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१.
;f]gfdfO{ ;+/If)f tyf 

lasf; 
;f]gfdfO{ yfg, ;f]gfk"/ 2500000 2500000

२. ;*s u|e]n 
k|x/L Rff}sLsf] hUufको 
;*क, ;f]gfk"/ 200000 200000

३. ;*sdf df^f]sf] sfd ;"s"Daf;L ^f]n, ;f]gfk"/ 100000 100000

४. ;*s u|fe]n
b'NxfdfO{ b]lv af]*/, 

;f]gfk"/
200000 200000

५. Dfxf/fh yfg lgdf{)f  cl*ofdfn yfg r"lgdf/L 200000 200000

६. ;*s u|e]n
cf¤k a}u}rf b]lv af]*/ 

s"^"Du+h
150000 150000

७.
s[lif ;*sdf df^F]sf] 

sfd 

njfgL *+uf b]lv 

sfs'/*f}jf, ;f]gfk"/
300000 300000

८. ;*s u|e]n
r"lgdf/L ^f]n leqsf 

;*sx?df 
300000 300000

९.
;*sdf df^F] tyf 

u|fe]nsf] sfd
kf/L lu/L ^f]n, ;f]gfk"/ 200000 200000

१०. ;*s u|e]n

hls/sf] v]t b]lv 

;Hhft dofsf] #/ 

;Dd ;f]gfk"/

150000 150000

११.
v]n d}bfgdf df^f] 

eg]{ sfd
;/:jtL df=la sNof)fk"/ 200000 200000

१२. lzIff 
;du| j*f e/Lsf 

laBfno
350000 350000

१३. v]ns"b k|lzIf)f ;du| j*f e/L 100000 0 100000

१४. dlxnf ;du| j*f e/L 100000 0 100000

१५. Ho]i& gfu/Ls ;Ddfg ;du| j*f e/L 150000 0 150000

१६.
s[lif ;*s lgdf{)f 

df^f]sf] sfd

^]«s vf]lnPsf a/fn 

*f*F b]lv uf]df ^f]n 

x"b} =====

300000 300000

१७.
s[lif ;*s lgdf{)f 

df^f]sf] sfd

a/fn*f*F b]vL ^]«s 

vf]lnPsf  gf/fo)F 

*F*F ;Dd =====

150000 150000

रतुवमाई नगरपासऱका

सिजुवा

आ.व. २०७६/०७७ मा िञ्चाऱन गररने वडा स्तरीय योजना तथा काययक्रमहरुको वववरण

नगर काययपासऱकाको कायायऱय

वडा न ं१
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१८.
;*s lgdf{)f df^f]sf] 

sfd

v"dfgGb lg/f}nfsf] #/ 

k%f*L pQ/ blIF)F 

;*s, sNof)fk"/ 

200000 200000

१९. ;*s u|e]n

km"nrGb rf}w/Lsf] #/ 

b]vL ?kf uf}tdsf] #/ 

;Dd / nf]s afxb"/ 

sflnsf]^]sf] #/ b]vL 

l*nL/fd u"/fufO{sf] #/ 

;Dd, sNof)fk"/

275000 275000

२०. ;*s u|e]n

b]a' sfsL{sf] #/ b]lv 

ls;g uf}tdsf] #/ 

;Dd, sNof)fk"/

225000 225000

२१. /+ud~r lgdf{)F sNof)fk"/ 400000 400000

२२. k|ltdf lgdf{)f Gfjb'uf{ dlGb/ ;f]gfk'/ 100000 100000

२२. सञ्चारन खचच वडा ६५०००० 0

१००००००. ६५०००००. ७५०००००.

