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र्स चााँगनुारार्ण नगरपाललकाका सातौं नगरसभाका अध्र्क्षज्रू्, सम्पणुय नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु ।  
लमलत २०७७ साल असार ८ गते सभुारम्भ भएको सातौं नगरसभाको र्ो दोश्रो शत्रमा सबैमा म हार्दयक 
नमस्कार तथा स्र्ागत गनय चाहन्छु ।  
कोलभड-१९ कोरोना भाईरस महामारीको र्ो संकटपूणय र असहि घडीमा र्स चााँगनुारार्ण नगरपाललकाको 
आ.ब. २०७७/०७८ को बिेट बक्तव्र् र्ो गररमामर् सातौं नगरसभामा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु।  
 

म संघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपाल स्थापना लगार्त नेपालका रािनैलतक पररर्तयनको प्रमखु आन्दोलनका 
षर्लभन्न काल खण्डमा आफ्नो अमूल्र् िीर्न उत्सगय गनुयहनेु सम्पूणय ज्ञात अज्ञात शषहदहरु तथा कोलभड -
१९ को महामारीबाट िीर्न गमुाउने सबै प्रलत भार्पूणय श्रदाञ्जली अपयण गनय चाहन्छु । त्र्सैगरर नेपालमा 
भएका रािनीलतक पररर्तयनका षर्लभन्न आन्दोलनमा घाईते हनुभुएका र्ोद्धाहरुको शीघ्रस्र्ास््र्लाभको कामना 
गदयछु ।  
कोरोना भाईरसबाट सङ्क्रलमत भएका सबैको शीघ्र स्र्ास्थलाभको कामना गदयछु ।  
 

नेपालको संषर्धानमा उल्लेजखत समािर्ाद उन्मखु अथयव्र्र्स्था र नेपाल सरकारले ललएको  “समदृ्ध नेपाल, 
सखुी नेपाली “ को राषिर् आकाकं्षा पूरा गने लक्ष्र् एरं् चााँगनुारार्ण नगरपाललकाले अंगीकार गरेको  “कृषि, 
पर्यटन र सामाजिक पूर्ायधार, समदृ्ध चााँगनुारार्णको मूल आधार ” दरु दृषिमा आधाररत रही आगामी आ ब 
२०७७/७८ को बिेट तथा कार्यरम र्स सभा समक्ष पेश गने अनमुलत चाहन्छु ।  

चााँगनुारार्ण नगरपाललकाले अंलगकार गरेको नीलत बमोजिम र्स नगरपाललकाको बिेट आलथयक षर्कास, 

सामाजिक षर्कास, खानेपानी, र्न तथा र्ातार्रण, भौलतक पूर्ायधार लगार्तमा पर्ायप्त बिेट षर्लनर्ोिन गरेको 
छु। र्सबाट नगर सामाजिक षर्कास भई आलथयक रुपले समदृ्ध बन्ने, पूर्ायधारको षर्कास,  र्ातार्रण 
तथा षर्पत व्र्र्स्थापन, सामाजिक न्र्ार् तथा सशुासन प्रबद्धयन हनेु षर्श्वास ललएको छु।   
 

नगरसभाका अध्र्क्षज्रू्, सम्पणुय नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु । 

१.  सर्यप्रथम म र्स नगरपाललकाको आन्तररक आर्को प्रमखु श्रोतको रुपमा रहेको पर्यटन ,माटो 
पानी ठेक्का , घर नक्सा लसफाररश सषहतको आ र् २०७७/७८ को लालग कुल रु 
२८,७१,६०,०००।– अठ्ठाईस करोड एकहत्तर लाख साठी हिार प्रक्षेषपत आर् अनमुान रहेको 
षर्र्रण अनसुजुच – १ मा संलग्न गरेको छु ।  

२. चााँगनुारार्ण नगरपाललकामा संघीर् सरकारबाट रु ८,८७,२८,६०० आठ करोड सतासी लाख 
अठ्ठाईस हिार छ सर् र बागमती प्रदेशबाट रु ३,२०,७३,००० तीन करोड बीस लाख लत्रहत्तर 
हिार गरी रािश्व बााँडफााँड मा कुल रु १२,०८,०१,६०३ बाह्र करोड आठ लाख एक हिार छ 
सर् प्राप्त भएको छ।  



३. षर्त्तीर् समानीकरण अनदुान तफय  संघीर् सरकारबाट रु १६,५२,००,००० सोह्र करोड बाउन्न 
लाख र बागमती प्रदेशबाट रु १,०६,२२,००० एक करोड छ लाख बाईस हिार गरी कुल रु 
१७,५८,२२,००० सत्र करोड अन्ठाउन्न लाख बाईस हिार प्राप्त भएको छ। 

४. षर्शेि र समपरुक अनदुान तफय  संघीर् सरकारबाट रु ३,३६,००,००० तीन करोड छजत्तस लाख 
र बागमती प्रदेशबाट रु १,००,००,००० एक करोड गरी कुल रु ४,३६,००,००० चारकरोड 
छजत्तस लाख प्राप्त भएको छ।र्सरी हामीलाई षर्लभन्न जशियकबाट ९३ करोड २७ लाख ३ हिार 
६ सर् रुपैर्ा प्राप्त हनेुछ।  

५. शसतय तफय  संघीर् सरकारबाट रु २९,५६,००,००० उन्नलतस करोड छपन्न लाख र बागमती प्रदेशबाट 
रु २,९७,२०,००० दईु करोड सन्तानब्बे लाख लबस हिार प्राप्त भएको छ। 

६. गत बियको बैंक मौज्दात र िग्गा रजििेशनबाट प्राप्त हनेु समेत गरी र्स चााँगनुारार्ण नगरपाललका 
बिेट कुल रु 1४८२७०३60० एक अर्य अडचाललस करोड सत्ताईस लाख तीन हिार छ सर् हनेुछ 
। र्सको षर्स्ततृ षर्र्रण अनसुजुच २ मा संलग्न गरेको छु । 

 

नगरसभाका अध्र्क्षज्रू्, सम्पणुय नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु । 

आगामी आलथयक र्ियमा संचालन हनेु मखु्र् मखु्र् आर्ोिनाहरुका लालग देहार् बमोजिमको बिेटको व्र्र्स्था 
गरेको छु ।  

१. चााँगनुारार्ण नगरपाललकाको नगरकार्यपाललकाको आफ्नै भर्नका लनमायण लालग रु १० करोड 
षर्लनर्ोिन गरेको छु। आगामी साढे दईु बियमा समर्ार्लधमा सम्पन्न हनेु सो नर्ााँ भर्नबाटै सेर्ा 
प्रबाह हनेु व्र्र्स्था लमलाएको छु।  

२. नगरमै रहेका बेरोिगार र्रु्ाहरुलाई लजक्षत गरी मेर्रसाँग उद्यमजशलता अन्तगयत रू्र्ाको 
सम्बद्धयन उद्यमजशलता प्रबयद्धन कार्यरमका लालग ३ करोड समेत सषहत अन्र् षर्लभन्न 
कार्यरमका लालग आर्श्र्क बिेटको व्र्र्स्था गरेको छु। र्स अन्तगयत नगरमै श्रम पलसना 
, नगरमै रोिगारी  कार्यरम सञ्चालन भई रू्र्ाहरु आत्मलनभयर बन्ने र समदृ्ध नगर बन्ने 
षर्श्वास ललएको छु।  

३. नगरलभत्रका मखु्र् मखु्र् सडकमा लबिलुी बत्तीको व्र्र्स्थापन गनय रु पचास लाख षर्लनर्ोिन 
गरेको छु ।र्सले नगरलाई “उज्र्ालो चााँगनुारार्ण” बनाउनका लालग सहर्ोग हनेु 
षर्श्वास ललएको छु ।   

४. चााँगनुारार्ण नगरपाललकाको सडक तथा र्ातार्ात क्षते्रको षर्कासका लालग सडकको लनमायण, 

स्तरोन्नलत तथा कालोपते्र, ढलानका लालग र्डागत र्ोिना तथा ठूला पूर्ायधार सषहत रु २८ 
करोड षर्लनर्ोिन गरेको छु।  

५. एक घर, एक धारा कार्यरम अन्तगयत नगरबासीहरुको खानेपानीमा पहुाँच शलुनजित गनय 
खानेपानीमा रु ४ करोड षर्लनर्ोिन गरेको छु। र्सबाट नगरबासीलाई सर्यसलुभ रुपमा 
खानेपानीको व्र्र्स्थापन हनेु षर्श्वास ललएको छु ।   



६. सामदुाषर्क षर्द्यालर्मा छात्राहरुको जशक्षा, बालषर्र्ाह लनरुत्साहन, र षकशोरीहरुको सरुजक्षत 
भषर्ष्र् लनमायणमा सहर्ोगका लालग बचत खाता छोरीको, सरुक्षा िीर्न भरीको  कार्यरममा 
रु ५० लाख र प्राषर्लधक जशक्षालाई प्रोत्साहन, शैजक्षक गणुस्तर अलभबृषद्धका लालग जशक्षामा 
कुल रु ३ करोड अठाईस लाख सत्तरी हिार बिेट षर्लनर्ोिन गरेको छु ।  

७. नगरर्ासीको गणुस्तरीर् एरं् पर्ायप्त औिलधसषहतको न्र्नुतम स्र्ास््र् सेर्ा उपलब्ध हनेु गरी 
आर्श्र्क बिेट षर्लनर्ोिन गरेको छु । षर्पन्न पररर्ारका लालग नगरपाललकाको साझेदारीमा 
स्र्ास््र् लबमाको लालग रु १ करोडको बिेट षर्लनर्ोिन गरेकोछु । स्र्ास््र्का लालग 
कुल ३ करोड ३५ लाख बिेट षर्लनर्ोिन गरेको छु ।  

