आ.व
व. २०७५/०७६ को
पाँचौ गाउँ सभा बाट पा रत संशोधन,
ोधन रकमा तर
तथा थप काय म तथा बजेट

सुिनल म मृित गाउँ पािलका
सुिलचौर, रो पा
देश नं. ५
२०७५/०९/०१

सुिनल मृित गाउँ पािलका
सुिलचौर, रो पा

पुरक िविनयोजन ऐन

२०७५

सुिनल मृित गाउँ पािलकाको पुरक िविनयोजन िवधेयक
सुिनल मृित गाउँ पािलका आ थक बष २०७५/०७६ को सेवा र कायह को लािग थानीय सि त कोषबाट
के ही रकम खच गन र िविनयोजन ऐन २०७५ मा के ही संशोधन गनु पन भएकोले सो स ब धमा

व था गन

बनेको पुरक िविनयोजन ऐन २०७५
सभाबाट वीकृ त िमितः २०७५।०९।०१
तावनाः
सुिनल मृित गाउँ पािलकाको आ थक बष २०७५।०७६ को सेवा र कायह को लािग सि त कोषबाट
के ही रकम खच गन अिधकार दन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले,
नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम सुिनल मृित गाउँ पािलकाको गाउँ सभाले यो
पुरक िविनयोजन ऐन बनाएको छ ।
१. संि

नाम र ार भः

(१) यस ऐनको नाम “सुिनल मृित गाउँ पािलकाको पुरक िविनयोजन िविनयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तु त ार भ नेछ ।

२. आ थक वष २०७५।०७६ को िनिम सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकारः
(१) आ थक वष २०७५।०७६ को िनिम गाउँ कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखा तथा िविभ
साझेदार संघ सं थाले गन सेवा र कायह का िनिम
खच र िबि य

अनुसूची १ मा उि लिखत चालू खच, पूँिजगत

व थाको रकम समेत गरी ज मा रकम .३,८५,२३,७५१/– (अ े पी ितन करोड

पचासी लाख तेइस हजार सात सय एकाउ

पैया मा ) मा नबढाई िन द ग रए बमोिजम सि त

कोषबाट खच गन स कने छ ।

३. िविनयोजनः
(१) यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अिधकार दइएको रकम आ थक वष २०७५।०७६ को
िनिम

सुिनल मृित गाउँ पािलकाको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा

र कायह को िनिम िविनयोजन ग रने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भएता पिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले
गन सेवा र कायह को िनिम

िविनयोजन गरे को रकम म ये कु नैमा बचत ने र कु नैमा अपुग ने

देिखन आएमा गाउँ कायपािलकाले बचत ने शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम सान स े छ । यसरी
रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० ितशतमा नब ने गरी कु नै एक वा एक
भ दा बढी शीषकह बाट अक एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच
जनाउन स कनेछ । पूँिजगत खच र िव ीय

व थातफ िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र
1

ाज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चालू खच शीषक तफ सान र िब ीय

व था अ तगत

साँवा भु ानी खच तफ िबिनयोिजत रकम याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य सान स कने
छैन ।
तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय

व थाको खच

होन एक

ोतबाट अक

ोतमा रकम सान

स कने छ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भएता पिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृ त
रकमको १० ितशतभ दा ब ने गरी कु नै एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान परे मा
गाउँ सभाको वीकृ ित िलनु पनछ ।
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अनुसिू च–१
(दफा २ संग स बि धत)
नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम
संि त कोषबाट िविनयोजन ने रकम

.सं.
१

अनुदान
सं या
२

िशषकको नाम
३

चालु
खच
४

५

िव ीय
व था
६

पुज
ँ ीगत खच

ज मा
७

१

गाउँ कायपािलका

-

१,९७,८५,०००

-

१,९७,८५,०००

२

वडा सिमित

-

१,४७,३८,७५१

-

१,४७,३८,७५१

३

िवषयगत शाखा

-

४०,००,०००

-

४०,००,०००

४

ऋणको सावा याज भु ानी

-

-

-

-

५

सामािजक सुर ा भ ा

-

-

-

-

६

ससत

-

-

-

-

७

लगानी (शेयर/ऋण)

