
कैफीयत

चालु पुज िँगत कैफीयत

१ क 
१ हाटवजार व्यवस्थापन  नगर के्षत्रभररका हाटबजार व्यबस्थापन १००००००.००

१००००००.००

७.००

ववद्यतुीकरण नगरका वववभन्न के्षत्रमा तारपोल २००००००.००

ह्युमपाईप नगर के्षत्रभररका आवश्यक स्थानमा १००००००.००

सडक कालोपते्र 
ईटहरा बजारबाट पवुव  वमलन चौक हुदै मदन 

भण्डारी मागव सम्म कालोपते्र
४००००००.००

जम्मा ७००००००.००

रतुवामाई नगरपाजलका

नगर काययपाजलकाको कायायलय जि ुवा मोरङ

१ न. प्रदेश, नेपाल

आजथयक बर्य ०७९/०८० को नगर स्तररय यो ना तथा काययक्रम

क्र.स योजनाको नाम योजना कायाान्वयन हुन ेस्थान,वडा
जवजनयोज त ब ेट

जम्मा 
सडक ननमााण, ववद्युतीकरण तथा ह्युमऩाईऩ 

स्थानीय हाट वजार व्यवस्थाऩन 



२  सामाजजक ववकास तपा
२.१   धमा संस्कृती मठ मजन्दर संरऺण

२.१.१
मठमवन्दर तथा धावमवक स्थल 

व्यवस्थापन

नगर के्षत्र भररका मठ मवन्दर तथा धावमवक स्थल 

व्यवस्थापन
५००००००.००

२.१.२
मवस्जद , मदशाव तथा 

कब्रस्थान   वनमावण

रतुवामाई नगरपावलका के्षत्रका सम्पणूव  मवस्जद , 

मदशाव तथा कब्रस्थान  वनमावण व्यवस्थापन
१००००००.००

२.१.३
सवारी साधन खररद संस्कृत आ.वव. रतुवामाई-७ र महने्र मा.वव. 

देवीस्थान रतुवामाई-१० लाई स्कुल बस
२८०००००.००

२.१.४ भवन वनमावण
स्वास््य चौकी गोववन्दपरुको भवन वनमावण  

रतुवामाई-५
१००००००.००

२.१.५ आवथवक सहायता ववपन्न नागररकहरुलाई आवथवक सहायता ३००००००.००

२.१.६ संस्कृत ववद्यालय
राधाकृष्ण वेधववद्यालय अधरुो भवन वनमावण 

रतुवामाई-९
५०००००.००

१३३०००००.००

२.२
२.२.१ पवूावधार वनमावण मदन स्मवृत पाकव  पवूावधार वनमावण रतुवामाई-९ ३०००००.००

२.२.२ सरुक्षा वनकाय नगरवभत्रका सरुक्षा वनकायहरुलाई अनदुान १००००००.००

१३०००००.००

२.३  सामाजजक सुरऺा/ऱक्षऺत वर्ा

२.३.१ वसपमलुक कायवक्रम

उपमेयर सँग मवहला कायवक्रम मवहला वसपमलुक 

तालीम प्रवववध हस्तान्तरण लगाएत वववभन्न 

कायवक्रम

२००००००.००

२.३.२ आवदवासी जनजाती आवदवासी जनजावत ववशेष कायवक्रम ११०००००.००

२.३.३
मोबाईल खररद रतुवामाई नगरपावलकाका स्वंसेववकाहरुलाई संचार 

सेवा अन्तरगत मोबाईल खररद
७०००००.००

२.३.४ वपछडा वगव वपछडा वगव ववशेष कायवक्रम ४०००००.००

२.३.५ दवलत वगव  दवलत ववशेष कायवक्रम ६०००००.००

४८०००००.००

२.६ नर्र स्तररय कोष
२.६.२ मममत सम्भार कोष २००००००
२.६.३ समपुरक कोष १५००००००

३२००००००.००जम्मा

जम्मा

जम्मा

 सामाजजक संघ संस्था तथा शाजन्त सुरऺा



क्र.स. वववरण रकम

1 स्थानीय हाटबजार 

व्यवस्थापन

1000000

2 सडक वनमावण तथा 

ववद्यतुीकरण

7000000

3 सामावजक ववकास ( कला 

सावहत्य धमव संस्कृवत संरक्षण 

)

13300000

4 सामावजक संघ संस्था तथा 

सरुक्षा वनकाय

1300000

5 लवक्षत वगव 4800000

6 कुल नगर योजना रकम 27400000.00

7 नगर स्तरीय कोष 32000000 ``

 म्मा 59400000.00



चालु पुजिगत िम्मा रकम

१ सॊचारन  खचच वडा कामाचरम सञ्चारन ५००००० – ५०००००
२ ववववध खचच वडा वडा बयी ५००००० – ५०००००
३ खेरकुद सभग्र वडा बयी ५००००० – ५०००००

४ स्वास््म साबफक वडा नॊ. ४ सोनाऩुय खोऩ केन्द्र 
बवन भभचत – २००००० २०००००

५ शिऺा मस वडा बरयका ववद्धारमहरु ३००००० – ३०००००
६ शसऩभुरक कामचक्रभ सभग्र वडा नॊ. १ २५०००० – २५००००
७ मुवा स्वयोजगाय सभग्र वडा नॊ. १ १०००००० – १००००००