१. शिक्षा क्षेत्र वडा बयी ६००००० ६०००००
२. कृषि कामचक्रभ वडा बयी १००००० १०००००

३. सयसपाई तथा खानेऩनी वडा बयी १००००० १०००००

४. जेष्ठ नागरयक कामचक्रभ वडा बयी १००००० १०००००

५. भहिरा तथा फारवाशरका वडा बयी १५०००० १५००००

६. खेरकुद कामचक्रभ वडा बयी १००००० १०००००
७. भभचत सम्बाय वडा बयी २००००० २०००००

८.
गरयवसॉग षवश्वेश्वय 
कामचक्रभ

वडा बयी पुसको छाना 
बएका गरयविरुराई 
जस्ताऩाता षवतयण

६००००० ६०००००

९. भिायाजथान भभचत वडा बयी ३००००० ३०००००

१०. आयसीसी कल्बर्च ननभाचण
भजुयाभायी देखख याजवान 
सम्भको सडकभा ५००००० ५०००००

११.
आयसीसी कल्बर्च य 
सडक ननभाचण

भजुयाभायी देखख याजवान 
सम्भको सडक ननभाचण य 
आयसीसी कल्बर्च २५००००० २५०००००

१२. भार्ो तथा ग्राबेर
रखनको ऩोखयी देखख ऩूवच 
वडा नॊ ४ को शसभाना 
सम्भ

३००००० ३०००००

१३. भार्ो तथा ग्राबेर िफपजोको घय देखख 
बायतको शसभना सम्भ ४००००० ४०००००

वडा न.ं २
जम्मा
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१४. भार्ो तथा ग्राबेर
उभाभिेश्वय भन्ददय ऩूवच 
वडा नॊ ३ को शसभना सम्भ २००००० २०००००

१५. भार्ो तथा ग्राबेर
गॊगा शसॊिकव घय देखख 
ऩूवच रखन रार भागच सम्भ २००००० २०००००

१६. भार्ो तथा ग्राबेर
रखनरार भागच देखख 
दक्षक्षण भदयसा िुदै 
नददधाया सम्भ

२००००० २०००००

१७. भार्ो तथा ग्राबेर
शिवनायामण अभात्मको 
घय देखख ऩन्श्चभ २००००० २०००००

१८. आमचघार् ननभाचण भिषिचभेहि आमचघार् १००००० १०००००
कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम ६५०००० ६५००००

१३५०००० ६१५०००० ७५०००००

१ ऩोर य ताय खरयद शसॊचाईका रागग वडाबयी 
आवश्मक स्थानभा २५०००००. २५०००००.

२. सडक ग्राबेर िार्खोरा देखख ऩूवच षवताच 
र्ोर सम्भ २०००००. २०००००.

३ सडक ग्राबेर
िैयान ुशसॊिको  घय देखख 
दक्षक्षण  िुदै भिादेवा 
वार्ड चङ सम्भ

४०००००. ४०००००.

४. सडक ग्राबेर

भुसाई सािको घय देखख 
ऩूवच याभचदर दासको घय 
िुदै भविनरार 
ताजऩुयीमाको घय सम्भ

५०००००. ५०००००.

५ भार्ोको काभ
दोऩिय ताजऩुयीमाको घय 
देखख ऩूवच कदरु् ियीजनको 
घय सम्भ

२०००००. २०००००.

६. सडक ग्राबेर

ऩढारी चौक देखख ऩूवच 
नतथचनायामण ताजऩुयीमाको 
घय िुदै षवनोद शसॊिको घय 
सम्भ

५०००००. ५०००००.

७ सडक ग्राबेर
शभचाचडागग खोराऩायी 
उदमशसॊिको  घय देखख 
दक्षक्षण वोडचय सम्भ

५०००००. ५०००००.

८.
जस्ताऩाता खरयद तथा  
षवतयण

वडाबयी ऩयारको छाना 
बएका अनत षवऩदन 
सुकुम्वासी अशरत 
असािाम गरयव ऩरयवायराई

४०००००. ४०००००.

९ भभचत तथा ककच र्ऩाता भिायाजथािरुराई २०००००. २०००००.

१०. भदयसा ब्मवस्थाऩन चौकीघार् १०००००. १०००००.

११ खेरकुद कामचक्रभ वडाबयी ५००००. ५००००.

१२. र्िया ननभाचण चौकीघार् वजाय य ऩडारी 
वजायभा २ वर्ा ४०००००. ४०००००.

१३ भन्ददय ननभाचण ओभिान्दत भन्ददय ५००००. ५००००.

वडा न.ं ३
जम्भा
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१४. कृषि कामचक्रभ वडाबयी ५००००. ५००००.

१५ ऩि ुषवकास कामचक्रभ वडाबयी ५००००. ५००००.

