकम रू ९३००००० 

 

 

 

  वाडि न ८ को वाडि स्तरीर् कार्िक्रम तथा बजेट  

क्र.

स  

कार्िक्रम तथा र्ोजनाको नाम अनमुालनत 

रकम 

कैदफर्त 

१ सहकारीका शेर्र सिस्र् र्बम सिस्र्हरुलाई 

सहकारी लशिा सम्बलन्ध ताललम संिालन  

५००००   

२ लबलभन्न दिबसहरु जस्तै नारर दिबस 

बातावरण दिबस तीज आदि  

५००००   

१ वाडि स्तरीर् खेलकुि मैिान लनमािण  ३०००००   

२ आकला मा.लब कार्ािलर् ब्र्बस्थापन  १५००००   

३ बाल उिधन लनमािण  २०००००   

४ सतल लनमािण  ३०००००   

१ धुवाकोट िक्रपथ  ० नगरस्तरीर् 

कार्िक्रम  

२ अकला ग्रालमण सडक  २०००००

० 

  

३ शहीि स्मारक मुलाबरी सडक  ४०००००   

४ अलधकारी गाउ, डुम्रे गैरा प्रसुती केन्द्र सडक  ३०००००   

५ आपटारी लसल्लीखोला सडक  ३०००००   

६ रातमाटे झाक्रा सडक  २०००००   

७ पिलेा धारापालन सडक  ० नगरस्तरीर् 



कार्िक्रम  

८ ह्र्ुम पाइप् खररि  ३०००००   

९ पलन्थनी कुवा माइललटार सडक  २०००००   

१० गौलीटार लौके सडक  २५००००   

११ मरे गौडा सडक  ३०००००   

१२ लबधुतको काठे पोल ब्र्बस्थापन गरर 

फलामको पोल राख्ने  

  नगरस्तरीर् 

कार्िक्रम  

१३ भवन लनमािण  ३०००००   

१४ ममित सम्भार कोर्  ५१७२९९   

  कृलर् तफि      

१ केरा खेतीका लालग लबरुवा खररि  ३०००००   

  खानपेानी     

१ टटले िौर इनार  १५००००   

२ िभुार िललत बलस्त इनार  १५००००   

३ काली कोटे इनार  १०००००   

४ लसल्ली खोला एदककृत खानेपानी र्ोजना  पा.न.पा.को गौरवको 

र्ोजना  

  लवपि, वन वातावरण तथा सरसफाइ  १०००००   

  पर्िटन लवकास सम्बलन्ध     

१ सलहि स्मारक लनमािण  २०००००   

  ललित तफि      

१ मलहला आर् आजिन मागमा आधाररत   २०००००   

२ िललत कृलर् कार्िक्रम  १०००००   

३ बृि बृिा भवन लनमािण  ३०००००   

४ जनजाती  ५००००   

५ अपांग आर्मुलक कार्िक्रम  ५००००   

६ अल्पसंख्र्ा आर् आजिन कार्िक्रम  ५००००   

  वाडि न ८ को कार्िक्रम तथा बजटे रकम रू ७८६७२९
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                            वाडि न ९ को वाडि स्तरीर् 

कार्िक्रम तथा बजटे  

    

क्र.स  र्ोजना तथा कार्िक्रमको नाम रकम  कैदफर्त  

  सडक तफि      

१ घरेडी खोला हात्तीगौडा ुनि ैपा न पा १ ठुटेबजार 

मोटर बाटो स्तरउन्नलत  

६०००००   

२ भज्र्ांङ डाडा राम्िे मोटर बाटो स्तर उन्नलत  ३०००००   

३ [पाण्डेबेशी पाण्डे गाउ मोटर बाटो स्तर उन्नलत  १५००००   

४ कालमखोला िलेख छेरेक िलभज्र्ांङ मोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

१५००००   

५ िवेी स्थान िलेख फेिी िौतारा ग्राबेल मोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