८ साभाजजक सुयऺा
आ.व. २०७९/०८० भा वडा शबत्र स्वास््म 
सॊस्था वा अस्ऩतारभा जन्द्भेका 
फच्चाहरुराई जन्द्भ दताच गयाए फाऩत 
रु.५०००/- ददने कामचक्रभ

१५०००० – १५००००

९ सवायी साधन खरयद भोटय साईकर खरयद – ४५०००० ४५००००

१० सडक ननभाचण साबफक वडा नॊ. ४ दटभा भाझीको घय देखख 
ऩुवच चनुीभायी हाइव ेसम्भ – २०००००० २००००००

११ सडक ननभाचण कुटुभगॊज  आभ फगैचा देखख फोडचय सम्भ 
स्तीम ग्राबेर – ४००००० ४०००००

१२ सडक ननभाचण कल्माणऩुय सॊथार टोर शबत्र भाटो य 
ग्राबेर काभ – २००००० २०००००

१३ सडक ननभाचण चनुीभायी टोर देखख ऩजचचभ सोनाऩुय जाने 
नमाॉ फाटो भाटो काभ – ३५०००० ३५००००

१४ सडक ननभाचण साबफक वडा नॊ. ४ सोनाऩुय कृष्ण भजन्द्दय 
देखख तटफन्द्ध जाने फाटो भाटोको काभ – २००००० २०००००

१५ सडक ननभाचण सोनाऩुय १ चन्द्दन अभातको घय देखख 
फोडचय सम्भ जाने फाटो ग्राबेर – ३५०००० ३५००००

१६ होभ ऩाइऩ खरयद सभग्र वडा नॊ. १ – ४००००० ४०००००
१७ सडक भभचत वडा बयी फाटो भभचत – ५००००० ५०००००
१८ भाटो बने वडा कामाचरम तथा स्वास््म सॊस्था 

ऩरयसऩयभा भाटो बने – ७५०००० ७५००००

३२००००० ५८००००० ९००००००

१ कृवि ववद्धतुीकयण कृवि शसॊचाई ऩोर ताय खरयद तथा जडान 
कामच – २०००००० २००००००

२ सडक वत्ती जडान वडा बयी आवचमक स्थानभा – ८००००० ८०००००
३ कल्बटच ननभाचण धकवाभुनी आय.शस.शस.कल्बटच ननभाचण – ८००००० ८०००००

४ सडक ननभाचण श्री शसको घय देखख ऩजचचभ APF ब्मायेक 
सम्भ वाटो भभचत तथा ववस्ताय – ७००००० ७०००००

वडा नं.-१

िम्मा
वडा नं. २

रतुवामाई नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

लििुवा मोरङ
आ.व. २०७/०८० को वार्षयक वडा स्तरीर् र्ोिना

कैफिर्तक्र.ि.
र्ोिना तथा 

कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान
र्वननर्ोजित रकम रु.
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

५ जन्द्भदताच अशबमान
आर्थचक विच शबत्र जन्द्भ बएका फच्चाहरुको 
जन्द्भ दताच गयाए वाऩत प्रत्मेक फच्चाको 
नाभभा रु. ५००० जम्भा गने

२००००० – २०००००

६
भदहरा 
ििजततकयण 
कामचक्रभ

भदहरा अर्धकाय सम्फन्द्धी कामचक्रभ १००००० – १०००००

७ खेरकुद कामचक्रभ वडा बयी ३००००० – ३०००००
८ अऩाङगता कामचक्रभ वडा बयीका अऩाङगता बएका 

ब्मजततहरुका रार्ग १००००० – १०००००

९ बवन ननभाचण फारुवायी भहायाजथान बवन ननभाचण – १००००० १०००००

१० अधयुो ननभाचण ऩुया 
गने

कारी भजन्द्दय शसभा प्रहयी अगाडी भभचत 
तथा गेट ननभाचण – २५०००० २५००००

११ अधयुो ननभाचण ऩुया 
गने

वविचमा भदहजत घेयावेया भोहभजम्दन टोर 
साववक-४ – २५०००० २५००००

१२ घेयावेया तथा भभचत नुयीजाभा भदहजद साववक-५ – २५०००० २५००००

१३ अधयुो ननभाचण ऩुया 
गने झब्रा भहायाजथान अधयुो बवन – २००००० २०००००

१४ भाटोको काभ तथा 
घेयावाया चतायाभुनी बगवान साहको भहायाजथान – २००००० २०००००

१५ भजन्द्दय घेयावाया सत्गुरु सत्सॊग भजन्द्दय भजुयाभायी – २००००० २०००००
१६ बवन ननभाचण ओभिाजन्द्त बवन झुर्कच मा – २००००० २०००००
१७ बवन ननभाचण शिवयाभी सत्स्ग भजन्द्दय बन्द्साय टोर बत्री 

शसॊहको घय छेउ – ५००००० ५०००००
१८ सडक भभचत वडा बयी आवचमक स्थानभा – ८५०००० ८५००००
१९ कामाचरम सॊचारन २ नॊ.वडा कामाचरम ५००००० – ५०००००
२० ववववध खचच ५००००० – ५०००००

१७००००० ७३००००० ९००००००

१ सडक भभचत वडा नॊ. ३ बयीका आवचमक सडकहरु – ९००००० ९०००००
२ ऩोर खरयद वडाको आवचमक स्थानभा ववद्धतु ऩोर 