१६. सयसपाई कामचक्रभ वडाबयी ५००००. ५००००.

१७ षवद्मारम भभचत तथा 
षवद्धतु जडान

वडाबयी ५०००००. ५०००००.

१८. शसऩभुरक ताशरभ भहिरािरुराई २०००००. २०००००.

१९ षवषवध काममाचरम 
सञ्चारन

वडा कामाचरम ६५००००. ६५००००.

१०५००००. ६४५००००. ७५०००००.

१. सडक स्तयोदनती
भन्डडर ताजऩुरयमाको घय 
ऩुवच षवचको फार्ो २५०००००. २५०००००.

२. सडक ग्रावेर
याभजानकी भन्ददय ऩुवच 
झडीरार ताजऩुरयमाको घय 
ऩुवच वारुवार्ाय सम्भ

५०००००. ५०००००.

३. सडकभा भार्ो तथा ग्राबेर
देवयाज र्ोर देखख दक्षक्षण 
ऩुवच ऩुयानो सडक वडा 
नम्फय २ जोड्न ेसडक ५०००००. ५०००००.

४.  भन्ददय ननभाचण
झुफकच मा दगुाच भन्ददय 
ननभाचणको रागग अधयुो 
काभ सम्ऩदन

५०००००. ५०००००.

५. ककच र्ऩाता खरयद ऩयारको छाना िर्ाउन ५०००००. ५०००००.

६. सडकभा भार्ो तथा ग्राबेर
खाडीर्ोर रे्म्कु 
ताजऩुरयमाको घय दक्षक्षण 
बगवत शसॊिको घय सम्भ २०००००. २०००००.

७. सडकभा भार्ोको काभ
गचिायचदद ताजऩुरयमाको 
घयको फार्ो उत्तय भदन 
भागच जोड्न ेसडक २०००००. २०००००.

८. वडा कामाचरम व्मवस्थाऩन
वडा कामाचरमभा सडक 
ग्राबेर तथा परपुर 
षवरुवा योप्न ेकामच

२०००००. २०००००.

९. सडकभा भार्ोको काभ
आभवायी चोक देखख 
ऩन्श्चभ छत्र फिादयु 
याजवॊिीको न्लरनीक देखख 
दक्षक्षण कृषि सडक

३०००००. ३०००००.

१०. सडकभा भार्ो तथा ग्राबेर
भजुयाभायीभा याजेश्वयी 
ताजऩुरयमाको घय दक्षक्षण 
प्रेभ ताजऩुरयमाको घय सम्भ १५००००. १५००००.

११. सडकभा भार्ो तथा ग्राबेर
केियवायीको तेतयीगाछी 
देखख ऩन्श्चभ सुकुम्वासी 
र्ोरभा

१०००००. १०००००.

१२. सडक ग्रावेर
शसॊगाडी िहर्मा ऩुवच 
वारेश्वय सयदायको घय िुदै 
ऩुवच जान ेसडक

१०००००. १०००००.

१३. भभचत तथा ननभाचण भिायाजस्थान ननभाचण २०००००. २०००००.

जम्मा
वडा न.ं ४
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१४.
आमआजचन तथा शसऩ 
षवकास कामचक्रभ

वडा बयी भहिरािरुका रागग २००००० २०००००.

१५. सडक भभचत तथा सम्बाय वडा बयी आवश्मक 
स्थानभा २५००००. २५००००.

१६. शिक्षा २००००० २०००००.

१७. कृषि ५०००० ५००००.

१८. ऩिुऩॊक्षी षवकास ५०००० ५००००.

१९. सयसपाई कामचक्रभ १५०००० १५००००.

२०. कामाचरम सञ्चारन ६५०००० ६५००००.

१३००००० ६२०००००. ७५०००००.

१. षवद्मारम ब्मवस्थाऩन रेर्ी भा.षव. १५००००. १५००००.
२. षवद्मारम ब्मवस्थाऩन सुनवसी भा.षव. १५००००. १५००००.
३. षवद्मारम ब्मवस्थाऩन आधायबूत आ.षव. १०००००. १०००००.
४. षवद्मारम ब्मवस्थाऩन  आ.षव. ५००००. ५००००.
५. कृषि ऩिुऩारन वडा बयी १५००००. १५००००.
६. मूवा तथा खेरकुद वडा बयी १०००००. १०००००.
७. जेष्ठ नागरयक सम्भान वडा बयी ५००००. ५००००.