८. कोलभड -१९ कोरोना भाईरसबाट बच्नका लालग नगरर्ासीको आर्श्र्कता बमोजिम षप लस 
आर पररक्षण,  संरमण लक्षण देजखएकालाई तत्काल उद्दार, आईसोलेशन तथा कन्याक्टमा 
आएकालाई टे्रलसङ्ग, क्र्ारेजन्टनको व्र्र्स्थापनका लालग कोलभड लनर्न्त्रण कोिमा रु १ 
करोड िम्मा गने व्र्र्स्था लमलाएको छु। 

९. कृषिमा आधाररत रोिगार र्रृ्िका लालग, कृषि पेशालाई सम्मालनत पेशाको रुपमा षर्कास 
गरी, कृषिलाई आधलुनकीकरण तथा व्र्र्साषर्करण गनय प्राथलमकतामा राखी कुल रु १ 
करोड ९७ लाख बिेट षर्लनर्ोिन गरेको छु । व्र्र्साषर्क कृषि उत्पादन ,चााँगनुारार्ण 
नगरको बिार व्र्र्स्थापन “कार्यरम अन्तगयत नौ र्टै र्डामा कृषि बिार केन्र स्थापना, 
नगरपाललका क्षेत्रमा एक शीत भण्डार लनमायणका लालग आर्श्र्क बिेट षर्लनर्ोिन गरेको 
छु । 

 

१०.  “हाम्रो चााँगनुारार्ण, सफा चााँगनुारार्ण प्रबद्धयन” बनाउनका लालग र्न तथा र्ातार्रणमा   
रु १ करोड ११ लाख बिेट षर्लनर्ोिन गरेको छु। फोहोरमैलालाई उजचत स्थानमा 
व्र्र्स्थापन गनय Sanitary Land Field Site लनमायणका लालग रु १ करोड बिेट षर्लनर्ोिन 
गरेको छु।  
 

११.  प्राकृलतक षर्पत्तीहरुबाट हनेु क्षलत न्रू्नीकरण गनय नगरपाललकाको आर्श्र्क 
क्षेत्रमा तटबन्ध गनय तथा बााँध लनमायण,  भकुम्प, आगलागी, बाढी पषहरो िस्ता अपझयट 
आइपने षर्पद िोखीम न्रू्नीकरण र ब्र्र्स्थापनका लालग रु १ करोडको षर्पद् 
व्र्र्स्थापन कोिको व्र्र्स्था गरेको छु।  
 

१२.  आलथयक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लालग लजक्षत र्गय कार्यरम सञ्चालनमा 
मषहला, आर्दबासी िनिालत, दललत, ज्रे्ष्ठ नागररक, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्र्जक्त, 
पछालड परेका र्गय र समदुार्को उत्थानका लालग एरं् समदुार्मा मलु प्रभार्ाहीकरणका 
लालग रु १ करोड ६० लाख को बिेट व्र्र्स्थापन गरेको छु ।  



 

१३.  सूचना प्रषर्लधको षर्कास गरी सूचना प्रषर्लधको सदुृषढकरण तथा संस्थागत षर्कास 
गनयका लालग रु १ करोड ६२ लाख षर्लनर्ोिन गरेको छु।  

१४.  संघीर् सरकार, बागमती प्रदेश तथा जिल्ला समन्र्र् सलमलत तथा अन्र् साझेदारबाट 
सञ्चालन हनेु र्ोिनाका लालग समपरुक कोिमा रु ७ सात करोड षर्लनर्ोिन गरेको छु।  

१५. शाखागत रुपमा कार्यरम सषहतको बिेट अनसुजुच – ३ मा संलग्न गरेको छु । 

र्स बिय कुल बिेट रु 1४८२७०३60० एक अर्य अडचाललस करोड सत्ताईस लाख तीन हिार छ 
सर् बाट     रु   ८१२५९००००    ।– एकासी करोड पच्चीस लाख नब्बे हिार पूाँिीगतमा ५५.८० 
प्रलतशत षर्लनर्ोिन गरेको छु र  चालू तफय  रु   ६७०११३०००  ।– सतसठ्ठी करोड एक लाख 
तेह्र हिार ४५.२०  प्रलतशत षर्लनर्ोिन गरेको छु । र्सको षर्स्ततृ षर्र्रण अनूसजुच-४ मा संलग्न 
गरेको छु । 

र्स र्ियमा चााँगनुारार्ण नगरपाललकाको र्डागत र्ोिनाहरुको षर्र्रण अनूसजुच-५ मा संलग्न 
गरेको छु । 

श्रोतको सलुनजितता भएमा मात्र बिेटले अपेक्षा गरेका उपलब्धीहरु हालसल गनय र 
नगरबासीहरुलाई सेर्ा सषुर्धा उपलब्ध गराउन सषकने भएकाले लक्ष्र् अनसुारको रािस्र् संकलन 
हनु आर्श्र्क छ । अताः म र्सै बिेट बक्तव्र् माफय त चााँगनुारार्ण नगरपाललकाका समस्त 
करदाताहरुमा समर्मै तोषकएको कर रकम लतरी षर्कास तथा सेर्ा सषुर्धाको हकदार बन्न हार्दयक 
अषपल गदयछु । 

नगरबासीहरुका षर्कासका अनलगन्ती चाहनाहरु बीच लसलमत श्रोत साधनबाट बिेट तर्ार गदाय 
सरै् चाहाना र आर्श्र्कताहरु एकैचोटी सम्र्ोधन गनय सषकने अर्स्था रहदैन । प्राथलमकता र 
आर्श्र्कताका आधारमा श्रोत साधनको उपलब्धता र सलुनिततालाई मध्र्निर गरी र्ो बिेट तथा 
कार्यरम तर्ार गरेको छु । आर्श्र्कता र चाहनाहरु रलमकरुपमा लनरन्तर परुा हदैु िाने षर्िर् 
हनु । अताः र्स कुरालाई सकारात्मक रुपमा ललनहुनु र षर्कासको कार्यमा सहकार्य तथा साझेदारी 
गनय म सरै् नगरर्ासीमा हार्दयक अनरुोध गदयछु । 

बिेट तिुयमा संगसंगै र्सको सफल कार्ायन्र्र्न अको महत्र्पणुय पाटो हो । र्ोिना तथा 
कार्यरमहरु समर्मै प्रभार्कारी रुपमा संचालनमा आउन सकेमा मात्र बिेटले अपेक्षा गरेको 
उपलब्धी हालसल हनेु भएकोले र्स बिेटको समर्मा नै प्रभार्कारी कार्ायन्र्र्नका लालग सम्र्द्ध 
सरै्मा म हार्दयक अनरुोध गदयछु । 

बिेट आफैँ मा त्र्मा आधाररत अनमुान हो । र्सको लक्ष्र् प्रालप्तका लालग हाम्रो एक्लो प्रर्ास 
मात्र सम्भर् छैन । तसथय रािनैलतक दल, सम्पूणय संघसंस्था तथा नगरर्ासीहरुको सामषुहक 



प्रर्ासबाट मात्र र्ो सम्भर् छ । समग्र नगरको षर्कासबाट समषृद्ध प्रालप्तको लक्ष्र्लाई ठोस रुपमा 
अगालड र्ढाउाँदै तिुयमा भएका र्ोिना तथा कार्यरमहरुलाई प्रभार्कारी कार्ायन्र्र्न गनय सरै् 
पक्षबाट र्थोजचत सहर्ोग हनेुछ भने्न कुरामा म पूणय षर्श्वस्त छु । प्रस्ततु र्िेट तथा कार्यरम 
तिुयमा गने प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष तथा  परोक्षरुपमा सहर्ोग प-ुर्ाउनहुनेु  सम्पूणय कार्यपाललका 
सदस्र्ज्रू्हरु, नगरजस्थत षरर्ाजशल रािलनलतक दलहरु, आम सञ्चार िगत, नागररक समाि, नगरबासी 
दािभुाई तथा र्ददी र्षहनीहरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतज्रू् लगार्त सम्रग कमयचारी लमत्रहरुलाई 
धन्र्र्ाद र्दन चाहन्छु । चााँगनुारार्णको षर्कास प्रषरर्ामा सहर्ोग उपलब्ध गराउने नेपाल 
सरकार, बागमती प्रदेश, लनिी क्षेत्र, दात ृ लनकार्, सहर्ोगी संघ संस्था तथा लनकार्हरु प्रलत म 
चााँगनुारार्ण नगरपाललकाको तफय बाट हार्दयक आभार व्र्क्त गदै आगामी र्दनमा पलन सहर्ोग 
लनरन्तररुपमा प्राप्त हनेुछ भन्ने षर्श्वास गदयछु । 

 

 

धन्र्बाद । 
  



अनसुजुच – १  

 

 

 

 

 

राजश्व संकलनको यथार्त वववरण र्था प्रक्षेविर् राजश्व संकलन    

सि.नं. आय सिर्षक नाम आ व २०७६/०७७ को अनुमान यथाथष आय आ व २०७७/०७८ प्रक्षेपण 

1 िम्पत्ति कर 5681250 9,85,407.00 1500000 

2 भुसमकर/मालपोत 8100000 74,25,771.38 10000000 

3 घरवहाल कर 8745000 37,36,846.70 4000000 

4 वहाल त्तवटौरी कर 1125000 26,220.00 50000 

5 व्यविाय रजिष्ट्रेिन दस्तुर 27849280 2,00,69,390.00 55000000 

6 अन्य िेवा िुल्क 3598250 43,20,500.00 5000000 

7 परीक्षा िुल्क 100000 5,60,040.00 500000 

8 अन्य प्रिािननक िेवा िलु्क 8111000 3,39,439.00 500000 

9 नक्िापाि दस्तुर 14000000 2,18,16,907.00 30000000 

10 सिफाररि दस्तुर 40200000 2,69,29,819.00 30000000 

11 व्यजक्िगत घटना दताष दस्तुर 100000 66,600.00 70000 

12 नाता प्रमाणणत दस्तुर 250000 2,34,100.00 200000 

13 अन्य दस्तुर 10750000 90,95,273.75 9000000 

14 न्यानयक दण्ड ,िररवाना र िफत 100000 29,000.00 30000 

15 प्रिािननक दण्ड ,िररवाना र िफत 250000 20,05,330.00 2000000 

16 अन्य रािस्व 0 10,500.00 10000 

17 पयषटन िेवा िुल्क 25000000 15252555 1000000 

18 खानेपानी ठेक्का 80200000 5426800 8000000 

19 माटो ठेक्का/ खानीिन्य पदाथष  6011000 4027440 10000000 

20 खेलकुद मैदान बालुवा /माटो  0 26300000 60000000 

21 त्तवज्ञापन कर 351000 351000 300000 

22 खानीिन्य ठेक्का 0 0 30000000 

23 िग्गा त्तवकाि 0 0 30000000 

24 बेरुि ु     10000 

कूल िम्मा 240521780 
149,008,937 

287170000 



अनसुजुच-२  

  