ताय खरयद तथा जडान – १०००००० १००००००
३ सडक ग्राबेर ववय फहादयु ताजऩुयीमाको घय देखख 

ऩजचचभ दक्षऺण जाने सडक – ८००००० ८०००००
४

रयङयोड ग्राबेर
बगवती स्थान देखख भोहनरार 
ताजऩुयीमाको घय हुदै रयभ देवी दासको 
घय सम्भको रयङ योड सडक

– २०००००० २००००००

५ बवन ननभाचण रक्ष्भी भजन्द्दयको अधयुो बवन – ४५०००० ४५००००
६ भजन्द्दय घेयावाया चौकीघाटको दगुाच भजन्द्दय घेयावाया तथा 

गेट ननभाचण – ५००००० ५०००००
७ सडक ग्राबेर गोऩार ताजऩुयीमाको घय देखख ऩजचचभको 

सडक – ४००००० ४०००००
८

सडक ग्राबेर
गयाहीभहायाजथान देखख याभा प्रसाद 
ताजऩुयीमाको घय हुदै ववताच जोड्ने सडक – ३००००० ३०००००

९ सडक ग्राबेर कोको िभाचको घय देखख दक्षऺण ऩूवच भनोज 
िभाचको घय सम्भ जाने सडक – ४००००० ४०००००

वडा नं. ३
िम्मा
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

१० सडक ग्राबेर ववनोद गनगाईको घय देखख वोडचय सम्भको 
सडक – ४००००० ४०००००

११ सडक ग्राबेर वऩऩर वोट हुदै डोयीमा भहायाजथान 
सम्भको सडक – २००००० २०००००

१२ हुमूभऩाईऩ खरयद वडा बयी आवचमक स्थानभा जडान हुन े
गयी – ५००००० ५०००००

१३ खेरकुद कामचक्रभ वडा स्तयीम खेरकुद प्रनतमोर्गता सञ्चारन १५०००० – १५००००
१४ सम्भान कामचक्रभ ८० विच बन्द्दा भार्थका जेष्ठ 

नागरयकहरुका रार्ग १००००० – १०००००
१५ सम्भान कामचक्रभ अऩाङगता बएका ब्मजततहरुको रार्ग १००००० – १०००००
१६ कामाचरम सञ्चारन वडा कामाचरम सञ्चारन ४००००० – ४०००००
१७ ववववध बैऩयी वडाको ववववध बैऩयी कामचभा खचच हुन ेगयी २००००० – २०००००
१८ पननचचय तथा 

पननचशसङ
वडा कामाचरमका रार्ग आवचमक पननचचय 
तथा अन्द्म २००००० – २०००००

११५०००० ७८५०००० ९००००००

१ सडक ननभाचण
शसघाडी जस्थत ववचटोर अन्द्तगचत बत्रबुवन 
चोक उत्तय ॐ िाजन्द्त बवन यहेको भाधव 
प्रसाद गन्द्गाईको घय जाने फाटो कारोऩत्रे

– २०००००० २००००००

२ सडक तथा भभचत

शसॊगाडी जस्थत ववचटोर अन्द्तगचत बत्रबुवन 
चोक उत्तय ऊिाजन्द्त बवन यहेको भाधव 
प्रसाद गनगाईको घय सम्भ जाने फाटोभा 
वारुवा गन ेकामच सम्ऩन्द्न बएको हुॉदा 
बुततानी हुन ्वाॊकी रु.

– ५०००० ५००००

३ सडक तथा भभचत शसॊगाडी जस्थत याभजानकी भजन्द्दय ऩुवच 
चौर्कघाट सम्भ जाने फाटो – ५०००० ५००००

४ सडक तथा भभचत
हुराकी याजभागच अन्द्तगचत आभवाडी चौक 
दखख १०० शभ.ऩजचचभ छत्र भेडडकर सम्भ 
जाने फाटो भभचत

– ५०००० ५००००

५ सडक तथा भभचत डोरयमा जस्थत गणेि भजन्द्दय वरयऩयी भाटो 
ऩुने य ग्रावेर गन ेकामच । – ५०००० ५००००

६ सडक तथा भभचत
झुर्कच मा फजाय जस्थत हनुभान भजन्द्दय 
ऩजचचभ अभरा देवी ऋविदेवको घय सम्भ 
जाने फाटोभा ग्राबेर तथा भभचत

– ५०००० ५००००

७ सडक तथा भभचत
शसॊघाडी फजाय जस्थत सुशभत्रा देवी 
सयदायको घय अगाडी दक्षऺण ऩुवच जाने 
फाटोभा ग्राबेर तथा भभचत

– ५०००० ५००००

८ सडक तथा भभचत
नतत्रीगाछी जस्थत चमाभ नायामण 
ताजऩुरयमा घय ऩजचचभ रुऩरार 
याजफॊिीको घय सम्भ जाने फाटोभा ग्राबेर 
गन ेकामच

– ७०००० ७००००

िम्मा
वडा नं. ४
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९ सडक तथा भभचत
काठगाडा जस्थत रुऩन िभाचको घय ऩजचचभ 
शबभरार र्गयीको घय सम्भ जाने फाटोभा 
ग्राबेर तथा भभचत