८.
शसऩभूरक ताशरभ तथा 
अशबभुखखकयण

भहिरािरुका रागग वडा बयी
२०००००. २०००००.

९. सडक भार्ो तथा ग्राबेर

वडा कामाचरम षवद्मानदद 
चौक देखख ऩूवच याभ 
याजवॊिीको घय सम्भ य 
अदनत चौक ऩूवच रेर्ी 
भा.षव. िुदै धारा ऩूवच हर्यना 
सिनीको घय िुदै हर्का 
फुढाथोकीको घय सम्भको 
सडक

२५०००००. २५०००००.

१०. सडक ग्राबेर

सुनवसी भिायाजथान देखख 
ऩूवच येन ुयाजवॊिीको घय 
सम्भ य झुयीरार 
याजवॊिीको घय उत्तय ऩूवच 
ऩूणच कुभायी राशभछाने को 
घय सम्भ

४०००००. ४०००००.

११. भार्ो य ग्राबेर
भडडरी र्ोर नतर फिादयु 
खड्काको घय ऩन्श्चभ 
सुनवषिच नऩा वडा नॊ. ३ 
जोड्न ेसडक

१५००००. १५००००.

१२. भार्ोको काभ

गचत्र फिादयु चाऩागाईको 
घय ऩन्श्चभ वाॉध सम्भ 
कृषि सडकभा १०००००. १०००००.

१३. सडक ग्राबेर

वकारु भाझीको घय 
ऩन्श्चभ गणेि याजवॊिीको 
घय िुदै िात्ती सतायको घय 
सम्भ

२०००००. २०००००.

वडा न.ं ५
जम्मा
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१४. भार्ो य ग्राबेर
कट्नु खोराको ऩुर देखख  
दक्षक्षण सौठा जान ेवार्ो २०००००. २०००००.

१५. भार्ोको काभ

रेर्ी भा.षव. उत्तय भुसियी 
र्ोर िुदै खिुीरार 
ताजऩुयीमाको घय उत्तय 
खड्ग षवकको घय अगार्ड 
सम्भ

१०००००. १०००००.

१६. भार्ो य ग्राबेर रेर्ी नमाॉ वस्तीको अधयुो 
वार्ो २०००००. २०००००.

१७. भिायाजथान ननभाचण गोषवददऩुय भिायाजथान २०००००. २०००००.

१८. भार्ो य ग्राबेर
अिोक ताजऩुयीमाको घय 
ऩूवच वडा नॊ. ६ जोड्न े
वार्ोभा

१०००००. १०००००.

१९. सडक ग्राबेर

चर्ऩरे् चौक देखख दक्षक्षण 
भॊगर फेस्राको घय सम्भ य 
बूवनेश्वय यामको घय ऩूवच 
अजुचन सुनतिायको घय सम्भ

२०००००. २०००००.

२०. भार्ो य ग्राबेर
रायीकट्र्ा ऩूवच उत्तय 
कियभान ताजऩुयीमाको घय 
िुदै अिोक शरम्फुको घय 
सम्भ

२०००००. २०००००.

२१. भार्ो य ग्राबेर रायीकट्र्ा भिायाजथान 
कानेऩोखयी वार्ो १५००००. १५००००.

२२. सडक ग्राबेर

अदनत ताभाङको घय देखख 
ऩन्श्चभ चौवार्ो देखख  
ऩन्श्चभ झोरुङगे ऩुर जान े
वार्ोभा

२०००००. २०००००.

२३. भार्ोको काभ
भिादेव ठाकुयको घय देखख 
 ऩन्श्चभ फक्रािा वाॉध 
सम्भकव वार्ो

१०००००. १०००००.

२४. सडक ग्राबेर
रेर्ी भा.षव. ऩूवच दक्षक्षण  
काकी र्ोरको  अधयुो 
ग्राबेर

२०००००. २०००००.

२५. भभचत तथा सम्बाय वडा कामाचरम गोषवददऩुय ७०००००. ७०००००.