 िंघीय िरकार   

१ 
षर्त्तीर् 

समानीकरण  

१६७७०००००।– सोह् 
करोड सत्ततर लाख  

१65२०००००।– सोह्र करोड 
बाउन्न लाख   

२ 
संघीर्बाट 

रािश्व बााँडफाड  

१०२७०००००।– दश 
करोड सत्ताईस लाख  

८८७२८६००। आठ करोड सतासी 
लाख अठ्ठाईस हिार छ सर् तीन   

३ षर्शेि अनदुान    २०००००००।– दईु करोड   

४ 
सशतय अनदुान  २६८३०००००।– छब्बीस 

करोड लत्रर्ालस लाख  

२956०००००।– उनलतस करोड 
छपन्न लाख    

५ 
समपरुक 

अनदुान  
  १३६०००००।– एक करोड 

छत्तीस लाख   
  प्रदेश सरकारबाट  
६ षर्त्तीर् 

समानीकरण 

  १०६२२०००।– एक करोड छ 
लाख बाईस हिार 

 
   

७ 
सर्ारी साधन 

रािश्व बााँडफाड 

  ३२०७३०००।– लतन करोड बीस 
लाख लत्रहत्तर हिार   

८ 

सशतय अनदुान १८९१०००।– अठार लाख 
एकानब्बे हिार  

२९७२००००।- दईु करोड 
सन्तानब्बे लाख लबस हिार 

 
 
 
 
 
 ९ 

समपरुक 
अनदुान  

१९९०००००।– एक 
करोड अन्ठानब्बे लाख  

१०००००००।– एक करोड 

९ 

आन्तररक आर्  २४०५२१७८०।– चौलबस 
करोड पााँच लाख एकाईस 
हिार सात सर् असी 

2८७१६०००० अठाईस करोड 
एकहत्तर लाख साठी हिार  

 

१० िग्गा रजििेशन  १२ करोड ६४ लाख  २५०००००००।– पच्चीस  करोड 
 

  

बैंक मौज्दात  १८११४५२२०।– अठार 
करोड एघार लाख पैताललस 

लाख दईु सर् लबस  

२८०००००००।– अठ्ठााँईस करोड  

 

  

कुल बिेट  

१४१८०४१०००।– एक 
अबय एकचाललस करोड असी 
लाख एकचाललस हिार  

1४८२७०३60० एक अर्य 
अडचाललस करोड सत्ताईस लाख तीन 

हिार छ सर्   
     

 

 



 
 
 
 

अनसुजुच-३  

 

क. जशक्षा तथा खेलकूद शाखा 

र्ाषियक कार्य र्ोिना 2077/78 

लस.नं. षर्र्रण रकम कैषफर्त 

1 तालीम कार्यरम      3,850,000.00    

क प्रश्नपत्र लनमायण सम्बन्धी तालीम          500,000.00  

आधारभतू 
तह समेत 

ख जशक्षकहरुको (5 र्दन)े षर्िर्गत क्षमता अलभर्षृद्ध तालीम          850,000.00    

ग शैजक्षक सामाग्री लनमायण कार्यशाला          300,000.00    

घ EMIS Facilation कार्यरम          250,000.00    

ङ शैजक्षक सत्र तर्ारी गोष्ठी          100,000.00    

च किमाइि जशक्षक तालीम          500,000.00    

छ षर्जशिीकरण ताललका लनमायण कार्यरम          250,000.00    

ि 

बैकजल्पक माध्र्मबाट पठनपाठन ICT मा आधाररत 
जशक्षक तालीमWebinar training        1,000,000.00    

झ प्रश्नपत्र पररमाियन सम्बन्धी ताललम          100,000.00    

    

2 परीक्षा संचालन कार्यरम      4,200,000.00    

क प्रथम त्रैमालसक परीक्षा          300,000.00    

ख दोस्रो त्रमैालसक परीक्षा          300,000.00    

ग तेस्रो त्रैमालसक परीक्षा          300,000.00    

घ चौथो त्रैमालसक परीक्षा          300,000.00    

ङ आधारभतू तह (कक्षा-8) उत्तीणय परीक्षा        1,500,000.00    

च Pre SEE परीक्षा          500,000.00    

छ Pre Class IX परीक्षा          400,000.00    

ि षप्रन्टर खररद (प्रश्नपत्र छपाइ प्रर्ोिनका लालग)          600,000.00    

3 शैजक्षक बैठक तथा अन्तरषरर्ा कार्यरम      3,900,000.00    

क अर्लोकन भ्रमण        1,000,000.00    



ख षर्द्यालर् सघन अनगुमन          300,000.00    

ग 

प्र.अ./षर्िर्गत जशक्षक बैठक (संस्थागत षर्द्यालर् 
समेत)          200,000.00    

घ परीक्षा सलमलत बैठक          250,000.00    

ङ अलतररक्त षरर्ाकलाप सलमलत बैठक          100,000.00    

च जशक्षा सलमलत बैठक          100,000.00    

छ खेलकूद सलमलत बैठक          150,000.00    

ि शैजक्षक क्र्ालेण्डर लनमायण, छपाई र सलमलत बैठक          700,000.00    

झ स्थानीर् पाठ्यरम        1,000,000.00    

ट अपाङ्गता भएका षर्द्याथीहरुको र्लगयकरण कार्यरम          100,000.00    

4 भौलतक लनमायण तथा ममयत सम्भार कार्यरम 6000000.00   

क पसु्तकालर्  1000000.00   

ख शौचालर् 1000000.00   

ग पखायल 1000000.00   

घ षर्ज्ञान प्रर्ोगशाला 1000000.00   

ङ कम््र्टुर ल्र्ार् 1000000.00   

च कक्षा कोठा ममयत 1000000.00   

5 अलतररक्त षरर्ाकलाप कार्यरम        520,000.00    

क र्कृ्तत्र्कला           40,000.00    

ख जचत्रकला           40,000.00    

ग शैजक्षक सामाग्री प्रदशयनी           40,000.00    

घ नतृ्र् प्रलतर्ोलगता (के्षत्र अनसुार)          160,000.00    

ङ हाजिरी िर्ाफ (के्षत्र अनसुार)          160,000.00    

च कथा लेखन           40,000.00    

छ लनर्न्ध लेखन           40,000.00    

6 खेलकूद      2,200,000.00    

क मेर्रकप फुटर्ल/भललर्ल          500,000.00    

ख रािपलत रलनङ्ग लसल्ड          700,000.00    

ग खेलकूद सप्ताह        1,000,000.00    

6 शैजक्षक संस्था सहार्ता कार्यरम      3,700,000.00    



 

  

क षर्द्यालर् व्र्र्स्थापन सलमलत क्षमता षर्कास कार्यरम          200,000.00    

ख EGRP सहर्ोग कार्यरम          200,000.00    

ग अषर्भार्क जशक्षा कार्यरम          200,000.00    

घ सामदुाषर्क लसकाइ केन्र सधुार कार्यरम          800,000.00    

ङ जशक्षक षर्द्याथी उत्प्ररेणा कार्यरम          200,000.00    

च शैजक्षक गणुस्तर सधुार कार्यरम          200,000.00    

झ षर्लभन्न शैजक्षक र्दर्सहरु          200,000.00    

ञ हररत षर्द्यालर् लनमायण          500,000.00    

ट षर्द्यालर् स्र्ास््र् जशषर्र          500,000.00    

ठ षर्द्याथी सम्मान कार्यरम          200,000.00    

ड जशक्षक सम्मान कार्यरम          500,000.00    

         ७ 
 

नगरस्तरीर् प्रालबलधक जशक्षा  
कार्यरम २००००००  

८ अध्र्र्न अनसुन्धान कार्यरम  ५०००००  

९ बचत खाता छोरीको सरुक्षा िीबन भरीको कार्यरम  ५००००००  

१० सामदुाषर्क षर्धालर् र्ातार्ात कार्यरम  १००००००  
  

कुल बिेट 32,870,000.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. स्वास््य शाखा  
qm=;+= 

lzif{s cg'dflgt ah]6 

१ cfdf ;'/Iff 1000000 
२ rfFu'gf/fo0f k|f=:jf=s]= nfO{ gu/ c:ktfndf :t/ pGgt ug]{. 5000000 
३ sf]le8 !( sf] /f]syfd,sfo{qmd 5000000 
४ :jf:Yo ;+:yf :yfkgf sfo{qmd 1000000 

५ clt cfjZos cf}iflw vl/b ;a} vfnsf . 5000000 
६ d]l8sn cf}hf/x? vl/b aflifs 1000000 

७ slDtdf # j6f :jf:Yo :+:yfdf Nofa :yfkgf ug]{. 1000000 

८ सतु्केरी सरुक्षा कार्यरम  2000000 

९ d=:jf=:jo+ ;]ljsf sfo{qmd,lbj; dgfpg],l/Eo" ldl6+u,k'?:sf/. 2000000 

१० ;a} j8fx?df g;g]{ /f]ux?sf] dlxnf k'?if,jfn :jf:Yo,ENT/EYEcflbsf] 

fgz'Ns lzlj/ ;+rfng ug'{ kg]{. 500000 
११ gu/ :jf:Yo aLdf  10000000 
  hDdf 33500000 