– ३०००० ३००००

१० सडक तथा भभचत
शसॊघाडी  जस्थत पाल्गुन शसॊहको घय उत्तय 
सन्द्थार टोर सम्भ जाने फाटोभा भभचत 
तथा ग्राबेर फाटो

– १००००० १०००००

११ सडक तथा भभचत
शसॊघाडी  जस्थत यतनरार याजफॊिीको घय 
ऩुवच यतुवा खोरा सम्भ जाने कृवि फाटोभा 
ग्राबेर गन ेकामच

– ३००००० ३०००००

१२ सडक ननभाचण
कृवि फाटो अन्द्तगचत काठगाढा जस्थत गढी 
भहायाज थान देखख दक्षऺण १ नम्वय वडा 
शसभाना सम्भ जाने ऩुयानो फाटो खरुाई 
भाटोको काभ गन े|

– २००००० २०००००

१३
बफधतु 
ववस्ताय/कृवि 
सवरीकयण

शसॊघाडी  जस्थत यतनरार याजफॊिीको घय 
ऩुवच यतुवा खोरा सम्भ जाने कृवि फाटोभा 
ववधतु ताय य बफदतु ऩोर जडान

– ६००००० ६०००००

१४ बफधतु ववस्ताय ववधतु ऩोर तथा ववधतु ताय जडान – २००००० २०००००

१५ कृवि सवशरकयण
वडा नम्वय ४ बरयका कृवि फाटोभा 
ववननमोजजत नबएका सव ैगाउॉहरुभा 
फयावय ऩने गरय ऩोर/ताय जडान

– ७००००० ७०००००

१६ वातावयण तथा 
ववऩद व्मवस्थाऩन ववऩद व्मवस्थाऩन रार्ग सव ैवडा बरय – ३००००० ३०००००

१८ साभाजजक ववकास
झुर्कच मा भा.वव को १/५ ववगा जग्गाभा थऩ 
१० कठ्ठा गरय जम्भा २ ववगाहाभा भाटो, 
ग्राफेर तथा ववऺायोऩण गन ेय गेट सभेत 
ननभाचण गन ेय बाडा उऩरब्ध गयायउने।

– ७००००० ७०००००

१९ साभाजजक ववकास अऩाङ्गता बएका व्मवत्तहरुका रार्ग 
जनचतेना भुरक कामचक्रभ सॊचारन

२००००
– २००००

२० साभाजजक ववकास अऩाङ्गता बएका व्मवत्तहरुका रार्ग 
साभाग्री ववतयण

५००००
– ५००००

२१ साभाजजक ववकास भदहरा तपच  शसऩ ववकास ताशरभ १००००० – १०००००

२२ साभाजजक ववकास जेष्ठ नागरयक सम्भान कामचक्रभ य कऩडा 
ववतयण

१०००००
– १०००००

२३ कृवि सवशरकयण कृवि साभाग्री तथा वीउ ववजन ववतयण/ 

ताशरभ सॊचारन २००००० – २०००००
२४ ऩूवाचधाय ववकास सड्क भभचत – १५००००० १५०००००
२५  भभचत वडा कामाचरम भभचत – ५३०००० ५३००००
२६ सॊचारन खचच कामाचरम सॊचारन ५००००० – ५०००००
२७ सवायी साधन भोटयसाइकर खरयद – ३५०००० ३५००००
२८ साईकर खरयद जनप्रनतननर्धहरुराई साईकर खरयद – ५०००० ५००००
२९ सॊचारन खचच ववववध खचच १००००० – १०००००

१०७०००० ७९३०००० ९००००००
वडा नं. ५
िम्मा
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१ कारो ऩत्र ेफाटो झऩयतर चौकी देखी ऩुवच फाॉध हुदै डुब्फा 
टोर शभमा टोर बयीको कारो ऩत्र ेगने – २०००००० २००००००

२ भाटो तथा ग्राबेर
चटऩटे चोक दक्षऺण भॊगर वेस्रा घय सम्भ 
बुशभको याम घय ऩुवच य सम्ऩत घय देखी 
उत्तय ऩुवच बट्टयाई टोर सम्भ

– ५००००० ५०००००

३ भाटो तथा ग्राबेर

ढेरुवाको घय दक्षऺण दहया याजवॊिीको घय 
सम्भ य कानेऩोखयी जाने फाटो य अरुण 
चौधयी य रायीकट्टा सतसॊग भजन्द्दय सम्भ 
य अम्फय ताजऩुरयमाको घय ऩजचचभ हुदै 
सुकुभफासी गाउ बयी

– ५००००० ५०००००

४ ग्राबेर य भाटो

जम नायामण ताजऩुरयमाको घय देखी ऩुवच 
उदभ याज भहतको घय सम्भ रु.२०००००।-, 
टॊक शे्रष्ठको घय देखी दक्षऺण वडा नॊ ६ 
जोड्ने रु. १०००००।-, शसवाकोटीको घय देखी 
ऩुवच शिवारम जोड्ने फाटो रु. २०००००।-

– ५००००० ५०००००

५ फाटो ग्राबेर

जेया शभमाको घय देखी उत्तय चमाभ 
भण्डरको घय सम्भ रु. १०००००।-, ओर्कर 
ताभाङ्गको घय देखी फाध सम्भ य प्रहयी 
चौकी गोववन्द्दऩुय ऩजचचभका फाटोहरुराई 
रु.२०००००।००, डम्फय याजवॊिीको घय जाने 
फाटो रु.५००००।-, खोरा ऩायी भरदमा 
फस्ती हुदै सुनविी न.ऩा. वडा नॊ. ६ जोड्ने 
फाटोभा रु. १५००००-, सुन्द्रा गोढीको घय 
देखी ववभर चोक सम्भ रु. १०००००।-

– ६००००० ६०००००

६ भाटो तथा ग्राबेर

नेभा घय देखी खम्वेको घय सम्भ य 
थानेचवय रयजारको घय देखी पुर 
कुभायीको घय सम्भ रु.२०००००-, भाहायाज 
थान दक्षऺण र्कयण कुभारको घय सम्भ रु. 

