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लेकम गाउँपाललका 
 गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

खरकडा, दार्चयला 
७ नं. प्रदेश, नेपाल 

 
 
 
 
 

आ.व.  

२०७४/०७५ को बजेट, नीति िथा कार्यक्रम 

 
 
 
 
 
 

गाउँसभाबाट  

बजेट, नीति िथा कार्यक्रम पाररि लमतििः२०७४।०५।०६ 

अध्र्क्षबाट प्रमाणिि लमतििः२०७४।०५।०८ 
 



2 
 

आज लमति २०७४/५/६ गिेका ददन लेकम गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाका अध्र्क्ष श्री परमानन्द 
जोशी ज्र्ूको अध्र्क्षिामा बसेको सम्मातनि लेकम गाउँ सभामा लमति २०७४।५।५ गिे लेकम 
गाउँ कार्यपाललकाको उपाध्र्क्ष श्री माधवी जोशीले प्रस्िचि गनचय भएको बजेट उपर दफावार छलफल 
गरी लेकम गाउँपाललकाको नीति िथा कार्यक्रम र बजेट देहार् बमोजजम स्वीकृि गने तनियर् 
सवयसम्मतिबाट पाररि गररर्ो । 

मिति २०७४।५।६ गिेको गाउँसभािा उपस्थिि गाउँसभाका सदथयहरुः 
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तिर्णय िं.-१ 

आ.व. २०७४/७५  को लेकम गाउँपाललकाको नीति िथा कार्यक्रमहरू देहार् बमोजजम हचने तनियर् 
गररर्ो । 

िीति ििा कायणक्रिहरुः 

१. लेकम गाउँपाललकाका सबै छ वटा वडाहरू स्थापना िथा व्र्वस्थापन भई सेवा प्रवाहको 
वािावरि लमलाई संववधान प्रदत्त अधधकार जनिाको दैलोसम्म पचर् र्ाउन सफल भएको आभाष 
मैले गरेको छच  । र्सै सन्दभयमा लेकम गाउँपाललकाका सबै वडा कार्ायलर्हरूलाई भौतिक 
पूवायधारमा सम्पन्न बनाई जनिाको मागमा आधाररि सेवा कम समर्मै सरल र सहज 
ढङ्गले प्रवाह गने कार्यलाई उच्र् प्राथलमकिामा राणख अगाडड बढाइने छ ।  

२. लेकम गाउँपाललकाका सबै वडा क्षेत्रमा रहेका ववलभन्न सम्भावनाहरूलाई हेरर शैक्षक्षक केन्र, 
कृवष उत्पादन केन्र, औद्र्ौधगक केन्र, स्वास््र् केन्रको रूपमा ववकास गदै लधगने रिनीति 
लागच गररनेछ ।  

३. महाकाली राजमागयको नजजकै रहेको भएिापतन लेकम गाउँपाललका हाससम्म सडकको पँहचर्बाट 
टाढा रहेको छ। आगामी आधथयक वषयको अन्त्र् सम्ममा लेकम गाउँपाललकामा सडक सञ्जाल 
ववस्िार गनयको लाधग गोकच लेश्वर – ररठार्ौपािा, ररठार्ौपािा-खरकडा- लाली, ररठार्ौपािा 
सडकको ट्रर्ाक र लसरोडा देणख वडीपचर समौली धनथला सडक ट्रर्ाक तनमायि कार्यलाई 
तिव्रिाका साथ अगाडड बढाइनेछ । 
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४. लेकमको व्र्ापाररक केन्रमा ववकलसि हचन सक्न ेलालीमा झोलचङ्गेपचल तनमायिधधन छ उक्ि 
पचल तनमायि कार्यलाई तिव्रिाका साथ अगाडड बढाउन पहल कदमी अगाडी बढाइने छ । लाली 
लाई वैदेलशक व्र्ापारको सम्भावना रहेको हच ँदा व्र्ापाररक केन्र तनमायिको लाधग आवश्र्क 
पूवायधार तनमायि िफय  कदम र्ाललने छ । 