२६. कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम 650000 ६५००००.
१६०००००. ५९०००००. ७५०००००.

१ सडक ग्रावेर ऩेट्रोरऩम्ऩ उत्तय दगुाच 
ऩोखयेरको घय सम्भ २५०००० २५००००

२ सडक ग्रावेर
खखभ फिादयु काफ्रेको घय 
ऩुवच कुभायी षवश्वकभाचको 
घय सम्भ

१५०००० १५००००

३ सडक ग्रावेर फुध्दी फिादयु कुइकेरको 
घय  उत्तय ५०००० ५००००

वडा न.ं ६
जम्मा
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४  सडक ग्रावेर केिव दािारको घय उत्तय 
चौिानको घय सम्भ १००००० १०००००

५ सडक भार्ोको काभ िॊकय ऩुयीको र्ोर जान े
वार्ो ५०००० ५००००

६ सडक ग्रावेर र्ॊक नघशभयेको घय ऩन्श्चभ 
कोभर नघशभयेको घय सम्भ १५०००० १५००००

७ गचतािा स्तम्ब ननभाचण भुन्लतधाभ कादऩुाडाराई 
गचतािा स्तम्ब ननभाचण गनच ६००००० ६०००००

८ सडक भार्ोको काभ ऩदचभुखख चोक ऩुवच 
कजरा खोरा सम्भ ५०००० ५००००

९ भार्ोको काभ सौंठा चोक ऩुवच शभत्र 
प्रसाद ननयौराको घय सम्भ १००००० १०००००

१० सडक ग्रावेर
ढेना भडीको घय उत्तय 
आईतभती शरम्फुको घय 
सम्भ

१५०००० १५००००

११ सडक ग्रावेर
षवष्णु रयजारको घय 
ऩन्श्चभ कषव गौतभको 
घय सम्भ

१५०००० १५००००

१२ भभचत वडा बयी ५००००० ५०००००
१३ शिक्षा वडा बयी ५५०००० ५५००००
१४ कृषि तथा ऩिुऩारन वडा बयी २५०००० २५००००
१५ रक्षक्षत वगच वडा बयी १५०००० १५००००
१६ स्वास््म तथा सयसपाई वडा बयी ३००००० ३०००००
१७ खेरकुद वडा बयी ४००००० ४०००००

१८ भठ भन्ददय तथा सॊघ 
सॊस्था वडा बयी ४००००० ४०००००

१९ साभुदानमक बवन भदन स्भतृी साभुदानमक 
बवन २५००००० २५०००००

२० चारु खचच वडा कामाचरम ६५०००० ६५००००
२३०००००. ५२०००००. ७५०००००.

१. सडक कारो ऩत्रे वडा कामाचरम अगार्ड िुदै 
षऩऩर चौक सम्भ २५०००००. २५०००००.

२. सडक स्तयउदनती
भुन्लत थाऩाको घय देखख 
डाॉगीर्ोर  आदरु गचमा 
ऩसर चौक सम्भ

५०००००. ५०००००.

३. भार्ो तथा ग्राबेर जनता आषव ऩूवच जान े
वार्ो यतुवा खोरा सम्भ ३०००००. ३०००००.

४. भार्ो तथा ग्राबेर
िोबारार फियदायको घय 
उत्तय िुदै बूशभ 
ताजऩुयीमाको घय सम्भ

१०००००. १०००००.

जम्मा
वडा न.ं ७
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५. भार्ो तथा ग्राबेर

डाॉगीर्ोर गाॉउघय न्लरननक 
जाने वार्ोभा य गौचयण 
ऋषिदेव र्ोरको वार्ोभा य 
अननर गदगाईको घय देखख 
दक्षक्षण उभेि याजवॊिीको 
घय सम्भ

१५००००. १५००००.

६. सडक स्तयउदनती

पखणदर थऩशरमाको घय 
ऩन्श्चभ त्रत्ररोचन चडुारको 
घय सम्भ काफ्रेको घय 
दक्षक्षण भिायाजथान सम्भ

४५००००. ४५००००.

७. सडक स्तयउदनती
याभचदर ओरीको घय 
ऩन्श्चभ गोऩार ठाकुय र्ोर 
सम्भ

१०००००. १०००००.