-

-

-

-

-

३,८५,२३,७५१

-

ज मा
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३,८५,२३,७५१

सुिनल मृित गाँउपािलकाको अथ स ब धी

तावलाई काया वयन गन बनेको आ थक

( थम संशोधन) ऐन २०७५
कायपािलकाबाट वीकृ त िमित २०७५।०९।०१
सतावनाः
सुिनल मृित गाउँ पािलकाको अथ स ब धी

तावलाई काया वयन गनको लािग थानीय कर तथा

शु क संकलन गन, छु ट दने तथा आय संकलनको शासिनक

व था गन बनेको आ थक ऐन २०७५ लाई

संशोधन गन वा छनीय भएकोले
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उप धारा २ बमोिजम सुिनल मृित गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संि

नाम र ार भः

(१) यस ऐनको नाम “आ थक ( थम संशोधन) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन सुिनल मृित गाउँ पािलकाको े िभ तु त लागू नेछ ।

२. आ थक ऐन, २०७५ को दफा ४ मा संशोधनः आ थक ऐन, २०७५ को दफा ४ को स ा देहायको दफा ४
रािखएको छ ।
“४. बहाल करः गाउँ पािलका

े िभ कु नै

ि

वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारे ज, गोदाम, टहरा,

छ पर, मेिशनरी औजार, ज गा, पोखरी वा अ य कु नै व तु पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा िलएकोमा
अनुसूची (३) वमोिजम वहाल कर लगाइने र असूल ग रनेछ ।”

३. आ थक ऐन, २०७५ को अनुसच
ु ी ३ मा संशोधनः आ थक ऐन, २०७५ को अनुसच
ु ी ३ को स ा देहायको
अनुसुची ३ रािखएको छ ।
“अनुसिू च (३)
आ थक ऐन २०७५ दफा, ४ सँग स बि धत
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उप धारा २ बमोिजम
बहाल कर दरः
गाउँ पािलका

े िभ

कु नै

ि

वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारे ज, गोदाम, टहरा, छ पर, मेिशनरी

औजार, ज गा, पोखरी वा अ य कु नै व तु पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा लगाएकोमा बहाल रकमको १०
ितशतका दरले बहाल कर लगाइने र असूल ग रनेछ ।”
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४. आ थक ऐन, २०७५ को अनुसच
ु ी ११ मा संशोधनः आ थक ऐन, २०७५ को अनुसुची ११ को .स ४० मा
रहेको “ठे ा इजाजतप
१०,००० /– को स ा

द तुर ‘घ’ वग“ को देहाय नं ३ मा रहेको इजाजतप
३५००/– कायम ग रएको छ ।
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निवकरण द तुर

आ.व. २०७५/०७६ को थप बजेट र काय मह
यस सुिनलल मृित गाउँ पािलकाको आ.व. २०७४/७५ मा िव ीय समानीकरण, राज

वाडफाड, आ त रक

ोत बाट ा रकम म ये खच न नसक गाउँ पािलकाको संिचत कोष खातामा फता न आएको तथा गत
आ.व. को अ यमा वडाह बाट िविभ

िशषकमा आ दानी वापतको संिचत कोषमा ज मा न आएको रकम

समेत कु ल . ३,८५,२३,७५१/- (ितन करोड पचासी लाख तेईस हजार सात सय एकाउ

पैया) मा रकम

बाट िन ानुसारका िशषकह को काय म तथा आयोजनाह मा खच गन गरी िमित २०७५/०६/०५ गते बसेको
बजेट तथा काय म तजुमा सिमितको बैठक र िमित २०७५/०६/१७ गतेको कायपािलका बैठकबाट िनणय भई
पेश न आएको काय म तथा योजनाह मा खच गन गरी वीकृ ितको लािग आजको सभामा पेश गरे को छु ।
तपिशल
कु ल बजेट . ३,८५,२३,७५१/- (ितन करोड पचासी लाख तेईस हजार सात सय एकाउ

पैया)