५. लेकम गाउँपाललकामा ववद्र्ालर्हरू धेरै हच ँदा हच ँदै पतन अधधकाशं जनिा गचिस्िरीर् लशक्षाको 
पँहचर्बाट टाढा रहेको हच ँदा सम्पूिय वालसन्दाको लशक्षामा सरल र सहज पँहचर्को लाधग पहल 
कमदम अगाडी बढाइने छ । साथ ैउच्र् लशक्षा हालसल गनयको लाधग धेरै टाढा टाढा जानच पने 
भएकोले गदाय उच्र् लशक्षाबाट बँधर्ि हचनच परेको अवस्थालाई मध्र् नजर गदै लालीमा रहेको 
बहचमचखी क्र्ाम्पसको स्िरोन्नतिको लाधग आवश्र्क पहल अगाडड बढाइने छ ।  

६. गाउँपाललका भरीनै खानेपानी अभाव भएको, ववद्र्चिीकरि नभएको हच ँदा खानेपानी िथा 
लसँर्ाइ, स्वास््र् जस्िा आधारभूि आवश्र्किामा जनिाको सरल पँहचर् स्थावपि गने खालका 
आर्ोजनाहरूलाई उच्र् प्राथलमकिाका सञ्र्ालन गररने छ ।  

  

७. नेपाल सरकारको वस्िी ववकास सहरी र्ोजना िथा भवन तनमायि सम्वन्धी आधारभूि 
मापदण्ड, २०७२ को कार्ायन्वर्नलाई उच्र् प्राथलमकिाका साथ अगाडड बढाइने छ । भूकम्प 
प्रतिरोधात्मक घर तनमायि गनयका लाधग जनर्िेनामूलक कार्यक्रम िथा स्थानीर् लसकमी, 
डकमीलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर तनमायिका लाधग िाललम प्रदान गरी क्षमिा अलभवदृ्धध 
गररने छ ।  

८. लेकम गाउँपाललकामा अवजस्थि भूलमदहन िथा घरबार ववदहन नागररकका लाधग आवास 
तनमायि कार्यक्रमहरू सञ्र्ालनका लाधग सम्वजन्धि पक्षसँग समन्वर् गरी अगाडड बदढनेछ । 

९. लेकम गाउँपाललकाका नागररकको दैतनक आवश्र्किा वस्िचहरूको उपलब्धिालाई मध्र् नजर 
गरी पसलहरूको संख्र्ा िथा सामग्रीको उपलव्धिालाई हेरी सहकारीमाफय ि व्र्ापर व्र्वसार् 
प्रवद्यधन गने व्र्वस्था लमलाईने छ ।  

१०. लेकम गाउँपाललका सूर्ना िथा सञ्र्ार प्रववधधमा पछाडड परेको िथा नेपाल टेललकमको 
टावरको प्रभाव क्षेत्र कमजोर रहेको हच ँदा कभरेज क्षेत्र सचधार गने कार्यलाई उच्र् प्राथलमकिामा 
राणख कार्यक्रमहरू अगाडड  बढाइने छ ।  
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११. स्थानीर् िहमा ववलभन्न ककलसमका कमयर्ारीहरू कार्यरि छन ्। र्समा सम्पूिय कमयर्रीहरुको 
मनोबल उच्र् राणख स्थानीर् िहको सफल कार्ायन्वर्न गररनेछ । साथ ैकमयर्ारीको क्षमिा 
अलभवदृ्धध कार्यक्रमलाई उच्र् प्राथलमकिामा राणखनेछ । 

१२. सावयजतनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, िटस्थ, पेसागि अनचशासन प्रति प्रतिवद्ध, 
पारदशी, भ्रष्टार्ार मचक्ि, जनउत्तरदार्ी र सहभाधगिामूलक बनाउदै लधगनेछ । 

१३.  लेकम गाउँपाललकामा कच नै स्वास््र् पररक्षि केन्र नभएको हच ँदा स्वा्र् परीक्षिकेन्रको 
व्र्वस्थापनको लाधग आवश्र्क कदम अगाडड बढाइनेछ । 

१४. लैङ्धगक समानिा िथा समानवेशीकरिलाई बढवा ददनको लाधग मदहला क्षमिा ववकास, 
गररवी रोजगारमूलक कार्यक्रम, दललि समचदार्का सीप िथा क्षमिा ववकास र लभन्न क्षमिा 
भएका व्र्जक्िहरूलाई सशक्िीकरि गररने खालका र्ोजना अगाडड बढाइनेछ। 

१५. बालबालमैत्री गाउँपाललका तनमायि िथा खेलकच द सामग्री िथा खेल मैदानका लाधग आवश्र्क 
पहल गररनेछ । 

 