१५००००-, तेज फहादयु कुभारको घय देखी 
दक्षऺण गणेि ऩोखे्ररको घय सम्भ 
रु.१०००००।-, अजजत शभमाको घय देखी 
फाॉध सम्भ रु.

– ४५०००० ४५००००

७ भाटो तथा ग्राबेर

झोरुङ्गे ऩुर हुदै दक्षऺण सताय टोर जाने 
फाटो रु. २०००००, हवुरको घय देखी ऩजचचभ 
फक्राहाको झोरुङ्गे ऩुर सम्भ रु.१०००००, 

प्रेभ डागीको घय देखी ऩुवच फाध सम्भ रु. 

२०००००-

– ५००००० ५०००००
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८ ग्राबेर य भाटो

दटका चाऩागाईको घय देखी ऩजचचभ जज.वऩ. 

याजभागच सम्भ रु.२०००००।-, डडल्री िये 
खड्काको घय देखी ऩजचचभ फाॉध सम्भ 
रु.१०००००।-, भेहय याजवॊिीको घय देखी 
ऩजचचभ सुनविी सम्भ रु.३०००००।- य उत्तय 
वर्कर भगयको घय जाने फाटो जोड्ने

– ६००००० ६०००००

९ िौचारम तथा 
ऩार्कच ङ्ग ननभाचण

वडा कामाचरमको िौचारम ननभाचण 
ऩार्कच ङ्ग ननभाचण वडा कामाचरम आसऩास 
ढराई

– ५००००० ५०००००

१० भदहरा शसऩभुरक य व्मजततत्व बफकास – १००००० १०००००
११ खेरकुद खेरकुद बफकास – १५०००० १५००००

१२ शिऺा तपच
ववद्मारमहरु पननचचयको रार्ग उल्रुघुटु 
भा.वव. रु.१०००००।-रायीकट्टा प्रा.वव. 

रु.७५००० य रेटी भा.वव. १२५०००।-
– ३००००० ३०००००

१३ ववभा नववकयण ववभा नववकयण १५० य नमाॉ ५० थऩ ७००००० – ७०००००
१४ कामाचरम सॊचारन यतुवाभाई ५ वडा कामाचरम सॊचारन खचच ५००००० – ५०००००
१५ सडक भभचत यतुवाभाई-५ का ववशबन्द्न सडकहरु – ५००००० ५०००००
१६ ववववध ववववध तथा बैऩयी खचच वडा बयी ६००००० – ६०००००

१८००००० ७२००००० ९००००००

१ सडक कारोऩत्रे सौंठा चौकवाट ननभाचणार्धन ६ नॊ. वडा 
कामाचरम सम्भ जाने अधयुो सडक – २०००००० २००००००

२ भाटो तथा ग्राबेर सौंठा चोक देखख ऩुवच कजरा खोराको ऩुर 
सम्भ – ५०००० ५००००

३ भाटो तथा ग्राबेर नतथच येग्भीको घय ऩुवच दक्षऺण जाने फाटो – १००००० १०००००

४ भाटो तथा ग्राबेर डम्भरु नघशभयेको घय देखख आॉखा 
अस्ऩतार सम्भ – १५०००० १५००००

५ भाटो तथा ग्राबेर कोभर नघशभयेको घय ऩुवच ऩजचचभ कट्नु 
खोरा सम्भ – १५०००० १५००००

६ भाटो तथा ग्राबेर शबभ भडीको घय देखख फब्रु भडीको घय 
सम्भ – १००००० १०००००

७ भाटो तथा ग्राबेर दोजच फहादयु फस्नेतको घय उत्तय देिभामा 
याईको घय सम्भ – १००००० १०००००

८ भाटो तथा ग्राबेर शिवारम भजन्द्दय उत्तय कल्बटच सम्भ – १००००० १०००००

९ भाटो तथा ग्राबेर कादऩुाडा स्कुर उत्तय कट्नु खोरा सम्भ 
देखख दशरत टोर सम्भ – २००००० २०००००

१० भाटो तथा ग्राबेर झयेन्द्र खडकाको खेत देखख भुसहय छेका 
फाॉध सम्भ – १५०००० १५००००

११ भाटो तथा ग्राबेर याभजी काफ्रेको घय उत्तय ऩुवच – १००००० १०००००

िम्मा
वडा नं.-६
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

१२ भाटो तथा ग्राबेर कुर प्रसाद ऩौडरेको घय उत्तय गणेि 
भजन्द्दय सम्भ – १५०००० १५००००