८. वार्ो ग्राबेर
ऩदभरार प्रसाईको घय 
देखख दक्षक्षण ऩन्श्चभ 
बन्लत खयेरको घय सम्भ १०००००. १०००००.

९. वार्ो ग्राबेर
एनजर कृषि पभ ऩन्श्चभ 
भाता ऩाथीबया कृषि पभ 
सम्भ

१०००००. १०००००.

१०. वार्ो षवस्ताय ग्राबेर केिव काफ्रेको घय ऩूवच 
कजरा खोरा सम्भ ५००००. ५००००.

११. वार्ो षवस्ताय ग्राबेर
भदन भागच देखख ऩन्श्चभ 
झोरुङगे ऩुर सम्भ ४०००००. ४०००००.

१२. वार्ो ग्राबेर

केिव येग्भीको घय देखख 
ताया वास्तोराको घय 
सम्भ य रे्क फिादयु 
षवश्वकभाचको घय देखख ऩूवच 
भुर वार्ो सम्भ भार्ोको 
काभ

१०००००. १०००००.

१३. वार्ो षवस्ताय
भुर वार्ो देखख ऩन्श्चभ 
फलकf र्ोर छरभाॉमा 
खनतवडाको घय कजरा 
खोरा सम्भ

२५००००. २५००००.

१४. भार्ो तथा ग्राबेर घनश्माभ ढुॊगानाको घय 
देखख भदन भागच सम्भ ५००००. ५००००.

१५. वार्ो स्तयउदनती
र्डल्री वस्नेतको घय देखख 
उत्तय खड्ग माखाको घय 
सम्भ

८०००००. ८०००००.

१६. वार्ो षवस्ताय ग्राबेर
चडुाभखण बट्र्को घय 
देखख ऩूवच भदन भागच जान े
वार्ो

२०००००. २०००००.

१७. वार्ो षवस्ताय गणेि दमौऩानेको घय देखख 
भाछा कृषि पभच सम्भ ५००००. ५००००.

१८.
षवद्मारम ब्मवस्थाऩन 
तथा सञ्चारन शसजुवा भाषव २०००००. २०००००.
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१९.
षवद्मारम ब्मवस्थाऩन 
तथा सञ्चारन सॊस्कृत आषव १०००००. १०००००.

२०.
षवद्मारम ब्मवस्थाऩन 
तथा सञ्चारन जनता आषव ५००००. ५००००.

२१. षप्रडर्य भेिीन खरयद हिभारम आषव ५००००. ५००००.

२२. ऩाफकच ङ स्थर ननभाचण वडा कामाचरम १०००००. १०००००.

२३. जेष्ठ नागरयक कामचक्रभ वडा बयी वडा स्तय ५००००. ५००००.

२४. खेरकुद कामचक्रभ वडा बयी वडा स्तय ५००००. ५००००.

२५. आम आजचन कामचक्रभ भहिरािरुराई वडा स्तय ५००००. ५००००.

२६. कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम ६५००००. ६५००००.

१२०००००. ६३०००००. ७५०००००.

१. सडक ग्राबेर

दगुाच भाषव ऩुवच खकुुर्ोरा 
गुरुङ्गचौक गथय प्रसाद 
नघशभयेको घय उत्तय 
भिायाजथान पुरवायी 
लरव िुदै िेभ कुभाय 
रयजारको घय सम्भको 
सडक

२५००००० २५०००००

२. सडक ग्राबेर बुल्काडोबा दक्षक्षण बट्र्र्ोर ४०००००. ४०००००

३. सडक ग्राबेर कोइरीडाॉगी सॊन्जवनी  
सडक ४०००००. ४०००००

४. सडक ग्राबेर शभरन र्ोर उत्तय १० नॊ 
जोडन ेसडक २५००००. २५००००

५. सडक भभचत बुल्काडोबा ऩन्श्चभ 
जदतावाॉध सडक भभचत २५००००. २५००००

६. सडक ग्राबेर एकतार्ोर दाम्राशबर्ा 
स्कुर सम्भ २०००००. २०००००

७. सडक ग्राबेर सुयज सताय र्ोर वाॉझगया 
िुदै खकुुर्ोरा सडक २०००००. २०००००

८. सडक ग्राबेर झुनावायी झाऩा सडक २०००००. २०००००

९. भार्ो बन ेतथा ग्राबेर
सुकुम्वासी र्ोर िुदै कृष्ण 
यसाइरीको घय ऩन्श्चभ 
वडा नॊ ५ जोडन ेसडक