तिर्णय िं. २  

लेकम गाउँपाललकाको देहार् बमोजजम अनचमातनि कच ल आर् (अनचसूधर् २ अनचसारको) स्वीकृि गन े
तनियर् गररर्ो । 

क्र.स. शीषकय  रकम रू  

१ ववत्तीर् समानीकरि 133792०००।- 
२ सशिय अनचदान िफय  92075०००।- 
३ गाउँपाललकाको संधर्ि कोषमा बाँकी रकम अ.ल्र्ा 6281416।3० 

४ आन्िररक आर् 38542०।- 
५ सामाजजक सचरक्षा 39000०००।- 
६ नेपाल सरकार र कफनल्र्ाण्ड सरकार सहर्ोग  

(ग्रामीि जलस्रोि व्र्वस्थापन पररर्ोजना) 
१४४२५०००।- 

जम्मा २८५९८९३८१।७८ 
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तिर्णय िं. ३  

लेकम गाउँपाललकाको देहार् बमोजजम अनचमातनि कच ल व्र्र् (अनचसूर्ी २ अनचसारको) स्वीकृि गने 
तनियर् गररर्ो । 

क्र.सं. शीषयक रकम रू. हजारमा 
र्ालच िफय  

१ ववत्तीर् समानीकरि ३१३०८०३५।- 
२ सशिय अनचदान िफय  ९२०७५०००।- 
३ गाउँपाललकाको संधर्ि कोषमा बाँकी रकम अ.ल्र्ा 10257333।३० 

४ आन्िररक आर् 385420।- 
५ सामाजजक सचरक्षा ३९००००००। 

६ नेपाल सरकार र कफनल्र्ाण्ड सरकार सहर्ोग  

(ग्रामीि जलस्रोि व्र्वस्थापन पररर्ोजना) 
3975०००।- 

र्ालच िफय  जम्मा 1677691883 
पूँजजगि िफय  

१ ववत्तीर् समानीकरि 102483965 
२ गाउँपाललकाको संधर्ि कोषमा बाँकी रकम अ.ल्र्ा 5286228।४८ 
३ नेपाल सरकार र कफनल्र्ाण्ड सरकार सहर्ोग  

(ग्रामीि जलस्रोि व्र्वस्थापन पररर्ोजना) 
10450०००।- 
 

पचँजजगि िफय  कच ल जम्मा 118220।193।४८ 
 

तिर्णय िं. ४ 

लेकम गाउँपाललकाको आ.व. २०७४/०७५ को र्ालच खर्य िफय  देहार् बमोजजमको रकम स्वीकृि गने 
तनियर् गररर्ो । 

क्र.सं. खर्य संकेि (लेखा कोड) 
 

शीषयक रकम 

१  कमयर्ारी िलव भत्ता, प्रोत्साहन, 
महङ्गी भत्ता 

14189188।30 

 

२  पदाधधकारीको िलव भत्ता 1755000 
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३  कार्यपाललका, गाउँ सभा र अन्र् 
भत्ता 

2000000 

४  वडा सलमिको बैठक िथा अन्र् 
भत्ता 

2600000 

५  कमयर्ारी पोसाक भत्ता 210000 
६  धारा ववजचली 300000 
७   सञ्र्ार महशचल 450000 
८  घरभाडा 300000 
९  अन्र् भाडा 200000 
१०  इन्धन 500000 
११  ममयि संहार 500000 
१२  ववमा 75000 
१३  कफल्ड भत्ता 90000 
१४  कार्ायलर् खर्य 2150000 
१५  ववज्ञापन पत्रत्रका/ अन्र् 200000 
१६  इन्धन अन्र् प्रर्ोजन 100000 
१७  अन्र् सेवा शचल्क िथा परामशय 600000 
१८  जनर्िेना िाललम  350000 
१९  कार्यक्रम खर्य 500000 
२०  अनचगमन मूल्र्ाङ्कन 1000000 
२१  भ्रमि खर्य 150000 
२२  ववववध खर्य 500000 
  जम्मा 28719188 
२३  ववधालर् सञ्र्ालन शैक्षक्षक 

अनचदान 
4000000 

 कच ल 
जम्मा 

  32719188 
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तिर्णय िं. ५ 

ववलभन्न ववषर्गि क्षेत्र िथा अन्र् कार्यक्रम िफय को बजेट देहार् बमोजजम हचने गरी स्वीकृि गन े
तनियर् गररर्ो ।  

 