१३ भाटो तथा ग्राबेर दहभार ऩोखयेरको घय ऩुवच कजरा खोरा 
सम्भ – ७५००० ७५०००

१४ सडक भभचत (योरय 
गे्रडय)

वडा बयीका अनत आवचमक फाटोहरु – १५२५००० १५२५०००

१५ भाटो बयौट ननभाचणार्धन ६ नॊ वडा कामाचरमको 
कम्ऩाउण्डभा – २००००० २०००००

१६ फेदी ननभाचण फक्राहा स्वगचद्द्वायी घाट – २२५००० २२५०००

१७ भठ भजन्द्दय
डयेाभायी सुकुम्वासी टोरको भजजहीथान-

७००००।, ववयानभुनी कारीथान-५००००। य 
डयेाभायी भहायाजथान-३००००।

– १५०००० १५००००

१८ शिऺा वडा बयीका ववध्मारमहरुको बौनतक 
सॊयचना तथा साभान भभचत – ६००००० ६०००००

१९ कृवि कामचक्रभ वडा बयी – १००००० १०००००

२० ह्मुभऩाइऩ खरयद वडा बयी वडाका आवचमक स्थानभा 
ह्मुभऩाइऩ खरयद तथा जडान – ३५०००० ३५००००

२१ मुवा तथा खेरकुद
वडा बयी (खेरकुद तमायीका रार्ग मुवा 
खेराडीराई ताशरभ तथा आवचमक 
साभाग्री खरयद)

३००००० – ३०००००

२२ स्वास््म ववभा 
कामचक्रभ

वडा बयी आ.व.२०७८/०७९ भा बएको 
स्वास््म ववभा नववकयण य २८ ववऩन्द्न 
घय ऩरयवायराई स्वास््म ववभा थऩ गने ३००००० – ३०००००

२३ स्वास््म तथा 
सयसपाई

वडा बयी गाउघय जतरनीक तथा स्वास््म 
सॊस्थाको घेयाफाया तथा भाटो ऩुने य चोक 
चोकभा डसववन याख्ने

– २५०००० २५००००

२४ शसऩभुरक कामचक्रभ
ननम्न आम बएका घय ऩरयवायफाट फढीभा 
२५ जना 
भदहरा/ऩुरुि/अऩङगता/आदीवासी/जनजाती

१००००० – १०००००

२५ ऩोर फत्ती वडाबयी चोकभा – २२५००० २२५०००
२६ अवरोकन भ्रभण ६ नॊ वडाका वडा सशभनतका ऩदार्धकायी 

तथा कभचचायी १००००० – १०००००
२७ ववववध/बैऩयी वडा बयी ५००००० – ५०००००
२८ सञ्चारन खचच कामाचरम सञ्चारन खचच ६५०००० – ६५००००

१९५०००० ७०५०००० ९००००००

१ सडक कारोऩत्रे रेख फहादयु फस्नेतको घय देखख उत्तय वडा 
नॊ. ८ जोड्ने फाटो सम्भ – २०००००० २००००००

२ सडक ग्राबेर दखुख याभ साहको घय देखख दक्षऺण ४ नॊ. 
वडा जोड्ने फाटो – ४००००० ४०००००

३ सडक ग्राबेर िोबा रार फहयदायको घय उत्तय ऩुयन रार 
ताजऩुरयमाको घय सम्भ – १००००० १०००००

४ फजाय ब्मवस्थाऩन शसजुवा फजाय य ववचवनाथ कृवि फजाय – ३००००० ३०००००

वडा नं.-७
िम्मा
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

५ सडक स्तय उन्द्नती 
तथा ग्राबेर

दर फहादयु भहयाको घय ऩुवच दक्षऺण 
अनुयथ गन्द्गाईको घय जाने सडक – ३४५००० ३४५०००

६ सडक स्तय उन्द्नती 
तथा ग्राबेर

मादफ प्रसाद नघशभयेको घय देखख दक्षऺण 
कृष्ण ढकारको घय सम्भको फाटो – २५०००० २५००००

७ सडक स्तय उन्द्नती 
तथा ग्राबेर

हरय प्रसाद गुयागाईको घय देखख उत्तय ऩूवच 
गणेि गुयागाईको घय सम्भको फाटो – १५०००० १५००००

८ सडक स्तय उन्द्नती 
तथा ग्राबेर

ववचवनाथ भजन्द्दय ऩूवच गॊगा प्रसाद सेडाईको 
घय सम्भ – ४००००० ४०००००

९ सडक ग्राबेर केिव काफ्रेको घय ऩूवच चचरु भाझीको 
घय सम्भ जोड्ने फाटो – २००००० २०००००

१० सडक ग्राबेर सॊन्द्जु सुनतमायको घय ऩजचचभ भुसहयछेका 
सम्भको फाटो – २००००० २०००००

११ सडक स्तय उन्द्नती 
तथा ग्राबेर

गुरु प्रसाद दाहारको घय ऩुवच भदन भागच 
सम्भ – १००००० १०००००

१२ भाटोको काभ
१.ददर फहादयु फस्नेतको घयफाट उत्तय जाने 
सडक,२.डाॉगीटोरा रयविदेव टोर जाने फाटो, 
३.याजेि हेभयभको घय जाने फाटो