ग. महिला बालबाललका ज्येष्ठ नागररक  

क्रम िख्या सिर्षक  अनमुाननत  बिेट  

१ हिवशीय कायतक्रम  200000 

२ आधारभूर् र्ाललम (३ हिने)  240000 

३ लैंगगक र्था  प्रजनन ्स्वास््य र्ाललम (३ हिने) 240000 

४ नेर्तृ्व ववकास र्ाललम (३ हिने) 250000 

५ लैंगगक हिसंा ननगरानी समूिलाइ प्रलशक्षण (अनलशक्षण ३ हिने) 200000 

६ समुिायमा आगधरर् मनोसामाजजक िरामशत र्ाललम ७ हिने/३ वटा) 300000 

७ लैंगगक हिसंा ननवारण कोष 100000 

८ ककशोरी समुि गन वरृ् स्थािना र्था जीवन उियोगी र्ाललम सञ्चालन  500000 

िम्मा 2030000 

  लक्षक्षर् समुि कायतक्रम  
१ उिप्रमुखसँग उद्यमशीलर्ा कायतक्रम  5000000 

२ िललर् सीि ववकास कायतक्रम  2000000 
३ अिांगर्ा क्षमर्ा ववकास कायतक्रम  1500000 
४ आहिबासी उत्थान ववकास कायतक्रम  1500000 
५ बालबाललका संरक्षण र्था ववकास कायतक्रम  2000000 
६ ज्येष्ठ नागररक सुरक्षा कायतक्रम  1000000 
७ चाँगुनारायण कोसेली घर  1000000 

                           जम्मा  14000000 

   

 
जम्मा ववननयोजजर् बजेट  1,60,30,000 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घ. आयुतवेि शाखा  

क्र सं  कायतक्रमको नाम  बजेट  

१ zx/L lSnlgs ;+~rfng 150000 

२ 

dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfnfO{ cfo'j]{b, of]u tyf hl8a'6L 
;DalGw tflnd  30000 

३ :jf:Yo ;DalGw cfo'j]{bsf] ;"rgf d'ns ;fdfu|L k|sfzg k|;f/0f  10000 
४ cTofjZos cfo'j]{b cf}iflw v/Lb 500000 

५ 

h]i7 gful/snfO{ lgMz'Ns :jf:Yo ;+/If0f, k|aw{gsf] nflu 
/;fog cf}iflw ljt/0f   100000 

६ :tgkflo cfdfx?sf] nflu b'Uw j2{s cfo'j]{b cf}iflw ljt/0f  100000 

७ COVID-19 lgoq0fsf nflu /f]u k|lt/f]w Ifdtf clej[lb sfo{qmd 80000 
८ cf}ifwfno kl/;/df hl8a'6L pBfg lgdf{0f sfo{qmd 100000 

९ k'j{sd{ sfo{qmd 50000 

१० ljBfno cfo'j]{b tyf of]u lzIff ;+rfng 45000 

११ cf}ifwfno dd{t tyf /+u/f]ug 60000 

१२ 

hgk|ltlglwx? ;+u cfo'j]{b / of]u ;DaGwL cGt/lqmof 
sfo{qmd  20000 

  कुल बजेट  1245000 



 

 

 

ङ. कृषि षर्कास शाखा  
र.सं. कार्यरम/षरर्ाकलाप बिेट 

१ सामषुहक मलु षर्ऊ आत्मालनभयर कार्यरम (धान मकै गहुाँ आदी) ५०% अनदुान ८००००० 

२ फलफुल नसयरी स्थापना सहर्ोग कार्यरम ५०% अनदुान ५००००० 

३ उन्नत खाध्र्ान्न र्ीऊ षर्तरण (धान,मकै,गहुाँ,भटमास आदी) ५०% अनदुान १०००००० 

४ उन्नत तरकारी लमलनषकट षर्तरण ३००००० 

५ स्थालनर् र्ाली कोदो फापर प्रर्यधन कार्यरम २००००० 

७ 
संघ,प्रदेशसंगको समन्र्र्मा न्रू्नतम र्चत ग्र्ारेन्टी सषहतको नमनुा कृषि उपि 
खररद केन्र स्थापना 

२०००००० 

८ आकजस्मक बाली संरक्षण सेर्ा कार्यरम १००००० 

९ 
लसपमलुक व्र्र्साषर्क तरकारी खेती र्ाली सम्र्जन्ध,फलफुल खेती,च्र्ाउ 
उत्पादन,रोग षकरा पषहचान तथा व्र्र्स्थापन ताललम 

३००००० 

१० साना लसंचाई लनमायण तथा ममयत सम्भार ५०% अनदुान कार्यरम १२००००० 

११ कृषि चनु षर्तरण ५०% अनदुान ५००००० 

१२ तरकारी खेतीको लागस ्लास्टीक लसट षर्तरण ५०% अनदुान ८००००० 

१३ उत्कृि उत्पादक कृिक परुस्कार षर्तरण १००००० 

१४ व्र्र्साषर्क कृिकको लालग मागमा आधाररत कार्यरम  अनदुान १८००००० 

१५ अन्तर जिल्ला कृिक तथा प्राषर्लधक प्रषर्लध अर्लोकन म्रमण कार्यरम ३००००० 

१६ कृषि प्राषर्लधकद्धारा कृषि कार्यरम अनगुमन लनररक्षण तथा अध्र्र्न १००००० 

१८ कम्पोि मल सधुार कार्यरम ५०% अनदुान ५००००० 

१९ सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी जचर्ा तथा कषफको षर्रुर्ा षर्तरण कारुर्रम ५००००० 

२१ तरकारी र्िार व्र्र्स्थापन कार्यरम २७००००० 

२३ कृषि औिार ५०% अनदुानमा षर्तरण १०००००० 

२४ षर्ऊ षर्िन लसत भण्डार तथा संकलन केन्र स्थापना ५०००००० 

  िम्मा १,९७,००,००० 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

च. पिुपंक्षी प्रबर्दषधन िाखा  

लस.न.ं वववरण वावषतक वजेट 

१ पिु स्वास््य िेवा १११२००० 
  सेवा केन्द्रमा ववर्रण गनत औषगध खररि 600000 

  खोरेर् ववरुद्ध खोि सेवा सचालन 500000 

  रोग सलभतलेन्द्स र्था ररिोटङ्ग 12000 
२ पिु आहारा िेवा 450000 

  हिउिे घाँसको ववउ ववर्रण र्था ढुवानी 250000 

  वषे र्था विुववषतय घाँस र्था सेट्स ढुवानी 200000 
३ पिु नश्ल िुधार िेवा 920000 

  
कृत्रिम गभातधान सेवा (गाई,भैसी,वाख्रा) सेक्स   लसमेन खररि 

600000 

  नाईट्रोजन व्यवस्थािन र्था िवुानी 90000 

  ए. आई गन र रेकि खररि 80000 

  ग्लोव,लसथ खररिकृ. ग कर्ातलाई लजजजस्टक सिोटत 150000 
४ तासलम तथा प्रचार प्रिार िेवा 2055000 

  लशवीर संचालन (प्रत्येक वडा स्र्र) 900000 

  

नर्न हिने िशु िालन व्यवस्थािन जैववक सुरक्षा,ववमा र्था 
जुनोहटक रोग सचेर्ना र्ाललम किल्डस्र्र 405000 

  कृषक भ्रमण 300000 

  व्यवसानयक मासु िसल सुधार 450000 
५ िामुदायीक िेवा कायषक्रम 2000000 

  

सामुिायीक कुकुर वन्द्धाकरण र्था व्यवस्थािन रेववज खोि 
कायतक्रम 1000000 

  

ननवातिमुखी िशुिालक कृषकिरुको िशुधन जोखखम 
न्द्यूनीकरणको लागग त्रबमा सेवा  1000000 

६ वाख्रा प्रवधषन कायषक्रम 1000000 

  वोयर जार्को वोका (८५ प्रनर्शर्) ववर्रण   

७ कायषक्रम िंचालन व्यवस्थापन तथा ढुवानी खचष 
125000 



  कुल िम्मा खचष ७६६२००० 
 

 

 

छ.  उद्यमजशलता  

र स कार्यरम  बिेट  

१ मेर्रसाँग उद्यमजशलता  30000000 

२ रोिगारमूल सीप षर्कास तथा ताललम 3000000 

३ श्रम बैंक लनमायण तथा सञ्चालन  100000 

  कुल बिेट 33100000 
 

ि. सहकारी  

  सिकारी शाखा   
क्र सं कायतक्रम  बजेट  

 

१ सिकारी र््याँक संकलन र्था अलभलेखीकरण  200000  

२ सिकारी अनुगमन र्था मूल्याँकन  100000  

३ सिकारी सञ्जालसँग नेर्तृ्व गोष्ठी  300000  

४ सिकारी ििागधकारी सँग managerial training  300000  

५ सिकारी हिवस र्था उत्कृष्ट सिकारी िुरस्कार  300000  

६ सिकारी क्षमर्ा अलभबदृ्गध कायतक्रम  400000  

७ सिकारीसँग श्रम बैंक कायतशाला  200000  

८ सिकारी ऐन कानुन सम्बजन्द्ध कायतशाला  200000  

  कुल बजेट  2000000  

    



 
 

 
 
 
 
 
 

झ. वन, वार्ावरण शाखा  

क्र सं कायतक्रम  बजेट  

१ वैज्ञाननक वन व्यवस्थािन कायतक्रम  2000000 

२ कावतन संगचनर् कायतशाला  100000 

३ 

िूणत सरसिाईयुक्र् चाँगुनारायण बिृर् 
कायतक्रम  5000000 

४ संघ संस्था िूणत सरसिाई कायतक्रम  1000000 

५ WASH सुदृहढकरण 3000000 

  कुल बजेट  11100000 

ञ. षर्पद व्र्र्स्थापन  

l;=g+ sfo{s|dsf] gfd cg'dflgt ah]6 

1 ljkb hf]lvd Go"lgs/0f /0flglt lgdf{0f  200000 

2 Ps j8f Ps j8f:t/Lo ;'/lIft cf>o :yn lgdf{0f 1500000 

3 

j8f:t/Lo ljkb vf]h tyf p4f/ ;fdfu|L e08f/0f 
sfo[s|d 900000 

4 

j8f:t/Lo tyf 6f]n:t/L ljkb Joj:yfkg ;ldlt Ifdtf 
clea[l4  1000000 

6 x/]s j8f !) vf]h p4f/ :j+o ;]jsx?nfO{ tflnd 300000 



  hDdf 3900000 
 

 

 

ट. सूचना प्रषर्लध  

िूचना प्रत्तवधध िाखा  
क्र 
सं कायतक्रम  बजेट 

१ 
gu/kflnsf:t/Lo 8f6f ;]G6/ Pj+ ;e{/ :yfkgf 

2200000 

२ 
rf+u'gf/fo0f dlGb/ kl/;/ Pj+ gu/sf]6 If]qdf ko{6lso jfO{kmfO{ ;]jf ;'rf? 