१५००००   

६ सेरा बजार हासेको िौतारा जोती साना बेशी 

मोटर बाटो स्तर उन्नलत  

७०००००   

७ उपल्लो सेरा कफी कार्ािलर् सम्म ग्रावेल  २०००००   

८ धुवाकोट ७, ८ र ९ को मोटर बाटो स्तर उन्नलत  ३०००००   

९ मरोटबेशी िलेख लिवेणी मा लव सम्म मोटर बाटो 

लनमािण  

१५००००   

१० छरछरे लसपािली गाउ मोटर बाटो स्तर उन्नलत  १०००००   

११ लिसापानी लामगरा मोटरबाटो स्तर उन्नलत  १५००००   

१२ ढंुगेटारी सेरा पा न पा १० खहरेखोला ग्रावेल 

ममित  

१०००००   

१३ लहर्ुम पाइप खररि वाडिभरर  ४०००००   

  खानपेानी     

१ पाररलडही लिसोपानी खा पा  १०००००   

२ भुत्र्ाहा खा पा ममित  १०००००   

३ पाण्डेबेशी खा पा लनमािण  ३०००००   

४ डाडो खा पा ममित  ५००००   

  ससंिाई तफि      

१ कुुनले फाट कुलो ससंिाई ममित  ४०००००   

२ अमगाई टारी कुलो ममित (न.पा. मा परेको ) ० १५०००



० 

३ तल्लो थापाटार कुलो ममित  २५००००   

४ झगरे बकि टारी कुलो ममित  १०००००   

  भवन लनमािण     

१ भारतीर् भू पु सैलनक भवन लनमािण  ३०००००   

२ लाुनरे डाडा मलहला समुह भवन लनमािण  १०००००   

३ रेडक्रस उप शाखाको हल लनमािण  १५००००   

१ ललित वगि तफि  मलहला, जेष्ठ नागररक, िललत, 

अपांग जनजालत आदि  

५५००००   

२ िमता लवकास सम्बलन्ध  २०००००   

३ ममित सम्भार सम्बलन्ध  ५०००००   

४ वाडि कार्ािलर् फर्नििर तथा कार्ािलर् ब्र्बस्थापन  २०००००   

६ वाडिमा लिस्र्ान केन्द्र स्थापना  ४०००००   

८ सामुिालर्क अध्र्ान केन्द्र ब्र्बस्थापन खिि  ५००००   

९ भैपरी खिि तफि   १०००००   

१० लवपि ब्र्बस्थापन खिि  १०००००   

११ टोल सुधार सलमलत ब्र्बस्थापन  १५००००   

१२ बाल क्लब तफि   ५००००   

१३ प्रहरी िौकी रातमाटे फर्नििर  ५००००   

  धमि सस्कृलत पर्िटन     

१ धमि सस्कृलत उत्थान  ७४०००   

२ लसि बाबा नलजकको तामाखानी सम्भाव्यता 

अध्र्ान  

१५००००   

  कृलर्, पश,ु वन तथा वातावरण सम्बलन्ध  ३०००००   

  लशिा     

१ धमोधर् मा लब ग्राउण्ड सम्र्ाउने  १०००००   

२ मिने डाडा मा लव टस भवन हल लनमािण  १०००००   

३ लिवेणी मा लव तारबार घेरा  १०००००   

४ रामज्र्ोलत प्रा लव तारबार घेरा  ५००००   

५ स्वास््र् १०००००   



  वाडि न ९ को कुल र्ोजना र रकम रू ८६२४००
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                     वाडि न १० को वाडि स्तरीर् 

कार्िक्रम तथा बजटे  

    

क्र.स  र्ोजना तथा कार्िक्रमको नाम रकम कैदफर्त 

  सडक तफि      

१ जोती पलन्थनी गाईखुर सडक  १५०००००   

२ लति भन्ज्र्ाङ अमराई सडक  ३०००००   

३ काला मुढा ठुलो गाउ भतेनी िौतारा सडक  २०००००   

४ कुडहर िाहाल गाउ गला लबसाउने लप्सीिौर ठाम 

डाडा सडक  

३०००००   

५ फुल बहािरु बारी भारतेबेसी कुरेिौर जोती सडक  ३०००००   

६ बागडाडा ठुलोगाउ िापपानी सडक  २०००००   

७ लब.क टोल लिर्ान डाडा ुनि ैधारापानी सडक  ३०००००   

८ अमरे खोला लकाङ सडक  २०००००   

९ उखुबारी लबजुली डाडा ुनि ैकोटगढी सडक  ३०००००   

१० बागडाडा वाडि कार्ािलर् ुनि ैवाडि न ९ जोड्ने 

सडक  

२०००००   

११ बन्जरा िोक लसमल िौर लप्सी िौर सडक        २०००००   

१२ गला लबसाउने लाजीकोट सडक  २०००००   

१३ वाडिमा शाखा सडक सफा गनि  वर्ाि पछी ५००००   

  खानपेानी     

१ लसलौटे खानेपानी  १०००००   

२ बासपानी खानेपानी  १०००००   

३ ढंुगे खानेपानी १०००००   

४ सानु पंधेरा मूल उत्खनन ३०००००   

५ सुन्तली लड. खानेपानी १५००००   

६ जोगीबेशी खा.पा. २२५०००   

७ लप्सीिौर नर्ाबस्ती खा.पा. ५००००   

  लशिा     



१ लमरकोट मा.लब.नर्ांभवन कम्पाउलन्डङ ५०००००   

२ रत्न आधारभूत लबद्यालर् तारवार १०००००   

३ लप्सीिौर आधारभुत लबद्यालर् तारवार १०००००   

  स्वास््र्     

1 जग्गा खररि ४०००००   

  कृलर्/भेटनरी     

१ भकारो सुधार २०००००   

२ नश्ल सुधार १०००००   

  भवन     

१ वडा कार्ािलर् पूबािधार ३०००००   

  खेलकूि     

१ वडा स्तरीर् खेलकूि कार्िक्रम १०००००   

  पर्िटन     

१ कोटगढी पर्िटनस्थल अधुरो ससंढी लनमािण ३०००००   

  ललित कार्िक्रम     

१ मलहला जनजाती र्ूवा २०००००   

२ लबपि व्यवस्थापन १५००००   

३ सूिना प्रलबलध ५००००   

४ भैपरी खिि २०००००   

  वाडि १० को कुल बजटे रू ७९७५०००   

 

 