१. गत आ.व. मा खच न नसक वडाह बाट संिचत कोषमा फता न आएको िन ानुसारको रकम बाट
स बि धत वडाह ले नै वडा सिमितबाट िनणय गरे बमोिजम खच गन गरी रकम पुन: फता गन .
४९,८९,०००/िन :
वडा नं. :१ . १,५०,०००/वडा नं. २: . १,५०,०००/वडा नं. ३ . ४,००,०००/वडा नं. ४ . १२,७५,०००/वडा नं. ५ . १३,२५,०००/वडा नं. ६ . ७,७३,०००/वडा नं. ७ . २,५०,०००/वडा नं. ८ . ६,६६,०००/२. िमित २०७५/०६/१७ गते बसेको कायपािलकाको बैठक बाट िनणय भई पेश न आएका िन ानुसारका
िविभ

आयोजनाह

िनमाणको लागी िब तृत प रयोजना

ितवेदन (DPR) मा खच गन ग र

.

५०,००,०००/- (पचास लाख) मा
िन :
क. सडक: . २०,००,०००/- (िबस लाख)
ख. प

पुल: . १०,००,०००/- (दस लाख)

ग. बस पाक:

५,००,०००/- (पाँच लाख)

घ. गाउँ पािलका भवन (Soil Test) समेत: . १५,००,०००/- (प
३. बसपाकको लािग DPR स प

लाख)

भई सके पिछ सो बसपाक िनमाणको लािग . ५०,००,०००/- (पचास

लाख)
४. सुिलचौर बजार हाट-बजार
५. िविभ

व थापनको लािग . ५,००,०००/- (पाँच लाख)

संघ सं थाह बाट संचालन ने योजनाह मा स पुरक कोष बापत उपल ध गराउनको लािग .

४०,००,०००/- (चािलस लाख)
६. सुिलचौर बजार खानेपानी योजना ममत तथा स भारको लािग .५,००,०००/- (पाँच लाख)
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७. अरे श कोईरालखक मो.बा.को बाँक कामको लािग . १३,५०,०००/- (ते लाख पचास हजार)
८. अरे श तेवाङ जोडने मो.बा.को बाँक कामको लािग . ६,५०,०००/- (छ लाख पचास हजार)
९. जुगे खोला देिख बसपाक स मको मो.वा. तर उ ित . १,३५,०००/- (एक लाख पैितस हजार)
१०. सुिलचौर बजार िपपल बोट चौतारी िनमाण . १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार)
११. सुिलचौर ाथिमक वा य के

सु के री कु वा घर अधुरो िनमाण . ५,००,०००/- (पाँच लाख)

१२. कवािलगाउँ गाउँ घर ि लिनक संचालन

व थापन . २,००,०००/- (दुई लाख)

१३. गाउँ पािलकाको आविधक योजना िनमाणको लािग अनुस धान परामश खचको लािग . १५,००,०००/(प

लाख)

१४. ेस स लाहकार िनयुि

पा र िमक . ३,००,०००/- (ितन लाख)

१५. सबै वडाह लाई आव यकता अनुसारको योजना छनौट ग र िनमाण गन वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८
लाई . १२,००,०००/- (बा लाख) का दरले . ८४,००,०००/- (चौरासी लाख) र वडा नं. २ लाई .
१३,४९,७५१/- (ते

लाख उ चास हजार सात सय एकाउ ) समेत सबै ज मा

. ९७,४९,७५१/-

(स तान वे लाख उ चास हजार सात सय एकाउ )
१६. गाउँ पािलका अ तगतका िवषयगत कायालयह लाई आव यता अनुसारको लि त काय म संचालन
गनको लािग . ४०,००,०००/- (चािलस लाख) म ये:
क. िश ा शाखा: . ७,००,०००/- (सात लाख)
ख. कृ िष शाखा: . १०,००,०००/- (दस लाख)
ग. पशु सेवा शाखा: . ५,००,०००/- (पाँच लाख)
घ. वा य शाखा: . १०,००,०००/- (दस लाख)
ङ. मिहला शाखा: . ३,००,०००/- (ितन लाख)
च. ब