1000000 

३ 

;a} j8f sfof{nox?df l;l;l6le Sofd/f k|0ffnL h8fg 
500000 

४ 
l8lh6n gu/ k|f]kmfOn lgdf{0f 

1000000 

५ 

:df6{ rf+u'gf/fo0f Plss[t a[Xt k|0ffnL lgdf{0f 
2000000 

६ 
rf+u'gf/fo0f cf]kg lh=cfO=o; tyf Pd=cfO=o; kf]6{nsf] lgdf{0f  

1000000 

७ 
3/gS;fkf;sf] k'/fgf kmfOnx? l8lh6fOh]zg 

2000000 

९ ;fd'bflos ljBfno Pj+ ;d'bfox?df O{G6/g]6 ;]jf lj:tf/sf] 500000 

१० 
rf+u'gf/fo0f gu/kflnsf ;a} afof]d]l6|o w/w'/L sf8{ ljt/0f 

1500000 

११ 
;a} j8f sfof{nox? tyf gu/kflnsf sfof{nodf l8lh6n ;"rgf kfl6sf] sfo{s|d 

2000000 

१२ 

lhG;L Joj:yfkg k|0ffnL lgdf{0f Pj+ ;+rfng 
500000 

१३ 
Plss[t ;"rgf Joj:yfkg k|0ffnL ;'29Ls/0f 

1000000 

१४ 

sfof{Gjogdf /x]sf tyf lgdf{0f x'g] k|0ffnLx?sf] ;fOa/ ;'/Iff ;'2l9s/0f 

1000000 

  कुल बिेट  16200000 
 

ठ. रािश्व शाखा  

क्र सं  कायतक्रम  बजेट  

१ राजश्व सम्बजन्द्ध वरृ् गचि सन्द्िेश साम्रगी ननमातण  250000 



२ अनलाईन व्यवसाय िर्ात घुम्र्ी कायतक्रम  250000 

  कुल बजेट  500000 
 

अनसुजुच -४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि.न.ं स्रोत िमूह बिेटको स्रोत/तह स्रोत अनमुाननत आय अनमुाननत व्यय 

१ संघीय सरकार, नेिाल सरकार, 13311 - समाननकरण अनिुान, नगि अनिुान १६,५२,००,०००.०० १५,६०,००,०००.०० 

१.१ संघीय सरकार नेिाल सरकार समाननकरण अनिुान १६,५२,००,०००.०० १५,६०,००,०००.०० 

२ संघीय सरकार, नेिाल सरकार, 13312 - शसर्त अनिुान चालु, नगि अनिुान २९,५६,००,०००.०० २९,५६,००,०००.०० 

२.१ संघीय सरकार नेिाल सरकार शसर्त अनिुान चाल ु २७,३५,००,०००.०० २७,३५,००,०००.०० 

२.२ अन्द्र्ररक श्रोर् आन्द्र्ररक ऋण आन्द्र्ररक श्रोर् ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० 

२.३ बिेैलशक श्रोर् ए डड बी विेैलशक ऋणको प्राजतर् ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० 

२.४ बिेैलशक श्रोर् आई डड ए विेैलशक ऋणको प्राजतर् ९८,००,०००.०० ९८,००,०००.०० 

२.५ बिेैलशक श्रोर् एस.एस. डड. वि. 
अन्द्र्राजष्ट्रय अन्द्र्र-सरकारी 
संस्थाबाट प्रातर् िूँजीगर् अनिुान ४४,००,०००.०० ४४,००,०००.०० 

२.६ बिेैलशक श्रोर् एस.एस. डड. वि. 
अन्द्र्राजष्ट्रय अन्द्र्र-सरकारी 
संस्थाबाट प्रातर् िूँजीगर् अनिुान ६३,००,०००.०० ६३,००,०००.०० 

३ संघीय सरकार, नेिाल सरकार, 13314 - ववषेश अनिुान चालु, नगि अनिुान २,००,००,०००.०० २,००,००,०००.०० 

३.१ अन्द्र्ररक श्रोर् आन्द्र्ररक ऋण आन्द्र्ररक श्रोर् २,००,००,०००.०० २,००,००,०००.०० 

४ संघीय सरकार, नेिाल सरकार, 13316 - समिरुक अनिुान चालु, नगि अनिुान १,३६,००,०००.०० १,३६,००,०००.०० 

४.१ अन्द्र्ररक श्रोर् आन्द्र्ररक ऋण आन्द्र्ररक श्रोर् १,३६,००,०००.०० १,३६,००,०००.०० 

५ प्रिेश सरकार, वाग्मर्ी प्रिेश, 13311 - समाननकरण अनिुान, नगि अनिुान १,०६,२२,०००.०० ९१,००,०००.०० 

५.१ प्रिेश सरकार वाग्मर्ी प्रिेश समाननकरण अनिुान १,०६,२२,०००.०० ९१,००,०००.०० 

६ प्रिेश सरकार, वाग्मर्ी प्रिेश, 13312 - शसर्त अनिुान चालु, नगि अनिुान २,९७,२०,०००.०० २,९७,२०,०००.०० 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुजच-५  

अनुिूधच वडागत योिनाहरु  

चाँगुनारायण नगरिाललका वडा नं १ 
 

  

लश 
नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्  अक्षरमा  

 

ठुला 
आयोजना 

र्ित  

१ 

चाँगुनारायण नगरिाललकामा वडा नं १ र २ को लसमानाबाट चरु्वाति 
मजन्द्िर सोमथली गणेश मजन्द्िर सरस्वर्ी मजन्द्िर सम्म विच नाली र्था 

वाल ननमातण  

१००००००० एक करोड 

 

२ बुद्ध मजन्द्िर थािा कुलिेवर्ा मजन्द्िर ननकोसेरा सडक  १००००००० एक करोड 

 
िाना योिना तफष   



  

लश 
नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्     

  १ हिले गैडा िेखख बसन्द्र् टोल बाटो ननमातण  ५००००० िाँच लाख  
 

  २ बेसी मनोिरा स्कुल अगाडड कल्भटत ननमातण  ५००००० िाँच लाख  
 

  ३ बेसी ववर िजस्िटल अगाडडको बाटो ननमातण ५००००० िाँच लाख  
 

  ४ हटग्नेबार घ्यामिे ओिी आउने बाटो  ५००००० िाँच लाख  
 

  ५ सरस्वर्ी मजन्द्िर िेखख िुरानो नीलबाराहि मजन्द्िर जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख  
 

  ६ रोक्का गाँउ कुलिेवर्ाको मजन्द्िर िधेरा सम्म लसढी ननमातण ५००००० िाँच लाख  
 

    बस्नेर् रोड उकालो ननमातण १०००००० िश लाख  
 

  ७ बेसी कियािुिी भवन ननमातण  ५००००० िाँच लाख  
 

  ८ शे्रष्ठ कक्रयािुिी भवन ननमातण ५००००० िाँच लाख  
 

  ९ सुन्द्िरी िेवी बाटो ननमातण ५००००० िाँच लाख  
 

  १० ववलभन्द्न लशषतक सञ्चालन योजना १५००००० िन्द्र लाख  
 

  ११ मनोिरा बेसी खानेिानी आयोजना २०००००० बीस लाख  
 

  १२ चारघरे टोलबाट श्री ववनायक आधारभुर् ववद्यालय  जाने बाटो  १०००००० िश लाख  
 

  जम्मा  १००००००० एक करोड  
 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं २ 

  

लश 
नं  योजनाको नाम  

ववननयोजजर् 
बजेट अक्षरमा  

ठुला 
आयोजना 

र्ित  
१ 

िवुाकोट सरस्वर्ी मजन्द्िर बाट नयाँ वडा कायातलय िुिै 
िैढोका मजन्द्िर प्रधान टोल के एम सी चोक जाने सडक 
स्तोरन्द्ननर् ननरन्द्र्रर्ा ५० लाख , सुन्द्िरथली बाट माकजु 

जागनृर् सडक ५० लाख 

१००००००० एक करोड 

  २ 
बारुिखाना कमेरीटार नारायणचौर िाटी चौर खण्ड 

कालोििे  
१००००००० एक करोड 

  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  

अनुमाननर् 

लागर्    

  १ 

िवुाकोट िाईटबाट िुुःखिररेण्शवर मजन्द्िर िुिै खड्का टोल 
बाटो ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  २ 

मगरटोल बाट लमजारटोल िुिै ढकाल टोल जाने बाटो ३ 
लाख    िाहटकाचौर के एम सी सडक स्तोरन्द्ननर् २ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ३ 

झौखेल मुल सडकबाट आजाि मावव िुिै लाखाजु टोल 
जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख  

  ४ 

बारुिखाना चोकबाट के एम सी िोस्टेल बाट डण्डीिाखा 
िुिै भक्र्िुर जाने बाटो स्तोरन्द्नवत   ५००००० िाँच लाख  

  ५ 

भण्डारी को िसलबाट प्रधान टोल िुिै   िैढोका गणेश 
जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख  

  ६ 

बखेिाटीबाट नयाँ बस्र्ी लभिी बाटो स्तोरन्द्नवत ३ लाख 
झौखेल मुल सडकबाट लमलनटोल जाने बाटो स्तोरन्द्ननर् 
२ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ७ 