– १३०००० १३००००

१३ ववववध

अिाम ऩरयवाय ववयाभी 
फाऩत,आगरागी,फाढी वऩडडत,दैबफ 
प्रकोऩ,ववशबन्द्न जात जानतका धभचका ऩूजा 
ऩाठ,भेरा उत्सव,काजर्क्रमा खचच अनुदान 
सभेत

३००००० – ३०००००

१४ ववद्मारम तपच दहभारम,जनता य सॊस्कृत आधायबूत 
ववद्मारम २२५००० – २२५०००

१५ ववद्मारम तपच शसजुवा.भा.वव. १५०००० – १५००००
१६ सऩचदॊि स्वास््म साभाग्री ब्मवस्थाऩन ५०००० – ५००००
१७ इराका प्रहयी 

कामाचरम शसजुवा इराका प्रहयी कामाचरम शसजुवा भोयङ ५०००० – ५००००
१८ जेष्ठ नागरयक जेष्ठ नागरयक १००००० – १०००००
१९ भदहरा तथा 

अऩाङ्गता भदहरा तथा अऩाङ्गता कामचक्रभ २५०००० – २५००००
२० खेरकुद तपच खेरकुद १००००० – १०००००
२१ सञ्चारन खचच वडा कामाचरम सञ्चारन ५५०००० – ५५००००
२२ भभचत तपच फाटो भभचत – ९००००० ९०००००
२३ भ्रभण अवरोकन भ्रभण अवरोकन १००००० – १०००००
२४ गाउॉ घय र्कजल्नक गाउॉ घय र्कजल्नक ५०००० – ५००००
२५ स्वास््म बफभा स्वास््म ववभा २००००० – २०००००
२६ ऩिुऩऺी तपच ऩिुऩॊऺी २५०००० – २५००००
२७ घाट ननभाचण ववचवनाथ ऩयोऩकाय घाट – ३५०००० ३५००००
२८ सडक फत्ती तपच सडक फत्ती जडान – ७५०००० ७५००००
२९ स्वास््म तपच स्वास््म चौकी शसजुवा ५०००० – ५००००

२४२५००० ६५७५००० ९००००००िम्मा
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कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

१ सडक ग्राबेर शभरन चौक दक्षऺण न्द्मौऩानेको घय हुॉदै 
बाटेऩुर वारयऩायीको सडक शभरन चौक – ५००००० ५०००००

२ कल्बटच ननभाचण बुल्काडोबा धभचयाज बट्टको घय अगाडी 
बट्ट टोर – ५००००० ५०००००

३ कल्बटच ननभाचण बुल्काडोबा स्कुर ऩूवच झाऩा जाने सडकभा 
बुल्काडोबा – ५००००० ५०००००

४ कल्बटच ननभाचण कटुवार डाॉडा वडा नॊ. ८ य ६ जोड्ने 
फाटोभा कट्वार डाॉडा – ५००००० ५०००००

५ कल्बटच ननभाचण शभरन चौक ऩूवच ऩैनीभा शभरन चौक – ५००००० ५०००००
६ कल्बटच ननभाचण शभरन चौक काठेऩुरभा शभरन चौक – ५००००० ५०००००
७ कल्बटच ननभाचण रुर अर्धकायीको घय ऩजचचभ सडकभा 

इटहया फजाय ऩुवच – ५००००० ५०००००

८ सडक ग्राबेर बुल्काडोबा दक्षऺण उजारु ऋविदेवको घय 
हुॉदै ऩजचचभ सडकभा  बुल्काडोबा – ३००००० ३०००००

९ सडक ग्राबेर वडा नॊ. ८ का ववशबन्द्न स्थानहरुभा – ७००००० ७०००००
१० िौचारम ननभाचण इटहया स्कुर ऩूवच भाखझटोर – ५००००० ५०००००

११ होभ ऩाईऩ खरयद वडा नॊ. ८ का ववशबन्द्न आवचमक 
स्थानहरुभा – ५००००० ५०००००

१२ सडक स्तयउन्द्नती
श्रीजॊगा ऩुर देखख कोईरीडाॉगी जाने फाटो 
गत आ.व. भा ठेतका टेन्द्डय बएको 
फाटोराई ननयन्द्तयता कोईरीडाॉगी

– २०००००० २००००००

१३ बैऩयी आउन ेखचच
वडा सशभनतको ननणचम अनुसाय वडा नॊ. ८ 
का आवचमक स्थानभा मोजना सॊचारन 
गनच य वडा नॊ. ८ अन्द्तगचत

– ५००००० ५०००००

१४
भदहरा, फारफाशरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक कामचक्रभ

वडाबयी ३००००० – ३०००००

१५ मुवा तथा खेरकुद 
कामचक्रभ वडाबयी २००००० – २०००००

१६ सॊचारन खचच ८ नॊ. वडा कामाचरम सॊचारन ५००००० – ५०००००
१०००००० ८०००००० ९००००००िम्मा

वडा न.ं-८
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

१ सडक कारोऩत्रे बौडाहा ऩजचचभ झोरुङे ऩुर सम्भ २ र्क 
शभ सडक कारोऩत्रे – २०००००० २००००००