िे य पोषण काय म: . ५,००,०००/- (पाँच लाख)
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िमित २०७५/०९/०१ गते पाँचौ गाउँ सभामा िविभ वडाह बाट नाम संशोधन तथा रकमा तर गन
वीकृ तीको लािग पेश भएका काय मह :
यस गाउँ पािलकाको चौथो गाउँ सभाबाट चालु आ.व. २०७५/०७६ को लािग वीकृ त भएको के िह काय म
तथा योजनाह को नाम संशोधन तथा रकमा तर गन आव यक भएको भिन स बि धत वडा कायालयबाट वडा
सिमितको िनणय सिहत पेश भई आएकोमा िमित २०७५/०८/२३ गते बसेको कायपािलका बैठकबाट िनणय
अनुमोदन भई वीकृ ितको लािग पेश न आएको उ

नाम संशोधन तथा रकमा तर ग रएको खच िशषक रकम

लाई वीकृ ितको लािग आज बसेको पाँचौ गाउँ सभा बैठकमा पेश गरे को छु ।
तपिशल:
वडा नं. १:
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
कलङखोला र झेपरखोलामा
१
यािबन तारजाली योजना
थु पाक लेख उ लखोला
२
मो.बा. योजना

१,००,०००/-

१

१,००,०००/-

२

३

१,००,०००/-

३

िसमखोला मो.बा. योजना

रकम

.सं.

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
घोडाखोला घोडागाउँ िवकासे
कु लो ममत योजना
उल खोला लेख थु पाक
मो.बा. योजना
थु पाक िसमखोला मो.बा.
योजना

रकम
१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/-

वडा नं. २ (नाम प रवतन मा ):
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
खुं ी कलेरी खोला खा.पा.
१
ममत योजना
२

खुं ी वा य चौक
स बि ध काय म

वा य

रकम

.सं.

-

१

-

२

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
खुं ी खानेपानी रीजव टंक
िनमाण योजना
वा य चौक अ.न.मी. तथा
याबका कमचारीलाई तलब
भ ा

रकम
-

वडा नं. ३ (नाम प रवतन मा ):
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
ी च भा मा.िव. तारबार
१
तथा रं गरोगन योजना
ी िबमदपु ज ा.िव.
२
क पाउ डवाल िनमाण योजना
३
का ा गजुल खोला सािबक १
मोटर बाटो िनमाण योजना
४
सािबक िमिझङ ६ कटु वाल
स म

रकम

.सं.

संशोधन नु पन
योजनाको नाम

रकम

-

१

भवन िनमाण

-

-

२

कोठा थप

-

-

३

-

-

४

का ा गजुल खोला सािबक २
गोरे टो बाटो िनमाण योजना
सािबक िमिझङ ६
कटु वालटोल स म
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-

वडा नं. ४:
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
धनचौर सहायक मोटरबाटो
१
िनमाण

रकम

.सं.

२,००,०००/-

१

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
धनचौर तेवाङ जो ने अरे श
खोला RCC पुल िनमाण

रकम
२,००,०००/-

वडा नं. ५:
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
गाउँ घर ि लिनक कवालीगाउँ
१
कमचारी व थापन
२

लेखा णाली स ब धी
व थापन काय म

रकम

.सं.

२,००,०००/३,००,०००/म ये

१
१
२

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
कवालीगाउँ गाउँ घर ि लिनक
व थापन
घोर ते खा.पा. ममत योजना
लेखा णाली स ब धी
व थापन काय म

रकम
२,००,०००/२,५०,०००/५०,०००/-

वडा नं. ६:
सािवक भएको
योजनाको नाम

.सं.
१

फु धारा सचाई पोखरी
योजना

२

६. नं. वडापािलका िभ का
सडक ममत योजना

३

४

रकम

.सं.
१

२,००,०००/२
१०,००,०००/-

२

भनारे पोखरी देिख सुिनलमाग
स म सो लग बाटो िनमाण

२,००,०००/-

३

मिहला वा य वयंसेिवका
तथा वा य चौक
व थापन चौक

१,६०,०००/-

४

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
िसम आ खारा सचाई
योजना थप
फु धारा सचाई पोखरी
पाईप ख रद योजना
सुिनलमाग ममत योजना
गजुलकोट
भनारे पोखरी देिख
सुिनलमाग जो ने मोटर
बाटो
मिहला वा य
वयंसेिवका, वा य चौक
व थापन याब कमचारी
प र िमक