थािा िँधेरो सामुिानयक भवन ननमातण ननरन्द्र्रर्ा ३ 
लाख काकीटोल भुक्षय रोकथाम १ लाख लशवशजक्र् युवा  
क्लब खेलकुि व्यवस्थािन १ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ८ 

कासन खुिुगा लुकुन्द्डोल बाटो स्तोरन्द्ननर् ३ लाख 
मँुगथलीबाट नाब्ला जाने बाटो २ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ९ 

मागथल्लो िाईटबाट िानाबोट जाने बाटो ३ लाख 
नारायणी खड्काको घरबाट खड्काटोल जाने बाटो २ लाख  ५००००० िाँच लाख  



 

 

  १० 

माकजु टोलबाट िनुमानटार जानेबाटो स्तोरन्द्ननर् 
ननरन्द्र्रर्ा ३ लाख मारगालिोखरी सिकारी िुिै 
िनुमानटार जानेबाटो स्तोरन्द्नवत २ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ११ 

र्ल्लो िाईटबाट ववन्द्धवालसनी मजन्द्िर िुिै िैढोका 
जानेबाटो सडक स्तोरन्द्नवत ननरन्द्र्रर्ा ५००००० िाँच लाख  

  १२ 

िलसन्द्टार बुढाथोकी टोलबाट मध्यिुर हठमी ननस्कने 
बाटो स्तोरन्द्नवत २ लाख िलसन्द्टार बुढाथोकी टोलबाट 
सुवाल टोल िुिै नारायण चौर जाने बाटो स्तोरन्द्नवत ३ 
लाख  ५००००० िाँच लाख  

  १३ 

िवुाकोट मुल सडकबाट लशवशजक्र् युवा क्लब िानबोट 
िुिै न्द्िहट जाने सडक स्तोरन्द्नवत ५००००० िाँच लाख  

  १४ 

श्री त्रििुरा सुन्द्िरी भराक्षी मजन्द्िर ३ लाख राधाकृष्ण 
सत्सङ्ग भवन २ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  १५ 

आजाि मा वव िुिै संजजवनी टोल जाने सडक स्तोरन्द्नवत 
२ लाख नरडोल गाईिामतबाट िेबीडाँडा जानेबाटो 
स्तोरन्द्नवत ३ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  १६ नयाँ खुलेका बाटोिरु स्तोरन्द्ननर्  ५००००० िाँच लाख  

खानेिानी  १ 

मलेिनर् र्जले भोखाजु टोल खानेिानी सुधार २.५० लाख 
गोजाटोल िँधेरो ममतर् सुधार १ लाख र्लसटोलको िँधेरो 
ममतर् सुधार र ट्रस्ट ननमातण १.५० लाख  ५००००० िाँच लाख  

  २ 

आजाि मा वव  संजजवनी टोल खानेिानी सुधार 
व्यवस्थािन ३ लाख िवुाकोट िाईट मागथल्लो काकीटोल  

खानेिानी व्यवस्थािन २ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ३ 

ठकुरी टोल खानेिानी सुधार व्यवस्थािन २ लाख लमजार 
टोल खानेिानी सुधार व्यवस्थािन २ लाख  जागनृर् टोल 

खानेिानी (ईनार) सुधार व्यवस्थािन १ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  ४ 

हिरा िँधेरो खानेिानी व्यवस्थािन २ लाख डुडोलधारा 
खानेिानी सुधार व्यवस्थािन २ लाख  रक्षाडोल आत्माज्ञान 

िररसर खानेिानी व्यवस्थािन १ लाख  ५००००० िाँच लाख  

  जम्मा  १००००००० एक करोड  

कायतिाललका सिस्यबाट लसिाररश योजनािरु 

  १ कालीघाट कागन खोलािलु िेखख कासलुा टोल जाने सडक  १०००००० िश लाख  

  २ वििलबाटो लाखाजु टोल आगन्द्जा टोल सडक १०००००० िश लाख  



 

 

वडा नं ३ 

ठुला आयोजना र्ित        

  

लश 
नं  योजनाको नाम  बजेट अक्षरमा  

 

  १ लोकताजन्िक चोक–व्यािी–थली–गयाटोल–खनाल गााँउ हुदैँ डााँडा गााँउ १००००००० एक करोड    

  २ जनस्वास््य जक्लननक सचंालन र्था स्वास््य ववमा अनुिान कायतक्रम ६०००००० साठी लाख    

  ३ िोिोरमैला व्यवस्थािन र्था सरसिाई अनिुान कायतक्रम २५००००० िच्चीस लाख    

  ४ सडक वनर् ममतर् सम्भार र्था जडान  १०००००० िश लाख    

  ५ कृवष आधुननकरण र्था िशु त्रबमा  २०००००० त्रबस लाख    

 
६ ट्रान्द्सलमटर लाइन व्यवस्थािन ५००००० िाँच लाख    

 
७ साववक वडा नं १, २, ३ खानेिानी १०००००० िश लाख    

 
८ सडक ममतर् र्था संभार १५००००० िन्द्र लाख    

 
९ सडक िेहटमा बकृ्षरोिण कायतक्रम ५००००० िाँच लाख    

 
१० ओिन जजम (व्यायामशाला) २०००००० त्रबस लाख    

 
११ साववक वडा नं ५ १०००००० िश लाख    

 
१२ साववक वडा नं ४ १०००००० िश लाख    

 
१३ थािा गाँउ लभत्रि सडक  १०००००० िश लाख    

 
  कुल  ३००००००० र्ीन करोड    

कायषपासलका िदस्यबाट सिफाररि योिनाहरु  

            

  १ लसचंाई र्था ईनार ननमातण ७००००० सार् लाख    

  २ खानेिानी ममतर् सम्भार सुधार १०००००० िश लाख    

  ३ साववक वडा नं ६ खानेिानी  ३००००० र्ीन लाख    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वडा नं ४ 

ठुला आयोजना र्ित      

  

लश 
नं  योजनाको नाम  अक्षरमा  

 

  १ ट्याटगोल ईन्द्रायणी सडक  ५०००००० िचास लाख  

  २ न्द्याचो िौवा िौवा सडक  ५०००००० िचास लाख  

  ३ बेसी खनाल चोक - नेक सडक  ४०००००० चाललस लाख 

  
४ जारी डाँडा सलम्बुटार कृवष सडक  २०००००० त्रबस लाख  

  
५ गथङ् टोल -लामाटोल खुलालटार सडक  २०००००० त्रबस लाख  

  
६ कािाहिटी िलछाि ननलो िुल सडक स्तोरन्द्नवत  २०००००० त्रबस लाख  

  
कुल  २००००००० िईु करोड 

िाना योिनाहरु  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्    

  १ िौवा ररिेल डाँडा सडक  १०००००० िश लाख  

  २ िाटीिोि-िौवा जाने बाटोमा लसढी ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ३ बुढाथोकी गाँउ रमाईलो गाँउ सडक ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ४ लसमलटार खाली गाँउ सडक ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ५ ढुङ्गाना गाँउ नारायणटार लभत्रि बाटो सुधार  ५००००० िाँच लाख  

  ६ खनाल गाँउ कक्रयािुिी स्थल जाने बाटो ममतर्  ५००००० िाँच लाख  

  ७ नेक नयाँ बस्र्ी सडक  ५००००० िाँच लाख  

  ८ कािाहिटी गरुङ्घाट बाटो ढलान  ५००००० िाँच लाख  

  ९ 

िल्चाि थािा टोल भुक्षउ ननयन्द्िण र्था नेवा टोल बाटो 
ममतर्  ५००००० िाँच लाख  

  १० ग्वालिि न्द्याचो िौवा सडक ढलान  ७००००० सार् लाख  

  ११ त्रिवेणी चोक िोखरेल गाँउ सडक  ८००००० आठ लाख  

  १२ कोठु गाँउ गणेशस्थान सडक  ५००००० िाँच लाख  

  १३ ईन्द्वाि टोलबाट खानेिानी ट्याङ्की जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख  

  १४ बलम्बु टोल म्युजजयम अगाडड ढंुगा त्रबछ्याउने कायत  ५००००० िाँच लाख  

  १५ गुजोल सडक ममतर्  १०००००० िश लाख  

  १६ स्याङ्बो टोलमा गणेश मजन्द्िर ननमातण  ५००००० िाँच लाख  



  १७ मंगलटारमा खोल्सा र्था लसढी ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  १८ ववलभन्द्न सडकिरु ममतर् र्था सुधार  २०००००० त्रबस लाख  

  जम्मा  १२०००००० 

एक करोड 
त्रबस लाख  

कायतिाललका सिस्यबाट लसिाररश भएका योजना    

  १ खररबोट िोबाटोटोल बाटो स्र्र उन्द्ननर्  ५००००० िाँच लाख  

  २ ककररयािुिी ट्रसिरु ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ३ गौरेटोल बाट गुरँुङ्ग टोल बाटो ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ४ गुरु टोल िेवीस्थान बाटो ढलान  ५००००० िाँच लाख  

  
  जम्मा  २०००००० त्रबस लाख  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं ५ 

ठुला आयोजना र्ित      

  लश नं  योजनाको नाम  

अनुमाननर् 

लागर्    

  

१ 

विखेल चौर्ारोबाटो डोल खेर् जाने बाटो विखेल 
खड्का टोल र छाललग लसमको  चौर िेखख 

लभमसेन डाँडाँ जाने सडक १००००००० एक करोड 

  

२ 

भोत्या ढंुगा लामाटोल िुिै त्रिशुल डाँडा ५० लाख 
त्रिशुल डाँडा रावल गाँउ सडक स्र्ोरन्द्नवत ५० 

लाख १००००००० एक करोड 

  
कुल  २००००००० िईु करोड 

िाना योिनाहरु  

  लश नं  योजनाको नाम  

अनुमाननर् 

लागर्    

  १ िोभानबाट काकी गाँउ जाने बाटो स्र्ोरन्द्ननर्  १०००००० िश  लाख  

  २ विखेल खड्का गाँउको कुल िेवर्ा मजन्द्िर ननमातण  १०००००० िश  लाख  

  ३ विखेल काकी गाँउको राधाकृष्ण मजन्द्िर ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  

