
मंगला गाउँपाललकाको लमलि २०७४/०३/२९ गिेको गाउँसभावाट पारिि आलथिक बर्ि २०७४/२०७५ को बार्र्िक कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुको र्वविण 

वडा नं. र्वर्र्गि क्षेत्र उप र्वर्र्गि क्षेत्र र्ोजना िथा कार्िक्रमको नाम चाल ु प ँजीगि  
बजेट (रू 
हजािमा) 

१ सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसिफाई 

िािमाटे खानेपानी पनु:लनमािण र्ोजना, कुहुँ  0.00 200.00 200.00 

१ सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसिफाई 

हकि पले खानेपानी लनमािण र्ोजना, कुहुँ 0.00 200.00 200.00 

१ सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसिफाई 

गैिीडाँडा टोल-भिजलुा खानेपानी र्ोजना, कुहुँ 0.00 100.00 100.00 

१ सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसिफाई 

चौिािाथि-िािामाटा ढल लनकास, कुहुँगाउँ  0.00 250.00 250.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास र्वश्वकमाि सामदुार्र्क भवन लनमािण (प णिगाउँ) 0.00 500.00 500.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
लालीगिुाँस एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण 
(थाइबाङ) 

0.00 500.00 500.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास दीपजशखा मा.र्व. ४ कोठे भवन लनमािण (कुहुँ) 0.00 2500.00 2500.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
गपेु्तश्वि प्रा.र्व. गेट लनमािण एवम ्िािवाि र्ोजना, 
खानीगाऊँ 

0.00 100.00 100.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
िार्िर् जनजागृलि मा.र्व. भवनको िला थप (४ 
कोठा ) (प णिगाउँ) 

0.00 2000.00 2000.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
मनकामना आधािभ ि र्व. भवन लनमािण र्ोजना 
(िसुािेपानी) 

0.00 700.00 700.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास भजुिला खेलकुद मैदान ममिि 0.00 300.00 300.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
देउिाली र्वुा क्लव खेल मैदान घेिावाि लनमािण 
र्ोजना, कुहुँ  

0.00 200.00 200.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास आमा सम ह भवन ममिि, प णिगाउँ  0.00 100.00 100.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास खेल मैदान ममिि सधुाि, पैँर्पुाटा 0.00 300.00 300.00 

१ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
बाल उद्यान लनमािण, जनाआवाज आधािभ ि 
र्वद्यालर्, प णिगाउँ 

0.00 200.00 200.00 



१ सामाजजक र्वकास जशक्षा 
२ कोठे भवन लनमािण, बालोदर् आधािभ ि 
र्वद्यालर्, भिजलुा 

0.00 500.00 500.00 

१ सामाजजक र्वकास संस्कृलि प्रवर्द्िन 
नौमिी बाजा  संिक्षण ि संबर्द्िन कार्िक्रम (बाजाका 
सामान खरिद), कुहुँ 

50.00 0.00 50.00 

१ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
िािमाटे-खानीगाउँ मोटि वाटो लनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी  

0.00 590.00 590.00 

१ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
अँधेिी खोला प णिगाउँ हुँदै टोड्के मोटि बाटो 
लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी 

0.00 750.00 750.00 

1 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु पर्हिो-ग्राउण्ड-महालभि मोटिवाटो लनमािण 0.00 325.00 325.00 

1 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
भिजलुा थाइबाङ मोटि बाटो लनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी 

0.00 195.00 195.00 

१ प वािधाि र्वकास लसँचाई 
कलनाथ-लसमडाँडा-मेल-लडलाकाप्रा लसँचाई र्ोजना 
(प णिगाउँ) 

0.00 300.00 300.00 

१ प वािधाि र्वकास लसँचाई 
ओखलढुङ्गा कलसे वाँसवोट लसँचाई र्ोजना 
(भिजलुा) 

0.00 500.00 500.00 

२ प वािधाि र्वकास लसँचाई सौिेनी बिाहथान बजजनी लसँचाई र्ोजना 0.00 200.00 200.00 

१ प वािधाि र्वकास लसँचाई काउले ट्याङ्की लसँचाई र्ोजना 0.00 200.00 200.00 

१ सामाजजक र्वकास जशक्षा 
कम्प्र्टुि, प्रोजेक्टि खरिद िथा प्रर्ोगशाला 
व्र्वस्थापन एवम ्घेिावाि, थाइबाङ आधािभ ि 

र्वद्यालर् 

0.00 500.00 500.00 

      वडा नं. १ को जम्पमा 50.00 12210.00 12260.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण, लसमलचौि  0.00 1000.00 1000.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
एर्ककृि सामदुार्र्क भवन, र्हदी 0.00 900.00 900.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
एर्ककृि सामदुार्र्क भवन, भाइवाङ्ग  0.00 700.00 700.00 



2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
मंगला मार्वको १० कोठे भवनको छाना ममिि 0.00 700.00 700.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 

र्वकास आधािभ ि लबद्यालर् दईु कोठे भवन 
लनमािण, लिेनी 

0.00 500.00 500.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
खेलमैदानको र्वस्िाि, जशर्द्शाजति मा.लब. र्हदी 0.00 1000.00 1000.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
प्रभाि प्रा.लब. भवन ममिि, लसमलचौि  0.00 150.00 150.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 