रकम
१,००,०००/१,००,०००/१०,००,०००/२,००,०००/-

१,६०,०००/-

वडा नं. ७:
.सं.
१

सािवक भएको
योजनाको नाम
कु कु र गारे इ टेक ममत योजना

रकम

.सं.

१,८०,०००/-
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१

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
कु कु र गारे खा.पा. ममत
तथा सुधार योजना

रकम
१,८०,०००/-

वडा नं. ८:
सािवक भएको
.सं.
योजनाको नाम
ा.िव. िच े भवन ममत तथा
१
तारजाली

रकम

.सं.

२,००,०००/-
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१

संशोधन नु पन
योजनाको नाम
ा.िव. िच े स म मोटर
बाटो िनमाण

रकम
२,००,०००/-

यस गाउँ पािलकाको आ.व. २०७४/०७५ मा िव ीय समानीकरण, राज

बाडफाड, अ त रक

ोत बाट ा

रकम म ये खच न नसक आ.व. को अ यमा गाउँ पािलकाको संिचत कोष खातामा फता न आएको तथा गत
आ.व. मा वडाह को लािग योजना तथा काय म संचालन गरी स प

गन बजेट िविनयोजन भएकोमा काम

न नसक वडाह को रकम संिचत कोष खातामा ज मा रहेको रकम समेत िमित २०७५/०६/१७ गते बसेको
कायपािलका बैठकबाट िविनयोजन भएको .१,४७,३८,७५१/- (एक करोड स चािलस लाख अ तीस हजार
सात सय एकाउ ) मा रकम म ये बाट सबै वडाह को वडा सिमितको बैठकबाट बाडफाड भई िन ानुसारको
काय म तथा योजनाह मा रकम खच गन गरी वीकृ ितको लािग आजको पाँचौ गाउँ सभामा पेश गरे को छु ।
तपिशल:
वडा नं. १
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

घोडागाउँ उ लखोला खानेपानी योजना

६,५०,०००/-

२.

धाराबाङ सचाई कु लो ममत योजना

२,००,०००/-

३

धाराबाङ थु पाक धरमपानी कृ िष सडक तरो ती

३,००,०००/-

४

कलमखोला पि चकोट दै धरमपानी जो ने मो.बा. योजना

२,००,०००/-

ज मा

कै फयत

१३,५०,०००/-

वडा नं. २
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

खुं ी खानेपानी रजब टंक िनमाण

६,००,०००/-

२

बाझो ऐलानी जा गा खोजतलास तथा रे खा कन

२,००,०००/-

३

ि पुरासु दरी देिव मि दर टायल िब छाउन

४

लामाचौर त लो ख ड मो.बा. िनमाण

५

खेलकु द साम ी ख रद

६

कै फयत

५०,०००/१,००,०००/५०,०००/-

वसाियक तािलम संचालन काय म

१,००,०००/-

७

दुना टपरी तािलम काय म

२,९९,७५१/-

८

िसलाई कटाई तािलम काय म

१,००,०००/-

ज मा

१४,९९,७५१/-

वडा नं. ३
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

RCC भवन िनमाण (मा.िव. िमिझङ)

८,००,०००/-

२

मो.बा. तरो ित (ल पुजा देिख घायथान स म)

३,००,०००/-
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कै फयत

३

तारजाली घेराबर ( सचाई पोखरी खाराखेत)

१,८०,०००/-

४

खा.पा. ममत (त लोखाडा)

५

रं गरोगन (वडा कायालय भवन)

२,००,०००/-

६

RCC बाटो िनमाण (फगाम खोला पुल देिख ईिनबाङ स म)

१,००,०००/-

२०,०००/-

ज मा

१६,००,०००/-

वडा नं. ४
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

िव ीय जोिखम युिनकरण

२

सुिलचौर बा मा मोटरबाटो ममत

१,००,०००/-

३

देउखुरी खोला मािथ लो कु लो ममत

१,००,०००/-

४

नेपाल रे ड स सोसाइटी सुिलचौर उपशाखा फ नचर ख रद

५०,०००/-

५

सहकारी मता िबकास

५०,०००/-

६

पा लोबन खा.पा.