क्र.स.ं ववषर्गि क्षते्र शीषकय  आ.व. ०७४/७५ को लाग 

 अनचमातनि ववर्ोजजि रकम 

०७५/७६ को अनचमान 

आर्िणक विकास  7691000।- 

      

कृवि र पश ुर 6५१0590।- 
 

 १ कृवषयको वगीकृि भएको ससिय 
कार्यक्रम 

3488000   

 ३ कृवष ववउववजन खररद 300000   

 ३ कृवष उपकरि अनचदान 150000   

 ४ पशच सेवाको वधगयकृि कार्यक्रम 2272590   

 ५ पशच औजार खररद 300000   

  

उद्योग िि िाणर्ज्य र 3,00,000।- 
  

 १ साना िथा घरेलच उद्र्ोग 
प्रवद्यधन 

300000   

  

सहकार ुः र ७,००,०००।- 
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 १ सहकारी व्र्ापार प्रवद्यधन िफय  600000   

 २ नवप्रतिभा मदहला वर्ि िथा 
ऋि सहकारी फतनर्र िथा 
व्र्वस्थापन 

100000  

  

पयणटिुः र 180410 

  

 १ पर्यटकीर् क्षते्र अनचसन्धान  180410   

 सािास्िक विकास 13६43000 

  

  

मशक्षा र. ५,००,०००।- 
  

 १ लाली वहचमचखी क्र्ाम्पस लाइवे्ररी 
व्र्वस्थापन फतनर्र िथा 
कम््र्चटर खररद 

५०००००   

  

थिाथ्य र ९,००,०००।- 
  

 १ स्वास््र् परीक्षि केन्र 
व्र्वस्थापन 

900000   

  

लङै्धगक समानिा िथा सामाजजक समावेलशकरि रू . ४२,००,०००।- 
  

 १ मदहला क्षमिा ववकास िथा 
सशजक्िकरि कार्यक्रम 

900000   
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 २ गररवी न्र्तूनकरि िथा सामाजजक 
पररर्ालन कार्यक्रम 

1050000   

 ३ वादी समचदार् आवास तनमायि  450000   

 ४ दललि क्षमिा ववकास िथा 
रोजगारमलूक िाललम 

900000   

 ५ अपाङ्ग लसप ववकास िथा 
सशजक्िकरि कार्यक्रम 

600000   

 ६ ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम ३00000   

  

खािेपािी ििा सरसफाई र. 80,43,000.– 

  
  

  मवाडी खानेपानी र्ोजना वडा-१ 800000   

 १ र्ौड खानेपानी र्ोजना ममयि वडा-१ 100000   

 २ बडीपचर खानेपानी र्ोजना-१ 225000   

 ३ भरडकोट खानेपानी र्ोजना ममयि 
वडा न.ं-१ 

75000   

 ४ कच िी खानेपानी र्ोजना वडा न-ं२ 1200000   

 ५ वपपलकोट खानेपानी र्ोजना वडा न-
२ 

343000   

 ६ लाली वहृि खानेपानी र्ोजना वडा 
न-ं३ 

600000   
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 ७ कट्टाल खानेपानी र्ोजना वडा न-ं४ 200000   

 ८ ऐरपाली कोट खानेपानी र्ोजना वडा 
न.ं-३ 

400000   

 ९ राइर्ाक खानेपानी र्ोजना वडा न-ं३ 200000   

 १० खरकड ेखानेपानी र्ोजना वडा न.ं  200000   

 ११ थाला खानेपानी र्ोजना वडा-४ 400000   

 १३ राव्लापानी खेपानी र्ोजना वडा -४ 400000   

 १३ पचलई खानेपानीर् र्ोजना वडा-४ 400000   

 १४ णझजेपािी खानेपानी र्ोजना ममयि 
वडा -५ 

100000   

 १५ रािाकाठा वपिौली खानेपानी ममयि 
वडा ५ 

300000   

 १६ झमबट्टे खानेपानी र्ोजना दोबाटो 
धार खा.पा. वडा ५ 

200000   

 १७ मखैोली अम्कच र मलूबाट लदटनाथ 
मलू हचँदै खानेपानी र्ोजना वडा-५ 

600000   

 १८ उच्र्ाकोट सल्र्ाडीबाट उच्र्ाकोट 
वडा कार्ायलर् खानेपानी र्ोजना 
वडा-६ 

800000   
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 १९ तिउने गाउँ जालमर खानेपानी गडिे 
वडा -६ 