लत्रभवुन मंगला मा.लब.मा दईुकोठे भवन ि घेिा 
वाि, िर्ालेखोि 

0.00 1000.00 1000.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
भवन ममिि िथा घेिाबाि, ज्ञानोदर् प्रा.लब., िणवाङ्ग  0.00 150.00 150.00 

2 प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 

ग्राउण्ड लनमािण ि फलनिचि ब्र्बस्थापन, 

बालकल्र्ाण आधािभ ि र्वद्यालर्, िल्लो र्हदी  
0.00 200.00 200.00 

२ प वािधाि र्वकास र्वद्यिु केतरीर् र्वद्यिु लाईन र्वस्िाि, र्हदी 0.00 1000.00 1000.00 

२ सामाजजक र्वकास जशक्षा र्वद्यालर् हािको घेिावाि ,जानकी आधािभ ि 
र्वद्यालर्, कुकुि र्वसौना 

0.00 100.00 100.00 

२ सामाजजक र्वकास जशक्षा 
खेल मैदान र्वस्िाि िथा संिक्षण, र्वकास 
आधािभ ि लबद्यालर्, सल्र्ान 

0.00 100.00 100.00 

२ सामाजजक र्वकास जशक्षा महर्वसौना बालर्वकास केतर भवन ममिि सधुाि, 

खजुम्पलर्ा 
0.00 200.00 200.00 

2 सामाजजक र्वकास जशक्षा 
मंगला मार्वलाई डेस्कटप कम्प्र्टुि खरिद, 

प्रोजेक्टि िथा कम्प्र्टुि ल्र्ाव व्र्वस्थापन 
600.00 0.00 600.00 

2 सामाजजक र्वकास जशक्षा र्वद्यालर् हािाको घेिावाि, प्रगलि आधािभ ि 
र्वद्यालर्, खात्रङुखोला 

0.00 100.00 100.00 



2 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 

लाम्पपाटा-आम्पवोट- िणबाङ्ग -दरुङ -िल्लो र्हदी-
मज्र्ाङ खात्रङु्ख खोला हुँदै माललका गाउँपाललकाको 
दखुसुम्पम जोड्ने  मोटिवाटो लनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी(बहवुरे्) । 

0.00 1105.00 1105.00 

2 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
आम्पवोट-लिेनी मोटिवाटो लनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी 

0.00 260.00 260.00 

2 सामाजजक र्वकास सिसफाइ बालबर्ाचौि बजाि फोहोिमैला व्र्वस्थापन  300.00 0.00 300.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  
मालािानी देजख ललुलर्ा खोल्सा हदैु ओखिवटुा 
लसचाई कुलो लनमािण, र्हदी 

0.00 300.00 300.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  भाईवाङ्ग खोला-तर्िेुबािी लसचाई कुलो लनमािण 0.00 250.00 250.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  
दखु ुखोला सहस्रधािा कालो ढुङ्गा सर् मिुी लसचाई 
कुलो ममिि 

0.00 250.00 250.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  िणवाङ्ग पानावगि लसंचाइ कुलो ममिि 0.00 100.00 100.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  
भाईवाङ्ग खोला-माल्चेडाँडा डावाखेि लसंचाइ कुलो 
ममिि, सल्र्ान 

0.00 400.00 400.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  आम्पवोट लसंचाइ कुलो ममिि 0.00 200.00 200.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  
जगुेपानी-महलबसौना-लसम्पपानी लसंचाइ कुलो ममिि, 

खजुम्पलर्ा  
0.00 200.00 200.00 

2 प वािधाि र्वकास लसचाइ  कुकुिर्वसौना लसंचाइ कुलो लनमािण (िल्लो डडुवा) 0.00 400.00 400.00 

२ सामाजजक र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
भवन लभत्र ममिि संभाि, मगि समाज जनजागिण 
संस्था सामदुार्र्क भवन बालबर्ाचौि 

0.00 150.00 150.00 

      वडा नं. २ को जम्पमा 900.00 11415.00 12315.00 

3 सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ खानेपानी र्ोजना वडा नं. ३ आल्टा 0.00 200.00 200.00 

३ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ खानेपानी र्ोजना वडा नं. ३, िाखोि लचुा 0.00 200.00 200.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण झाकँ्रीपानीमा View Tower  लनमािण गने । 0.00 300.00 300.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण (खोप 
जक्ललनक), पखेि  

0.00 200.00 200.00 



3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण, ३ नं. वडा 
कार्ािलर्सँग ै

0.00 1000.00 1000.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण, झाक्रीपानी  0.00 500.00 500.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
छात्रावास/सभाहल/खेलकुद मैदान लनमािण, 

महेतरित्न मार्व बिङ्जा 
0.00 1000.00 1000.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
पसु्िकालर् भवन लनमािण, जनर्प्रर् आधािभ ि 
र्वद्यालर्, खकि  