६,००,०००/-

७

देउखुरीखोला खा.पा. ममत

१,००,०००/-

८

दिलत काय म

९

CCTV, Intercom तथा कायालय साम ी जडान तथा ख रद

१,५०,०००/-

१०

सामािजक प रचािलका पा र िमक

१,४५,४४०/-

११

वडा य र नग िस ड संचालन

१,००,०००/-

१२

िसमल गैरा पखेराधारा खा.पा. योजना

२,००,०००/-

१३

फोहोर

१,५०,०००/-

१४

वडा ोफाईल

१,००,०००/-

१५

िछन झो.पु. देिख मो.बा. स म बाटो ममत

५,०४,५६०/-

कै फयत

५०,०००/-

७५,०००/-

व थापन

ज मा

२४,७५,०००/-

वडा नं. ५
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

भकारो सुधार र अनुदान काय म

१,००,०००/-

२

कायालय

१,५०,०००/-

३

लिगक हसा काय म

१,५०,०००/-

४

उदय आधारभूत िव ालय ममत रझा

२,५०,०००/-

व थापन तथा सं थागत िबकास
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कै फयत

५

िजवनो ार आधारभूत िव ालय म घा ढोका प ला ममत

१,००,०००/-

६

बालबोध आधारभूत िव ालय का ा खा.पा. घेराबार

१,००,०००/-

८

सुय दय आधारभूत िव ालय कवालीगाउँ ढल िनकास र
घेराबार

१,५०,०००/-

९

िव ालयमा शैि क तथा खेलकु द साम ी ख रद

१,७५,०००/-

१०

िव ालयमा िवधुतीय हािजरी णाली जडान

१,५०,०००/-

११

का ा छहरा र वोकसरखोला जाली िव छाउने योजना

६,००,०००/-

१२

पानीपोखरा कवालीगाउँ मो.बा. ममत योजना

६,००,०००/-

ज मा

२५,२५,०००/-

वडा नं. ६
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

लाकु री धौलीगाउँ दै सुिनल माग मोटर बाटो ममत

४,००,०००/-

२

सुिनल माग तारजाली

व थापन

८,००,०००/-

३

पशु िबकास काय म औषिध ख रद

१,००,०००/-

४

फलफु ल िब वा ख रद

१,००,०००/-

५

कृ िष समूह तािलम काय म

१,००,०००/-

६

याब संचालन औषिध ख रद

कै फयत

१,००,०००/-

७

बन संर ण सिमित अिभयान तथा अ तर या काय म

१,२५,०००/-

८

उ कृ िव ाथ िव ालय पुर कार, शैि क सुधार तथा
अ तर या, वडा िश ा सिमित काय म

१,४८,०००/-

ज मा

१९,७३,०००/-

वडा नं. ७
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

वडा कायालय घेरबार

१०,००,०००/-

२

कृ िष िबउ िबजन तथा िब वा ख रद िवतरण काय म

२,००,०००/-

३

जन ितिनिध, कमचारी अवलोकन मण

२,५०,०००/-

ज मा

१४,५०,०००/-

13

कै फयत

वडा नं. ८
.सं.

योजना/काय मको नाम

िविनयोिजत रकम

१

मा.िव. अरे श तारबार तथा घेरबार

५,६६,०००/-

२

युवा वरोजगार काय म

५,००,०००/-

३

ा.िव. अखलेपोखरा तारबार तथा घेरबार

२,००,०००/-

४

सुिलचौर-अरे श युठान जो ने मो.बा. ममत

५,००,०००/-

५

जगेडा कोष

१,००,०००/ज मा

१८,६६,०००/-
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कै फयत