  ४ भाजुभैरव घुमाउने सडक  ५००००० िाँच  लाख  

  ५ र्ामाङ्कग गाँउ त्रिशुल डाँडा मिािेवस्था सडक  ५००००० िाँच  लाख  

  ६ 

रे्लकोट नाटेश्वरी सडकको सानुकाजीवनको घर 
िुिै धारा जाने गोरेटो बाटो  ५००००० िाँच  लाख  

  ७ िोखरी डाँडाबाट िवुाल टोल जाने गोरेटो बाटो ५००००० िाँच  लाख  

  ८ 

राधाकृ ष्ण स्कुलबाट िेवीस्थान जाने गोरेटो 
बाटोमा लसढी ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  

  ९ 

खररिाटी मनकामना सडकबाट सुरेश काकीको घर 
िुिै रे्लकोट सडक बाटो स्तोरन्द्ननर्  ५००००० िाँच  लाख  

  १० 

खररिाटी मनकामना सडकबाट िेवीस्थान जाने  

बाटो स्तोरन्द्ननर्  ५००००० िाँच  लाख  

  ११ डड गाँउ गणेशस्थान सामुिानयक भवन ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  

  १२ 

वडा कायातलय िुिै थािागाँउ बस्नेर् गाँउ जाने 
बाटो स्तोरन्द्नवत  ५००००० िाँच  लाख  

  १३ 

साववक छाललङ्ग रमेश थािाको घरबाट डडलािाटो 
िुिै ओिी जाने गोरेटो बाटो ढलान  ५००००० िाँच  लाख  

  १४ 

छाललङ्ग भण्डारी गाँउको मनकामना मजन्द्िर र 
थािा गाँउको कुल िेवर्ा मजन्द्िर ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  



  १५ रे्लकोट संुगुरे खोला  जाने गोरेटो बाटो  ५००००० िाँच  लाख  

  १६ राउलगाँउको अिुरो ढलान बाटो ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  

  १७ 

र्ामाँग गाँउको मिािेवस्थान र भुमे स्थानमा 
बाल ननमातण  ५००००० िाँच  लाख  

  १८ 

ॐ शाजन्द्र् सडकबाट रमेश िवुालको घर जाने 
बाटो स्तोरन्द्ननर्  ५००००० िाँच  लाख  

  १९ 

छाललङ्ग थािागाँउ िगरर टोल बाट ढंुगेधारा जाने 
बाटो ढलान  ५००००० िाँच  लाख  

  २० सांस्कृनर्क सम्ििािरुको संरक्षण १५०००००   

      १२०००००० 
 

    जम्मा  १२००००००   

कायतिाललका सिस्यबाट लसिाररश भएका योजना    

  १ बनगाँउ मजामौवा घारी खोला बाटो ननमातण  ६००००० छ लाख  

  २ नेिाली टोलबाट र्ल धारा जाने बाटो ननमातण ५००००० िाँच लाख  

  ३ 

कमरोखानी बाट गैडा गाँउ जाने गोरेटो बाटो 
ढलान  ३००००० र्ीन लाख  

  ४ चा न िा ५ हिडडगाँउ िेवीस्थान सडक स्र्ोरन्द्ननर्  २००००० िईु लाख  

  ५ 

िखु नगरकोट सडक खण्डबाट प्रागधकरण स्टोर 
जानेबाटो ग्राभेल  २००००० िईु लाख  

  ६ हिटी धारा बाट चम्िेटार जानेबाटो स्तोरन्द्ननर्  २००००० िईु लाख  

    जम्मा  २०००००० त्रबस लाख 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं ६ 

ठुला आयोजना र्ित  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  बजेट अक्षरमा  

  १ बेसी टोल सुन टोल सडक  १००००००० एक करोड 

  
अन्द्य  

सनराईज र्ौथली सडक ७० लाख जरेुली डाँडा 
स्याउली बजार  ३०लाख  १००००००० एक करोड 

  
  कुल  २००००००० िईु करोड  

िाना योिनाहरु  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  

अनुमाननर् 

लागर्    

  १ साववक वडानं १ को बंगाली टोल  बाटो  ५००००० िाँच लाख 

  २ साववक वडा नं १ को गीर्ा मजन्द्िर जाने  बाटो  ५००००० िाँच लाख 

  ३ जाल्िािेवी लसढी  ममतर् र्था िहिरो ननयन्द्िण  ७००००० सार्  लाख 

  ४ 

साववक वडा नं २ थररटोल  खानेिानी  र्था 
ठाडोबाटो अधुरो ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

  ५ 

साववक वडा नं ३ खोररया टोल नयाँ ट्रयाक 
ननमातण    ३००००० र्ीन लाख 

  ६ 

वििलबोट ठेगाना ढंुगाना टोल सडक 
स्र्र्ोरन्द्ननर् ५००००० िाँच लाख 

  ७ साववक वडा  नं ४ को लामाटोलको बाटो ढलान  ५००००० िाँच लाख 

  ८ 

साववक वडा नं ५ को नत्रबनटोल स्याङ्कबा टोल 
बाटो स्तोरन्द्ननर्  ३००००० र्ीन लाख 

  ९ 

साववक वडा नं ५ र्ौथली प्रा वव बाट गचिान 
डाँडाँ जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख 

  १० 

सात्रबक वडा नं ८ काकीटोलबाट िुच्छर टोल 
जानेबाटो  ५००००० िाँच लाख 

  ११ 

साववक वडा नं ९ कुवा िानी टोल वाईवाटोल 
गोरेटो बाटो ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

  १२ र्ल्लो वाईवा टोल सडक स्तोरनवत  ४००००० चार लाख 

  १३ 

साववक वडा नं १ िेिी स्कुल मुनन खानेिानी 
ममतर्  ३००००० र्ीन लाख  



  १४ 

साववक वडा नं २ बास्र्ोला गाँउ खानेिानी 
ट्याङ्की ननमातण  १०००००० िश लाख  

  १५ साववक वडा नं ३ सोभाटोल खानेिानी ननमातण  ३००००० र्ीन लाख 

  १६ 

साववक वडा नं ३ खोररयँ टोल  खानेिानी 
ननमातण  २००००० िईु लाख  

  १७ 

साववक वडा नं ३ जमकटेल नयाँ बस्र्ी   
खानेिानी ननमातण  २००००० िईु लाख  

  १८ 

साववक वडा नं ३ कुसवाि टोल  खानेिानी 
ननमातण  २००००० िईु लाख  

  १९ 

साववक वडा नं ३ जयमान टोल  खानेिानी 
ननमातण  २००००० िईु लाख  

  २० 

साववक वडा नं ४ लामा टोल  खानेिानी ट्याङ्की 
ननमातण र िाईि  ६५०००० 

छ लाख िचास 

िजार 

  २१ 

साववक वडा नं ५ गैरीगाँउ हििकटोल   खानेिानी 
ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

  २२ 

साववक वडा नं ७ समशेर टोल  सुन्द्िरटोल 
खानेिानी ननमातण  ३००००० र्ीन लाख 

  २३ 

साववक वडा नं ७ गडगडे टोल   खानेिानी ममतर् 
र्था ननमातण ४००००० चार लाख 

  २४ 

साववक वडा नं ८ िजण्डर् टोल  गथगँ टोल 
खानेिानी ममतर् ३००००० र्ीन लाख 

  २५ साववक वडा नं ८ िोभान टोल खानेिानी ममतर् २००००० िईु लाख 

  २६ 

साववक वडा नं ८ बाजक्सङ्क टोल खानेिानी 
ममतर् १५०००० 

एक लाख िचास 
िजार 

  २७ 

साववक वडा नं ९   नघलसङ्क टोल खानेिानी 
ममतर् २००००० िईु लाख  

  २८ खानेिानी िाईि व्यवस्थािन   २००००० िईु लाख  

  २९ साववक वडा नं ३ सामुिानयक भवन ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ३० साववक वडा नं ८  सामुिानयक भवन ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

   
कुल  १२०००००० 

एक करोड त्रबस 
लाख  

 
कायतिाललका सिस्यको लसिाररशमा ववननयोजजर् बजेट 

 
३१ 

साववक वडा नं ३  डाँडा टोल मिाकांल मजन्द्िर 
ननमातण ३००००० र्ीन लाख 



 
३२ साववक वडा नं ७ लालमडाडा कुल िेवर्ा मजन्द्िर  ३००००० र्ीन लाख 

 
३३ साववक वडा नं ४  लामाटोल गचिान िाटी ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

 
३४ साववक वडा नं १  बस्र्ी संरक्षण कुलो ननमातण ३००००० र्ीन लाख 

 
३५ 

साववक वडा नं ६ शाजन्द्र् डाँडामा झ्याल ढोका 
ममतर्   ३००००० र्ीन लाख 

 
३६ 

जालिािी सामुिानयक स्वास््य केन्द्र  रे्लकोट 
व्यवस्थािन  ३००००० र्ीन लाख 

   कुल  २०००००० त्रबस लाख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वडा नं ७ 

ठुला आयोजना र्ित  लशललङ्ग 10000000 एक करोड 

  

लश 
नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्  अक्षरमा  

  

१ 

बागेश्वरी ७ ८ ९ खानेिानी ५० लाख र 
मुिानिोखरी िेखख घट्टेखोला सडक  ५० 

लाख   १००००००० एक करोड 

  २ खारखुट्टे सडक स्तोरन्द्नवत  ५०००००० िचास लाख  

  
३ बाललमकेश्वर मिािेव गुरुयोजना कायत  २५००००० िच्चीस लाख  

    खेलमैिान बगुवा  १५००००० िन्द्र लाख  

  ४ साववक ७/८/९ सामुिानयक भवन  १०००००० िश लाख 

  
कुल  २००००००० िईू करोड 

िाना योिनाहरु  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्    

  १ 

खररिाटी बन कायातलय िेखख भरकाली 
सम्मको बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २ घट्टेखोल िेखख खररिाटी सम्मको बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ३ शारिाबस्र्ी  बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ४ कुलो ममतर् नयाँबजस्र्  ३००००० र्ीन लाख 