0.00 500.00 500.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
पसु्िकालर् भवन लनमािण, दगुाि आधािभ ि र्वद्यालर्, 

बाहनुपँधेिा  
0.00 300.00 300.00 

3 प वािधाि र्वकास भवन लनमािण एर्ककृि भवन लनमािण, बनाह, खकि  0.00 200.00 200.00 

3 सामाजजक र्वकास भार्ा संस्कृलि स्थानीर् भार्ाको संिक्षण ि सम्पवर्द्िन 50.00 0.00 50.00 

3 सामाजजक र्वकास  संस्कृलि 
मठमजतदि िथा पोखिी ममिि (जशवालर् मजतदि 
दह) 

0.00 300.00 300.00 

3 सामाजजक र्वकास  संस्कृलि भैिव थान घाम्पटाङ् मजतदि ममिि  0.00 100.00 100.00 

3 सामाजजक र्वकास  संस्कृलि माललका स्थान मजतदि ममिि, खानीगाउँ 0.00 100.00 100.00 

3 प वािधाि र्वकास र्वद्यिु 
फलामे र्वद्यिु पोल ि १०० केभीको ट्रातसफमिि 
खरिद िथा चािलाइनको र्वद्यिु र्वस्िाि, सािवीसे 

0.00 900.00 900.00 

3 सामाजजक र्वकास जशक्षा घेिावाि र्वश्वज्र्ोलि आधािभ ि र्वद्यालर्, झाक्रीपानी 0.00 100.00 100.00 

3 सामाजजक र्वकास जशक्षा मण्डली आधािभ ि र्वद्यालर्, खानीगाउँ (जचमखोला) 0.00 100.00 100.00 

3 सामाजजक र्वकास जशक्षा जनिा आधािभ ि र्वद्यालर्, भोलेनी 0.00 100.00 100.00 

3 सामाजजक र्वकास जशक्षा पखेि आधािभ ि र्वद्यालर्मा भनाि वृर्र्द्का लालग 
बालमैत्री जशक्षण सहर्ोग 

0.00 150.00 150.00 

3 सामाजजक र्वकास जशक्षा पणु्र्जन आधािभ ि र्वद्यालर्मा भनाि वृर्र्द्का लालग 
बालमैत्री जशक्षण सहर्ोग, सािलबसे  

0.00 150.00 150.00 

3 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु घाम्पटाङ-झाक्रीपानी मोटिबाटो लनमािण 0.00 195.00 195.00 

3 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु हाँसेडाडँा-भकुवा मोटिबाटो लनमािण 0.00 130.00 130.00 

3 प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु टुनीबोट-टटुवाडाँडा-पखेि मोटिबाटो लनमािण 0.00 650.00 650.00 



३ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु पोक-भोलेनी मोटि बाटो ममिि 0.00 65.00 65.00 

3 प वािधाि र्वकास लसचाइ  सािर्वसे-लसमकुना-कस्केिी कुलो ममिि 0.00 300.00 300.00 

3 प वािधाि र्वकास लसचाइ  झाप्रेखोला-िल्लो मौिेनी-दह कुलो ममिि 0.00 200.00 200.00 

3 प वािधाि र्वकास लसचाइ  झाप्रेखोला-लबसौना कुलो ममिि 0.00 200.00 200.00 

३ प वािधाि र्वकास लसचाइ  जकेुपानी-औजजर्ा कुलो ममिि 0.00 300.00 300.00 

3 प वािधाि र्वकास लसचाइ  
उपल्लो बातरे ि िल्लो बातरेमा लसचाइको लालग ३ 
इतचको पाइप खरिद, वडा नं. ३, बातरे 

0.00 200.00 200.00 

      वडा नं. ३ को जम्पमा 50.00 8640.00 8690.00 

४ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ महेश खानेपानी िथा सिसफाइ र्ोजना  0.00 200.00 200.00 

४ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ कुि पँधेिा ि नमवुा खानेपानी ममिि (संर्कु्त) 0.00 300.00 300.00 

४ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास वडा कार्ािलर्को जग्गा खरिद, ४ नं. वडा 0.00 1500.00 1500.00 

४ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
पसु्िकालर् भवन लनमािण, महेतरित्न आधािभ ि 
र्वद्यालर्, थपुि 

0.00 500.00 500.00 

४ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास प्रलिक्षालर् भवन लनमािण, थपुिकोट 0.00 200.00 200.00 

४ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास एर्ककृि भवन लनमािण, वडा नं. ४ सोलधािा  0.00 300.00 300.00 

४ प वािधाि र्वकास र्वद्यिु ५० केभीको ट्रातसफमिि खरिद, धापङु्ग 0.00 200.00 200.00 

४ सामाजजक र्वकास जशक्षा 
महेतरित्न आ.र्व. मा िहेको खेलमैदान ममिि िथा 
घेिाबाि, थपुि 

0.00 300.00 300.00 

४ सामाजजक र्वकास जशक्षा जशवालर् आ.र्व. को खेलमैदान लनमािण ि घेिावाि, 

ददुी 
0.00 100.00 100.00 

४ सामाजजक र्वकास जशक्षा जनर्प्रर् आ.र्व. बकेुनी को घेिावाि गने 0.00 100.00 100.00 