२०००००. २०००००

१०. सडक ग्राबेर न्जत विादयु सयको घय 
देखी जोगी र्ोर जान ेसडक १५००००. १५००००

११. भार्ो बन ेकाभ
रक्ष्भण शे्रष्ठको घय उत्तय 
दक्षक्षण वार्ोभा भार्ो बन े
काभ

१५००००. १५००००

१२. कल्बर्च ननभाचण शभरन र्ोर ऩुवच ऩैननभा ३५००००. ३५००००

१३. कल्बर्च ननभाचण बुल्काडोबा ऩन्श्चभ ऩैननभा ३०००००. ३०००००

१४. कल्बर्च ननभाचण एकतार्ोरभा ३०००००. ३०००००

जम्मा
वडा न.ं ८
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१५. ड्रने ननभाचण दाम्राशबट्र्ा वजायको 
अधयुो ड्रने १५००००. १५००००

१६. ऩाकच  ननभाचण दगुाच भाषव गचल्ड्रने ऩाकच १०००००. १०००००

१७. भहिरा तथा मूवा खेरकुद वडा बयी २५००००. २५००००

१८. सडक भभचत वडा बयी ५०००००. ५०००००

१९. कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम ६५००००. ६५००००
९०००००. ६६०००००. ७५०००००.

१. कल्बर्च ननभाचण
सुनभिायानी ऩन्श्चभ 
फक्रािा जाने फार्ो य 
खोभनाथ ढकारको घय 
उत्तय

२५००००० २५०००००

२. ग्राबेर  काभ

जम प्रसाद फास्तोराको 
घय दक्षक्षण याभ प्रसाद 
खनारको घय ऩुवच माभी 
भामा शे्रष्ठको घय य 
हदनानाथ कट्रे्रको घय 
ऩन्श्चभ

१५०००० १५००००

३. ग्राबेर  काभ ऩिुचयाभ सुवेदीको घय ऩूवच 
दक्षक्षण सुगा जान ेफार्ो

२००००० २०००००

४. ग्राबेर  काभ चडुाभणी ऩोखयेरको घय 
उत्तय चौधयी वस्ती सम्भ १००००० १०००००

५. सडक स्तयउदनती
हिलभत काकीको दक्षक्षण 
उत्तभ कोइयाराको घय िुदै 
सकुदतराको घय सम्भ

३००००० ३०००००

६. सडक ग्राबेर
रप्र्न र्ोर नैन फिादयु 
खड्काको घय उत्तय जान े
फार्ो 2५०शभर्य

१००००० १०००००

७. ग्राबेरको काभ

मुवयाज सग्देरको घय 
दक्षक्षण कृष्ण गौतभको 
घय िुदै खगेदर खाऩुङको 
घय सम्भ

१५०००० १५००००

८. ग्राबेर  काभ

कृष्ण प्रसाद बट्र्याईको 
घय उत्तय तेज फिादयु 
यामाको घय छेउको नमा 
फार्ो

१००००० १०००००

९. ग्राबेरको काभ िम्सेय फिादयु काकीको 
घय सम्भ १००००० १०००००

जम्मा
वडा न.ं ९
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१०. ग्राबेरको काभ
योहित कट्रे्रको घय 
ऩन्श्चभ दक्षक्षण अग्नी 
नघशभयेको घय सम्भ

१००००० १०००००

११. ग्राबेरको काभ िरय रुइरे्रको घय दक्षक्षण 
यातो परैचा सम्भ १००००० १०००००

१२. ग्राबेरको काभ
डम्फरु ऩोखे्ररको घय 
ऩन्श्चभ यातो परैचा नमाॉ 
वस्ती िुदै र्डऩ ुसम्भ