  ५ डाँडाटोल नयाँ बस्र्ी को बाटो   ५००००० िाँच लाख 

  ६ बासबारी लसमखोला को बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ७ िाईिलाईन िेखख काफ्ले टोल को बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ८ िगरी टोल सुधारको बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ९ श्रीराम सामुिानयक टोल सुधार  ३००००० र्ीन लाख 

  १० बागेहिटी खोलाको कल्भटत  ३००००० र्ीन लाख 

  ११ रे्श्रो कुलो िेखख घट्टेखोला को बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  १२ रे्उसे बाटो ममतर्  ३००००० र्ीन लाख 

  १३ काउरेको धारा ममतर्  २००००० िईु लाख  



  १४ र्ल्लो मजुवा टोल सुधार को बाटो  ५००००० िाँच लाख  

  १५ र्ल्लो मजुवा खानेिानी  ३००००० र्ीन लाख 

  १६ ििाली बस्र्ी सुधार कायत  ५००००० िाँच लाख  

  १७ हिटी धारा क्षेि सुधार  ३००००० र्ीन लाख 

  १८ वाईवा खोला बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  १९ ववरौटा बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २० खड्का थािा टोल बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २१ डाँडागाँउ बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २२ रु्ररु्रे खानेिानी  ३००००० र्ीन लाख 

  २३ मजुजा खिी टोल खानेिानी  ३००००० र्ीन लाख 

  २४ िसी ढंुगा बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २५ ठुल ढंुगा बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २६ बाललमकेश्वर जाने लसढी ननमातण  ३००००० र्ीन लाख 

  २७ िेल्थिोष्ट नेवार टोल बाटो  १०००००० िश लाख 

  २८ त्रबरघाट जाने बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  २९ धाजुटोल जाने बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ३० गुरुङ् टोल जाने बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ३१ खड्का टोल जाने बाटो  ३००००० र्ीन लाख 

  ३२ खानेिानी आयोजना ममतर् ५००००० िाँच लाख  

  ३३ बाटो खोल्ने  ५००००० िाँच लाख  

  ३४ संघ संस्था स्तोरन्द्ननर्  ५००००० िाँच लाख  

      १२००००००   

          

 
कायतिाललका सिस्यको लसिाररशमा ववननयोजजर् बजेट 

 
१ नुवघर बालुखेश्वर ननमातण १०००००० िश लाख 

 
२ 

कृष्ण मजन्द्िर ठाडो खाि िाईिलाईन 
ववस्र्ार  १०००००० िश लाख 

 
३ 

वडा नं ७ का ववलभन्द्न सडक 
स्तोरन्द्ननर्      

 
४ 

वडा नं ७ का ववलभन्द्न खानेिानी 
स्तोरन्द्ननर्      

   कुल  २०००००० त्रबस लाख 

 



 

वडा नं ८ 

ठुला आयोजना र्ित      

  लश नं  योजनाको नाम  बजेट अक्षरमा  

  

१ 

िनुमान (YCL) मागत शंरै िोबाटो सार्िाथे 
सडक गणेशस्थान भञ्जाङ्ग सडक 

स्र्ोरन्द्नवत    १००००००० एक करोड 

  

२ 

घोरसाईने गाँउ रजञ्जर्कार टोल आरुबारी 
सुडाल सडक मिान टोल कस्र्ी टोल 

सडक  १००००००० एक करोड 

  
 कुल  २००००००० िईु करोड 

िाना योिनाहरु  

  लश नं  योजनाको नाम  अनुमाननर् लागर्    

  १ भञ्जाङ्ग मखणकखणतका सडक ५००००० िाँच लाख 

  २ रानीबारी रार्ोिाटी सडक   ५००००० िाँच लाख 

  ३ िलुाल गाँउ नर्जम्सना सडक  ५००००० िाँच लाख 

  ४ िुयाँल गाँउ सडक  ५००००० िाँच लाख 

  ६ चाँिाकोट िेवीस्थान खिी टोल सडक   ५००००० िाँच लाख 

  ७ िररयार टोल सडक  ५००००० िाँच लाख 

  १२ कलमसी सुनुवार टोल सीढी ननमातण  २००००० िईु लाख  

  १३ 

र्ल्लो नेिाल गाउँ कल्भटत र्था लसढी 
ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

  १४ 

त्रबन्द्धबासानन मजन्द्िरमा सतल 
ननमातण  १५००००० िन्द्र लाख  

  १५ ठुली ब्रम्िायणी  सतल ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

    सरस्वर्ी मजन्द्िर सतल ननमातण ५००००० िाँच लाख 

  १६ 

माईली ब्रम्िायणी मजन्द्िर काललञ्चोक 
मजन्द्िर  ४००००० चार लाख  

  १७ मखणकननतका धाम   २००००० िईु लाख  

  १८ िक्षक्षणकाली मजन्द्िर २००००० िईु लाख  

  १९ सेर्ीिेवी मजन्द्िर  २००००० िईु लाख  

  २० सुडाल लभमसेन मजन्द्िर  २००००० िईु लाख  

  २१ घोरसाईने गाँउ िेवी मजन्द्िर  २००००० िईु लाख  

  २२ िेवीस्थान  मजन्द्िर सुडाल  २००००० िईु लाख 



  २३ रार्ोिाटी चौर्ारी ननमातण  ३००००० र्ीन लाख 

  २४ ओम शाजन्द्र् मजन्द्िर  १००००० एक लाख 

  २५ 

गौखुरेश्वर खानेिानी योजना ट्याङ्की 
ननमातण  २०००००० त्रबस लाख 

    त्रबन्द्धबासानन खनेिानी योजना ७००००० सार् लाख 

  २६ वडा नं ८ लभिका कुवा धारा संरक्षण  ११००००० एघार लाख 

    कुल  १२०००००० 

एक करोड त्रबस 
लाख 

    
कायतिाललका सिस्यको लसिाररशमा ववननयोजजर्  

  

      

  ५ ठुली ब्रम्िायणी िेम्बाटोल सडक    ५००००० िाँच लाख 

  ८ रार्ोिाटी अगधकारी टोल सडक  ५००००० िाँच लाख 

  ९ त्रबन्द्िबालसनी िवेली लसढी ननमातण  ५००००० िाँच लाख 

  १० ठाडोबाटो सडक  २००००० िईु लाख 

  ११ काललका िेवव जजर्िुर लसढी ननमातण  ३००००० र्ीन लाख 

    कुल  २०००००० त्रबस लाख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वडा नं ९ 

  

लश 
नं  योजनाको नाम  बजेट अक्षरमा  

ठुला 
आयोजना 

र्ित  

१ 
चुनिेवी डाँडािाटी िुिै सौडोल लससौघारी गोठाले चौर 

सडक स्र्ोरन्द्ननर्  
१००००००० 

एक 
करोड 

२ वडा कायातलयबाट राउर् टोल बाला टोल  ३०००००० 
र्ीस 
लाख  

३ 
वडा कायातलय जानेबाटो मनोज केसीको घरबाट खड्का 

टोल केसी टोल  
२०००००० 

त्रबस 
लाख  

४ वडा कायातलय जानेबाटो वििलबाटे घुम्र्ी सडक  २०००००० 
त्रबस 
लाख  

५ ट्रान्द्सलमटरबाट िशै घर जाने बाटो  १५००००० 
िन्द्र 
लाख  

  ६ नेमफ्युकी खड्का टोल भैरवथान जानेबाटो  १५००००० 
िन्द्र 
लाख  

िाना योिना तफष  

  

लश 
नं  योजनाको नाम  

अनुमाननर् 
लागर्    

  १ ब्रम्िायणी सडक  ५००००० िाँच लाख  

  २ िलाल गाँउ विकननक स्िोटत घेराबेरा  ५००००० िाँच लाख  

  ३ बाला टोल सडक  ५००००० िाँच लाख  

  ४ लालमडाँडा सडक िेउजा टोल जाने बाटो  ५००००० िाँच लाख  

  ५ िुजारी िाटी ननमातण ५००००० िाँच लाख  

  ६ चािाटोल सामुिानयक भवन ननमातण ५००००० िाँच लाख  

  ७ िैढोका धाराकुलो सौडोल सडक नाली ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ८ जयराम मागतमा कल्भटत ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  ९ साखकमी टोल सडक  ५००००० िाँच लाख  

  १० बनमाला टोल सडक  ५००००० िाँच लाख  

  ११ शे्रष्ठ टोल बाट िशै टोल सडक  ५००००० िाँच लाख  

  १२ लससौघारी िेखख काकी टोलसम्म बाध र कुलो  ५००००० िाँच लाख  

  १३ खगाङ्ग खानेिानी  १०००००० िश लाख  

  १४ र्ाथली बिृर् खानेिानी  ५००००० िाँच लाख  

  १५ मिाकाली मजन्द्िर खिी टोल गोठाले चौर   ५००००० िाँच लाख  

  १६ िैढोका लशव मजन्द्िर िररसरमा बाल ननमातण ५००००० िाँच लाख  

  १७ माखझ भैरव मजन्द्िर िररसर सुधार  ५००००० िाँच लाख  



  १८ िलाल गाँउ मिाँकाल मजन्द्िर िाटी र कक्रयािुिी ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  १९ बुढाथोकी टोलको बासुकी नाग  ५००००० िाँच लाख  

  २० सोल मिाकाली मजन्द्िर र भैरब मजन्द्िर  ५००००० िाँच लाख  

  २१ िेवी मावव अगाडी बाल ननमातण  ५००००० िाँच लाख  

  २२ कडेला िाखा भुक्षय रोकथाम  ५००००० िाँच लाख  

  २३ िललर् बस्र्ी भूक्षय रोकथाम गनत  ५००००० िाँच लाख  

  २४ रामलसर्ा मजन्द्िरको उतर र्ित  ब्याटलमन्द्टन खेलमैिान  ५००००० िाँच लाख  

  २५ साववक वडा नं ७ र ८ सौडोल िुस्र्कालय  ५००००० िाँच लाख  

 