४ सामाजजक र्वकास जशक्षा अिलनको आधािभ ि र्वद्यालर्, धापङु 0.00 100.00 100.00 

४ सामाजजक र्वकास संस्कृलि ऐलिहालसक कोिघिको संिक्षण ि सम्पवर्द्िन, थपुि 50.00 0.00 50.00 

४ सामाजजक र्वकास संस्कृलि जशलाथिु मजतदिको जीणोर्द्ाि (संिक्षण ि र्वकास) 100.00 0.00 100.00 

४ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
घाँसेखोरिर्ा-िल्लो बकेुनी मोटिबाटो लनमािण, 

मिमि िथा स्ििोन्निी 
0.00 975.00 975.00 



४ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
दह-लनउखोला-धापङु्ग मोटि बाटोको लनमािण, मिमि 
िथा स्ििोन्निी 

0.00 390.00 390.00 

४ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
मोहनखोल्सा बकेुनी मोटिवाटो लनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी 

0.00 390.00 390.00 

४ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
ददुी-खोिखोिे-अगिल गोिेटो बाटो लनमािण, मिमि 
िथा स्ििोन्निी 

0.00 100.00 100.00 

      वडा नं. ४ को जम्पमा 150.00 5655.00 5805.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ मसुलुढुङ्गा खानेपानी 0.00 200.00 200.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ काभ्र ेमोठबोट खानेपानी 0.00 200.00 200.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ आरुखोला खहिे खानेपानी 0.00 200.00 200.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ चाङ्गा खानेपानी ममिि 0.00 100.00 100.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ 
पल्लोगतुछे होिहोिे देजख लसकुि म गाउँसम्पम 
खानेपानी ममिि 

0.00 100.00 100.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ ओखिेनी खानेपानी महुान संिक्षण  0.00 100.00 100.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ आरुबोट छहिे खानेपानी ममिि 0.00 100.00 100.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ हाँडेलभि काँसेबगि खानेपानी महुान संिक्षण 0.00 100.00 100.00 

५ सामाजजक र्वकास खानेपानी िथा सिसफाइ अमिन खानेपानी र्ोजना 0.00 200.00 200.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
जशशकुल्र्ाण मा.र्व. छात्रावास लनमािण ि र्वद्यालर् 
भवन छाना ममिि गने । 

0.00 1000.00 1000.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
पिुानो भवन ममिि ि फलनिचि व्र्वस्था, र्कसानी 
आधािभिु र्वद्यालर्, लसकुि म 

0.00 500.00 500.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण वालजशक्षा भवन ममिि, चाङ्गा 0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
खेलमैदान िथा प्रवेशर्द्ाि लनमािण, शािदा आधािभ ि 
र्वद्यालर्, टीकाबाङ 

0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
भवन ममिि िथा नदी िटबतधन, शािदा आधािभ ि 
र्वद्यालर्, लछस्बाङ  

0.00 400.00 400.00 



५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
भवन संिक्षण घेिाबाि, जनसहर्ोग आधािभ ि 
र्वद्यालर् काउले र्कमचौि  

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
खेलमैदान, घेिाबाि ि प्रबेशर्द्ाि लनमािण, भाििी 
आधािभ ि र्वद्यालर्, नेटा 

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
खेलमैदान ममिि िथा लनमािण, (जनजागिण र्वुा 
क्लव), नेटा 

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
खेल मैदान ममिि िथा घेिावाि, लसजिना आधािभ ि 
र्वद्यालर्, पाँख ु

0.00 350.00 350.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
र्वद्यालर् घेिाबाि, जनकल्र्ाण जशशसु्र्ाहाि 
आधािभ ि र्वद्यालर्, गहिे 

0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
छहािी मर्हला समहु भवन ममिि िथा चपी 
लनमािण, धािा 

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
लमलन एर्ककृि सामदुार्र्क भवन लनमािण, 

टीकाबाङ 
0.00 250.00 250.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
र्पपलबोट एर्ककृि सामदुार्र्क भवन  लनमािण, 

र्पपलबोट 
0.00 300.00 300.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
वैशाल ुएर्ककृि सामदुार्र्क भवन ममिि ि 
खेलमैदान लनमािण, अमिन 

0.00 250.00 250.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण मोटिबाटो लनमािण, कैलास फाटँ, र्पपलबोट 0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण 
आल ुभण्डािणको लालग सामदुार्र्क भवन लनमािण, 

र्कमचौि 
0.00 500.00 500.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन लनमािण भवन ममिि, र्वष्ण ुिार्िर् लनमार्व र्कमचौि 0.00 500.00 500.00 

५ प वािधाि र्वकास जशक्षा छाना मिमि, जनश्रम आधािभ ि र्वद्यालर्, धािा 0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास र्वद्यिु 

ग्रामीण र्वद्यिुीकिण र्वस्िाि, ५ नं. वडा 
(सार्वकको अमिन ८,९,१,२,७ सबै ि ६ को 
बाँकी भाग) 

0.00 2500.00 2500.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
शेिाफाँट-पाँख-ुखानीदलुा-अमिन-माललका-धािा 
मोटिबाटो लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी 