२  ड्रने तथा फाटो 
ननभाचण बौडाहा ऩुवच चौधयी टोरभा – १०००००० १००००००

३  ड्रने तथा फाटो 
ननभाचण ठकठकीमा टोरभा – १०००००० १००००००

४ ड्रने ननभाचण हाम्रो चोक ऩुवच – ५००००० ५०००००

५ कल्बटच ननभाचण धनधने ऩुर धाराभा – ९००००० ९०००००

६ हुमूभऩाईऩ खरयद वडाको आवचमकता अनुसाय – ४००००० ४०००००

७ बवन यॊगयोगन वडा कामाचरम बवन यॊगयोगन – २००००० २०००००

८ अन्द्म सञ्चारन खचच अन्द्म कामाचरम सञ्चारन खचच ५००००० – ५०००००

९ रक्षऺत वगच कामचक्रभ जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग, भदहरा तथा 
फारफाशरका २००००० – २०००००

१० प्राङगारयक भर 
उत्ऩादन कृिकहरुराई प्राङगारयक भर उत्ऩादन १००००० – १०००००

११ शिऺा ववकास वडा नॊ ९ का साभुदामीक ववद्मारमहरु – २००००० २०००००

१२ स्वास््म तथा 
सयसपाई वडाबयी १००००० – १०००००

१३ मुवा तथा खेरकुद वडाबयी १५०००० – १५००००

१४ सडक भभचत वडा नॊ ९ बरयका फाटाहरु भभचत – ५००००० ५०००००

१५ ववववध खचच ववववध खचच/ वडा सशभनतको ननणचम अनुिाय ५००००० – ५०००००

१६ सडक ग्राबेर वडाका ववशबन्द्न फाटाहरुभा ग्राबेर गने – ७५०००० ७५००००

१५५०००० ७४५०००० ९००००००

१ ट्रमाक सदहत सडक 
 स्तयोन्द्ननत

भगयटोर शसयान देखख फाहुनटोर हुदै 
जज.ऩी. भागच सडक ननभाचण – २०००००० २००००००

२ सडक स्तयोन्द्ननत ऩववत्रा चोक ऩजचचभ सडक – १००००० १०००००
३ सडक स्तयोन्द्ननत बुऩार थाऩाको घय फाट शररा दाहारको 

घय जाने सडक – २००००० २०००००

४ सडक स्तयोन्द्ननत दगुाचफास साकोस अगाडीफाट होभ फहादयु 
शे्रष्ठको घय जानेसडक – १००००० १०००००

५ सडक स्तयोन्द्ननत चन्द्र फहादयु शरम्वुको घय हुदै वर फहादयु 
ननयौरा घय सम्भ – ५००००० ५०००००

६ सडक स्तयोन्द्ननत याभ फहादयु शे्रष्ठको घय हुदै यतुवा नददको 
नमाॉ ऩजतक ऩुर जाने फाटो – २००००० २०००००

७ सडक ग्राबेर वस्नेत टोर सडक – १००००० १०००००

िम्मा
वडा नं. १०

वडा नं. ९
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चालु पुजिगत िम्मा रकम
कैफिर्तक्र.ि.

र्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम िंचालन हुन ेस्थान

र्वननर्ोजित रकम रु.

८ सडक ग्राबेर भदन बवन देखख ऩजचचभ वडा नॊ. ९ जोड्ने 
सडक – २००००० २०००००

९ बवन ननभाचण गोऩेचवय साभुदानमक बवन – ३००००० ३०००००
१० कल्बटच ननभाचण जुना खड्काको घय छेउ – ७००००० ७०००००
११ अधयुो कल्बटच 

ननभाचण खानेऩानी ट्माङ्की ऩुवच अधयुो कल्बटच – २००००० २०००००
१२ घेयावाया िाजन्द्त मूवा कल्व – १००००० १०००००
१३ घेयावाया ताम्रfङगे टोरको देववस्थान भजन्द्दय – १००००० १०००००
१४ भभचत १० नॊ. वडाको सडक – ५००००० ५०००००
१५ ह्मुभऩाइचऩ खरयद १० नॊ. वडाको भाग बएको स्थानहरूभा – ५००००० ५०००००

१६ सोराय प्मानर य 
फवत्त खरयद

१० नॊ. वडाको सातभेडी 
भराभीघाट,रजक्ष्भचोक ऩजचचभ भराभीघाट 
य काकी चोक ऩजचचभ भराशभघाट

– ३००००० ३०००००

१७ स्वास््म ऩोिण कामचक्रभ तथा आधायबुत स्वास््म 
कामाचरम व्मवस्थाऩन

– ५००००० ५०००००

१८ शिऺा साभुदानमक ववद्मारमहरूभा खाजा कामचक्रभ ४००००० – ४०००००

१९ िौचारम ननभाचण ओभकायेचवय शिव भजन्द्दय – १००००० १०००००

१४  रजतऺत वगच सीऩभूरक ताशरभ य ऻानफधचक तथा 
खेरकुद कामचक्रभ सॊचारन गने ७००००० – ७०००००

१५ कृवि सवशरकयण बफउ-बफजन, कृवि साभग्री ववतयण तथा 
ताशरभ सॊचारन २००००० – २०००००

१६ बैऩयी आउन,े ववववध १० नॊ. वडाभा बैऩयी आउन ेऩूॉजीगत तथा 
चारु खचच, वडा सशभनतको ननणचमानुसाय ५००००० – ५०००००

१७ सॊचारन खचच १० नॊ. वडा कामाचरम सॊचारन खचच ५००००० – ५०००००
२३००००० ६७००००० ९००००००िम्मा
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