५००००० ५०००००

१३. ग्राबेरको काभ
नतर फिादयु शरम्फुको घय 
उत्तय गोऩी कृष्ण वयारको 
घय उत्तय

१००००० १०००००

१४. सडक स्तयउदनती इर्िया फजाय ऩुवच कल्बर्च 
देखख गोठेडाॉडा जान ेफार्ो ५००००० ५०००००

१५. ग्राबेरको काभ भीया भितायाको घय उत्तय 
जम नगय र्ोर १५०००० १५००००

१६. भार्ो ऩुन े काभ
र्डऩ ुजान ेसडक दक्षक्षण 
रोक फिादयु नेऩारीको घय 
बोरा बट्र्याईको घय सम्भ

१००००० १०००००

१७. ढर फनाउने बौडािा र्ोरभा ऩानीको 
ननकासका रागग २५०००० २५००००

१८. स्वास््म सम्फदधी स्वास्वा्म तथा सयसपाई २५०००० २५००००

१९. भोर्य साइकर खरयद वडा कामाचरमराई २५०००० २५००००
२०. शिक्षा j*f e/L ४००००० ४०००००
२१. कृषि j*f e/L १००००० १०००००
२२. खेरकुद j*f e/L १००००० १०००००

२३. भभचत
वडा कामाचरम तथा बैऩयी -
आवस्मsता अनुसाय_ २५०००० २५००००

२४. कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम ६५००००
१७५००००. ५७५००००. ७५०००००

1 कल्बर्च ननभाचण कट्नु िोरी, त्रत्रफेणीचोक 
य केफशरयाभ दािारको घय 
दक्षक्षण, सातभेडी

2500000 2500000

2 त्रफद्मुत षवद्मुत ऩोर तथा ताय 500000 500000

3 ह्मुभऩाइऩ खरयद १० नॊ वडाका षवशबदन 
आवश्मक स्थानिरूभा 
जडान गनच

400000 400000

वडा न.ं १०
जम्मा
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4 र्िया ननभाचण सोभफाये फजाय 300000 300000

5 ;*s ग्राबेर सागय खड्काको घयफार् 
गगफचयाज खड्काको घयतपच  

100000 100000

6 कम्ऩाउदड घेयाफाया गोप्ऩेश्वय फेदषवद्माश्रभ 100000 100000

7 सडक भभचत सोभफाये फजायका फार्ािरू
100000 100000

8 सडक भभचत वडाका आवश्मक 
स्थानिरूभा

500000 500000

9 ;*s स्तयोदननत b]lj:yfg dlGb/jf^ k'j{ 

रयङयोड hf]*\g] फार्ो 500000 500000

10 अफपस व्मवस्थाऩन १० नॊ वडा कामाचरम 
पननचशसङ

100000 100000

11 मुवा, भहिरा, 
फारफाशरका रगामत

यतुवाभाई १०
350000 350000

12 शभनी कल्बर्च खेभ प्रधानको घयछेउ 200000 200000

13 खानेऩानी, स्वास््म य 
सयसपाई

यतुवाभाई १०
200000 200000

14 त्रफद्मारम सॊचारन खचच हिभारम आधायबूत  
त्रफद्मारम, सातभेडी

50000 50000

15 भार्ोको काभ रक्ष्भीचोक ऩन्श्चभको 
भराभी र्िया उत्तय 
जी=ऩी= भागच ट्रमाक

300000 300000

16 फदृ्ध चौतायी त्रफिीफाये फजाय, नवदगुाच 150000 150000

17 भार्ोको काभ सिदेव थाऩाको घयफार् 
बट्र्याइच र्ोर जान ेफार्ो 
तथा त्रफिीफाये फजायफार् 
प्रधान र्ोर िुदै जान ेफार्ो

300000 300000

18 कृषि खेतीफारी, ऩि,ु कृषि 200000 200000

19 सॊचारन खचच वडा कामाचरम 650000

1550000 5950000 7500000

सि.न.ं चाऱु प ूँजजगत जम्मा
१ १००००००. ६५०००००. ७५०००००.

२ १३५००००. ६१५००००. ७५०००००.

३ १०५००००. ६४५००००. ७५०००००.

४ १३०००००. ६२०००००. ७५०००००.

५ १६०००००. ५९०००००. ७५०००००.

जम्मा

वडागत िारांश वजेट वववरण

५
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१
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४
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