0.00 520.00 520.00 



५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
र्पपलबोट-लछस्वाङ्ग-र्टकावाङ्ग-लसकुि म मोटिबाटो 
लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी  

0.00 650.00 650.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
काउले-पाखकि  मोटिबाटो लनमािण ।लनमािण, मिमि 
िथा स्ििोन्निी 

0.00 130.00 130.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
लछस्बाङ-र्हलाबाङ-लसकुि म जोड्ने घोडेटो बाटो 
(र्हलाबाङबाट पाँख ुसमेि जोड्ने गिी) 

0.00 200.00 200.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु महुानेखोला-आरूखोला घोडेटो बाटो 0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
टीकाबाङ औवाखोलादेजख पङ्खधािा जोड्ने घोडेटो 
बाटो 

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु पोक पलुचोक-गहिे-नेटा घोडेटोवाटो ममिि  0.00 200.00 200.00 

५ प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
लाममेला-आरूखोला मोटिबाटोलनमािण, मिमि िथा 
स्ििोन्निी 

0.00 130.00 130.00 

५ प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास लसजिनशील एर्ककृि भवन लनमािण, पाँख ु 0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  
भोलेनीखोला-पोक लसंचाइ कुलो लनमािण र्ोजना 
४५० लमटि १२५ एम.एम.पोलललथन पाईप खरिद 

0.00 700.00 700.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  
साठीखण्ड लसंचाई र्ोजना ६३ एम.एम. ८०० 
लमटि पोलललथन पाईप खरिद 

0.00 150.00 150.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  
कुल छहिादेजख लछस्वाङ्ग खहिेसम्पम लसंचाइ कुलो 
लनमािण 

0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  कुलसिम्पला लसचाइ र्ोजना ममिि 0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  खािापानी लसचाइ र्ोजना 0.00 100.00 100.00 

५ प वािधाि र्वकास लसचाइ  लडंही लसचाइ कुलो ममिि 0.00 200.00 200.00 

५ सामाजजक र्वकास स्वास््र् 
हेल्थ पोष्ट िंगिोगन, पक्की घेिाबाि, बलथिङ सेतटि, 

उपकिण खरिद 
0.00 1000.00 1000.00 

      वडा नं. ५ को जम्पमा 0.00 13630.00 13630.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  उद्योग िथा वाजणज्र् 
खानी िथा खलनज पदाथिको सम्पभाव्र्िा अध्र्र्न 
(गाउँपाललका स्ििीर्) 

०.०० ०.०० 0.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  उद्योग िथा वाजणज्र् 
लघ ुउद्यमहरूको सम्पभाव्र्िा अध्र्र्न 
(गाउँपाललका स्ििीर्) १००.०० ०.०० 100.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  पर्िटन 
टोड्के सामदुार्र्क लज लनमािण, गाउँपाललका स्िि  

(िघगुङ्गा ि बे.न.पा. संग समतवर् गिी गने) 
०.०० ०.०० 0.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  पर्िटन 
मंगला गाउँपाललका िाउण्ड टे्रक सम्पभाव्र्िा 
सवेक्षण (गाउँपाललका स्ििीर्) ०.०० ०.०० 0.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  उद्योग िथा वाजणज्र् 
लघ ुऔद्योलगक क्षेत्रको स्थापना सम्पभाव्र्िा 
अध्र्र्न (गाउँपाललका स्ििीर्) १००.०० ०.०० 100.00 

      उद्योग िथा वाजणज्र्को जम्पमा २००.०० ०.०० २००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  कृर्र् 

कृर्कहरूलाई मल र्वउर्वजन / आधलुनक कृर्र् 
औजाि लगार्ि उत्पादनम लक ि आर्आजिन हनेु 
प्रर्वलधमलुक एवम ्उत्पादन वृर्र्द् कार्िक्रम 
(गाउँपाललका स्िि) । 

३२६.०० ०.०० 326.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  कृर्र् कृर्र्ि र्वकास कार्िक्रम ४७६५.०० ०.०० 4765.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  कृर्र् 
प्रधानमतत्री कृर्र्ि आधलुनकीकिण परिर्ोजना 
कार्िक्रम 

१५३७.०० ०.०० 1537.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

आलथिक र्वकास  कृर्र् पश ुर्वकास कार्िक्रम २३१५.०० ०.०० 2315.00 

      कृर्र् िथा पश ुर्वकासको जम्पमा ८९४३.०० ०.०० ८९४३.०० 

      आलथिक र्वकास क्षते्रको जम्पमा ९१४३.०० ०.०० ९१४३.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 

पोक-सािवीसे-ज्र्ालमिे-िोिीडाँडा-खस्रपुानी-३ नं. 
वडा कार्ािलर् हुँदै ४ नं वडा कार्ािलर् जोड्ने 
नमनुा मोटिबाटो लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी 
(गाउँपाललका स्िि, बहवुर्ीर्)  

०.०० ३५००.०० 3500.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 

साम्पिङु-टुनीबोट-वाख-ुदह-आभािङ-३ नं. वडा 
कार्ािलर्-थपुि गाउँ-झाक्रीपानी-र्कमचौि नमनुा 
सडक लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी (गाउँपाललका 
स्िि, बहवुर्ीर्) 

०.०० १०००.०० 1000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 

लसम-कोत्रबाङ-खजुम्पलर्ा-पैर्ुपँाटा-कुहुँ-प णािगाउँ-
टोड्के नमनुा सडक लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी 
(गाउँपाललका स्िि, बहवुर्ीर्) 

०.०० १०००.०० 1000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 

पोक-नेटा-अमिन-र्कम्पचौि-देउिाली नमनुा मोटिबाटो 
लनमािण, मिमि िथा स्ििोन्निी (गाउँपाललका स्िि 
बहवुर्ीर्) 

०.०० १०००.०० 1000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास सडक िथा पलु 
बालबर्ाचौि बजािको ढल लनकास एवम ्मोटि 
वाटो स्ििोन्निी   

०.०० १०००.०० 1000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास भवन िथा शहिी र्वकास 
गाउँपाललका भवन थप गने (गाउँपाललका भवनसँगै 
जोडेि) 

०.०० १४००.०० 1400.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास प ँजजगि र्वकास खचि मेलसनिी औजाि खरिद, एक्साभेटि खरिद ०.०० १०१५०.०० 10150.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास प ँजजगि र्वकास खचि 
मेलसनिी औजाि खरिद, मोटिसाईकल, स्कुटि 
खरिद, आदद 

०.०० ८४०.०० 840.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास प ँजजगि र्वकास खचि 
प वािधाि र्वकासमा स्थानीर् जनिाको िफि वाट 
नगद िथा बस्िगुि एवम ्श्रम सहभालगिा हुदँा 
हनु आउने िकम 

०.०० २४३२.०० 2432.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 
समपिुक कोर् 0.00 1180.00 1180.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

बर्ािर्ाममा हनेु दैवी प्रकोपका कािण हनेु आलथिक 
हानी नोक्सानीलाई तर्नुीकिण कार्िक्रम(पाईप, 

िािजाली आदद) एवम ्सामदुार्र्क स्वास््र्न 
इकाई स्थापना वडा नं. ४ को लालग 

0.00 1643.00 1643.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

मलखाद लनमािण कार्िक्रम सञ्चालन गदाि प ँजज 
र्वकास हनेु 

०.०० १७४.०० 174.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

कृर्र्ि र्वकास कार्िक्रम सञ्चालन गदाि प ँजज र्वकास 
हनेु 

०.०० ६०२.०० 602.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

प्रधानमतत्री कृर्र्ि आधलुनकिण परिर्ोजना कार्िक्रम 
सञ्चालन गदाि प ँजज र्वकास हनेु 

०.०० १०९६.०० 1096.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

पश ुर्वकास कार्िक्रम सञ्चालन गदाि प ँजज र्वकास 
हनेु 

०.०० ६४५.०० 645.00 

      प वािधाि र्वकासको जम्पमा 0.00 27662.00 27662.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

वािाविण िथा र्वपद् 
व्र्वस्थापन 

वन, वािाविण िथा 
जलाधाि संिक्षण  

वािाविण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन, जल उत्पन्न 
प्रकोप, प्राकृलिक प्रकोप, जलवार् ुपरिवििन, फोहोि 
व्र्वस्थापनका लालग प्रस्िावका आधािमा 
कार्िक्रम (गाउँपाललका स्ििीर्) 

२६००.०० १५००.०० 4100.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 

जलडबलुड खेिी (र्टमिु, सिवुा, जचिाइिो) 
(गाउँपाललका स्ििीर्) ०.०० १०००.०० 1000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

वािाविण िथा र्वपद् 
व्र्वस्थापन 

वन, वािाविण िथा 
जलाधाि संिक्षण  

पर्हिो लनर्तत्रण िथा िटबतधन (गाउँपाललका 
स्ििीर्) 

०.०० २०००.०० 2000.00 

      वन, वािाविण िथा जलाधाि संिक्षणको जम्पमा  २६००.०० ४५००.०० ७१००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

र्विीर् व्र्वस्थापन ि सशुासन 
र्विीर् व्र्वस्थापन ि 

सशुासन 

साविजलनक सनुवुाइ, सामाजजक पिीक्षण, आतिरिक 
िथा बाह्य लेखा पिीक्षण, स चना िथा सञ्चाि 

व्र्वस्थापन ि र्विीर् जोजखम तर् नीकिण 
(गाउँपाललका स्ििीर्), सहकािी सदुृढीकिण, 

वडास्ििको िाजश्व संकलन ि र्विीर् व्र्वस्थापन, 

आमा सम ह, र्वुा क्लव आददलाई प्रशासन िथा 
लेखा व्र्वस्थापन सहर्ोग 

२२००.०० १६००.०० 3800.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 
समपिुक कोर् 0.00 520.00 520.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास प जँजगि र्वकास खचि 
कार्िक्रम सञ्चालन ि र्वकासमा स्थानीर् जनिाको 
िफि वाट नगद िथा बस्िगुि एवम ्श्रम सहभालगिा 
हुँदा हनु आउने िकम 

५००.०० २८०.०० 780.00 

      र्विीर् व्र्वस्थापन ि सशुासन २७००.०० २४००.०० ५१००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास 

क्षमिा/सीप र्वकास िाललम(लसलाइ-कटाइ, बनुाइ, 

बरु्टक, हेर्ि कर्टङ, व्र्रु्टपालिि, होम स्टे, 

अगिबिी/धपु बनाउने, हाउस वार्रिङ, 

डकमी/लसकमी, अचाि बनाउने, र्वुा स्विोजगाि 

िाललम, सबै वगि लजक्षि लोक सेवा िर्ािी कक्षा 
सञ्चालन, कम्प्र्टुि िाललम आदद (गाउँपाललका 
स्िि) 

१२००.०० ५००.०० 1700.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास 

लसजिनशील र्वद्याथी, जशक्षक िथा अतर् 
अनसुतधान/खोज कार्िका लालग अनसुतधान 
कोर्को स्थापना (गाउँपाललका स्ििीर्) 

१००.०० ०.०० 100.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास 

र्वकास सम्पबतधी उत्कृष्ट जनप्रलिलनलध, उपभोक्ता 
सलमलि िथा कमिचािीलाई पिुस्कृि (गाउँपाललका 
स्ििीर्) 

५०.०० ०.०० 50.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास 
र्वुा िथा खेलकुद र्वकास सलमलि गठन िथा 
सञ्चालन (गाउँपाललका स्ििीर्) 

५००.०० ०.०० 500.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास 

प वािधाि र्वकासमा स्थानीर् जनिाको िफि वाट 
नगद िथा बस्िगुि एवम ्श्रम सहभालगिा हुदँा 
संस्थागि र्वकास, मानव संसाधन र्वकास भई 
परिस्कृि श्रम शजक्त सजृना हनेु 

११८२.०० ०.०० 1182.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

संस्थागि प वािधाि 
र्वकास ि सेवा प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास, संस्थागि र्वकास, नागरिक 
वडापत्र, टोकन प्रणाली र्वकासका लालग मेलसनिी 
सामान जस्िै कम्प्र्टुि, र्प्रतटि, फोटोकर्प, र्ट.लभ. 
लगार्िका इलेक्ट्रीकल एतड इलेक्ट्रोलनक्स ्सामान 
ि फलनिचि एवम ्फलनिलसङ्का सामानहरुको खरिद ि 
व्र्वस्थापन (गाउँपाललका स्ििीर्) 

०.०० २०००.०० 2000.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
सम्पपजि लनमािण प वािधाि 

र्वकास 
समपिुक कोर् 0.00 800.00 800.00 

      मानव संसाधन र्वकासको जम्पमा ३०३२.०० ३३००.०० ६३३२.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

संस्थागि क्षमिा र्वकास 
मंगला गाउँपाललकाको ददगो िथा एर्ककृि र्वकास 
र्ोजना िर्ािी (गाउँपाललका स्िि) 

५००.०० ०.०० 500.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

गाउँ कार्िपाललका कार्ािलर् ि अतििगिका वडा 
कार्ािलर्हरुको दैलनक कार्ि सञ्चालन ( 
पदालधकारिहरु,कमिचािीहरु समेिको लालग बैठक 
भिा, िलव भिा ि कार्ािलर्वाट गरिने सेवा 
प्रवाहमा हनेु खचि समेि गिी)  

20075.00 0.00 20075.00 

      संस्थागि क्षमिा र्वकासको जम्पमा २०५७५.०० ०.०० 
२०५७५.०

० 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

संस्थागि प वािधाि 
र्वकास ि सेवा प्रवाह 

मानव संसाधन र्वकास, संस्थागि र्वकास, नागरिक 
वडापत्र, टोकन प्रणाली, मेलसनिी सामान िथा 
प्रार्वलधक/पिामसि  सेवा समेि खरिद, िाललम, 

अध्र्र्न एवम ्अवलोकन भ्रमण (गाउँपाललका 
स्ििीर्) 

३०००.०० ०.०० 3000.00 

      संस्थागि र्वकास ि सेवा प्रवाहको जम्पमा ३०००.०० ०.०० ३०००.०० 

      संस्थागि र्वकास ि सेवा प्रवाहको जम्पमा २६६०७.०० ३३००.०० 
२९९०७.०

० 



गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास लै.स.सा.स. 

दललि, जनजालि, मर्हला, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, 

र्द्तर्द् र्पलडि, र्वुा िथा जेष्ठ नागरिक, सतु्केिी आमा 
ि बालबाललका समेिलाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने 
स्वास््र् जशक्षा, पोर्ण एवम ्िोजगािी प्रबर्द्िन, 

प्रोत्साहन ि क्षमिा अलभवृर्र्द् कार्िक्रम 
(गाउँपाललका स्िि) 

३१३५.०० १६५.०० 3300.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास लै.स.सा.स. 
एर्ककृि ससामाजजक परिवििनका लालग प्रजशक्षण 
(Schooling for Integrated Social Change ISC) 

कार्िक्रम (गाउँपाललका स्ििीर्) 
५००.०० ०.०० 500.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास लै.स.सा.स. 

प वािधाि र्वकासमा स्थानीर् जनिाको िफि वाट 
नगद िथा बस्िगुि एवम ्श्रम सहभालगिा हुदँा 
लैर्ङ्गक समानिा सामाजजक समावेशीकिणमा 
अलभबृलध भई सामाजजक र्वकासमा थप र्ोगदान 
गनि 

१०००.०० ३९८.०० 1398.00 

      
लैर्ङ्गक समानिा िथा सामाजजक समावेशीकिणको 

जम्पमा ४६३५.०० ५६३.०० ५१९८.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसफाई 

प्राकृलिक प्रकोप पिी साविजलनक रुपमा खानेपानी 
िथा सिसफाईमा र्ोगदान 

१०००.०० ११००.०० २१००.०० 

      खानेपानी िथा सिसफाईको जम्पमा १०००.०० ११००.०० २१००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा 
जशक्षाको गणुस्ििको सधुाि कार्िक्रम (गाउँपाललका 
स्ििीर्) १००.०० ०.०० 100.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा गाउँ जशक्षा सलमलिको बैठक िथा सजचवालर् 
व्र्वस्थापन 

५०.०० ०.०० 50.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा 

र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सलमलिका पदालधकािीका 
लालग व्र्वस्थापन, सामाजजक पिीक्षण िथा 
र्वद्यालर् सधुाि र्ोजना लनमािण सम्पबतधी क्षमिा 
अलभवृदर्द् िाललम 

७५.०० ०.०० 75.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा गाउँ जशक्षा र्ोजना लनमािण िथा िाललम  १००.०० ०.०० 100.00 



गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा 
जशक्षकहरूलाई क्षमिा अलभवृर्र्द् िाललम 
(गाउँपाललका स्िि) ५००.०० ०.०० 500.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास जशक्षा 
फलनिचि िथा कम्प्र्टुि व्र्वस्थान मंगला जशक्षा 
क्र्ाम्पपस, व्र्वस्थापन िथा स्ििोन्नलि (गाउँपाललका 
स्ििीर्) 

०.०० १५००.०० 1500.00 

      जशक्षाको जम्पमा ८२५.०० १५००.०० २३२५.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास संस्कृलि प्रवर्द्िन 
मठमजतदि िथा पोखिी ममिि (गाउँपाललका 
स्ििीर्) 

०.०० १५००.०० 1500.00 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास संस्कृलि प्रवर्द्िन ि पर्िटन 
मंगला गाउँपाललका स्ििीर् सङ्ग्रहालर् स्थापनाको 
सम्पभाव्र्िा अध्र्र्न (गाउँपाललका स्ििीर्) १००.०० ०.०० 100.00 

      संस्कृलि प्रवर्द्िन ि पर्िटनको जम्पमा १००.०० १५००.०० १६००.०० 

      सामाजजक र्वकासको जम्पमा ६५६०.०० ४६६३.०० 
११२२३.०

० 

      गाउँपाललकास्ििीर् र्ोजना िथा कार्िक्रमको जम्पमा ४७६१०.०० ४२५२५.०० 
९०१३५.०

० 

      वडास्ििीर् र्ोजना िथा कार्िक्रमको जम्पमा ११५०.०० ५१५५०.०० 
५२७००.०

० 

      
र्विीर् समानीकिण, आतिरिक आम्पदानी िथा 

जनसहभालगिा आददको िकमको जम्पमा ४८७६०.०० ९४०७५.०० 
१४२८३५.

०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

प वािधाि र्वकास 
भवन िथा शहिी 

र्वकास 
सशिि अनदुान खोप केतर लनमािण  ०.०० ३००.०० ३००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

स्वास््र् िथा जशक्षा सशिि अनदुान िलव भिा िथा अतर् कार्िक्रम ७५१४०.०० ०.०० 
७५१४०.०

० 

गाउँपाललका 
स्िि 

संस्थागि र्वकास ि सेवा 
प्रवाह 

सेवा प्रवाह 
WASH कार्िक्रम िफि का सहर्ोगी कमिचािीहरुको 
पारिश्रमीक ि भिा 

५०००.०० ०.०० ५०००.०० 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास  जशक्षा सशिि अनदुान र्वद्यालर् क्षेत्र र्वकास कार्िक्रम १५७२५.०० ०.०० 
१५७२५.०

० 



गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास 
सामाजजक सिुक्षा भिा 

र्वििण 

गाउँपाललका क्षेत्रमा िहेका लाभग्राहीहरुलाई भिा 
र्वििण 

३७५००.०० ०.०० 
३७५००.०

० 

गाउँपाललका 
स्िि 

सामाजजक र्वकास 
खानेपानी िथा 
सिसफाई 

पजिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई 
आर्ोजना िफि को ०.०० १२६००.०० 

१२६००.०
० 

      जम्पमा १३३३६५.०० १२९००.०० 
१४६२६५.

०० 

      सबै जम्पमा 182125.00 106975.00 289100.00 

 