400000  

२० ववलभन्न सरफाई िथा नगर फोहर 
व्र्वस्थापन  

१०००००  

 पिूाणधार विकास   12079193.48 
  

 १ गोकच लेश्वर -उर्ाकोट- ररठार्ौपािा- 
खरकडा- लाली सडक ट्रर्ाक 

 लसरोडा - बडीपचर -धनथला सडक  

10000000   

 २ 

 गराडी देखी धामी गाउँ पक्की कच लो 
तनमायि लसर्ाई वडा २ 

300000   

 ३ बारडा लसर्ाई कच लो-वडा२ 
300000   

 ४ 

वहृि लाली नहर ममयि वडा -३ 

250000   

 ५ 
भवन िथा सहरी ववकास (नक्सा 
व्र्वस्थापन) 

300000   

 ६ 
एडीबाग मा.वव. मखैोली भवन 
तनमायि 

300000   

 ७ 

हचन ैनाथ मा.वव. भवन तनमायि 

500000   

 ८ गाउँपाललका भरी झो.पच सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न 

१२९१९३.४८   

  

उिाणुः र १5,00,000।- 
 १ गाडा गाउँ छडा भेग कौलेनी 

ववधचिीकरि 

350000   
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 २  लालीदेणख खरकडा ववधचिीकरि 550000   

 ३  लाली ववधचि व्र्वस्थापन  100000   

 ४ अम्कच र ,गडिे र समौलीको लघच 
जलववधचि ममयि आवश्र्किा हेरी 

500000   

 िािािरर् ििा विपद व्यिथिापि र 65,50,000।- 
  

 १ 

ररज पटर्ौडी जाली भरान वडा-१ 

200000   

 २ 
खेिाली देणख र्ोर् ेवगर जाली 
भरान वडा-१ 

500000   

 ३ 

भरूी गड्डा सचगरखाली वडा-१ 

200000   

 ४ दानचगाड पसेरबाटा कटान 
तनर्न्त्रि जाली भरान  वडा-२ 

300000   

 ५ 
मौरा न्वालो खानेपानी मचहान 
सरंक्षि वडा न.ं-४ 

50000   

 ६ मानववसा देणख बोगडगेाड कटान 
तनर्न्त्रि जाली भरान वडा न.ं ४ 

480000   

 ५ 
साझीगाड झो.पच. कटान तनर्न्त्रि 
वडा न ं४ 

50000   

 ६ 
एरपाली झो.पच. कटान तनर्न्त्रि 
वडा न.ं३ 

250000   
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 ७ 
सीमा प्रहरी र्ौकी कटान 
तनर्न्त्रि जाली भरान 

100000   

 ८ 
मकन्ना कटान तनर्न्त्रि वडा 
न.ं३ 

300000   

 ९ 

लेकम गाउँपाललका ४ वडा 
कार्ायलर् सरंक्षि/ िार बार  

320000   

 १० 

ररठेगाड परेै गाड भ ू-सरंक्षि 
जाली भरान वडा ५ 

300000   

 ११ 
गडानी पदहरो देणख पिाली खेि 
वडा ५ 

300000   

 १२ 

अमकच र पदहरो तनर्न्त्रि वडा ५ 

300000   

 १३ 
ररठेगाडा ररठामा देणख गिेि वडा 
६ 

500000   

 १४ 

लसरोडा- फच सरखाली- सल्र्ाडी 
मािोपािल घोपाडड वडा ६ 

400000   

 १५ ववपद व्र्वस्थापन उद्दार िथा 
राहि कोष 

2000000   

  

सथंिागि विकास ििा सेिा प्रिाह र 18750000.– 

  

मानव सशंाधन ववकास  

  ICT िथा क्षमिा ववकास 
िाललम कमयर्ारी) 

600000   

 १ पदाधधकारी क्षमिा ववकास 
200000   
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 २ फतनर्र 
1850000   

 ३ वडा  न ं६ को भवन तनमायि 
2000000   

 ४ वडा न ं२ को भवन तनमायि 
2000000   

 ५ भवन तनमायि वडा न ं१ 
1000000   

 ६  भवन तनमायि गाउँपाललका 7700000   

 ७  ववद्र्चिीर् सरू्ना प्रववधध 
1500000   

 ८ 

 ररठा र्ौपािा इ. प्रहरी कार्ायलर् 
सञ्र्ार व्र्वस्थापन उजाय 
व्र्वस्थापन सोलार खररद (३०० 
वाट पावर) 

150000   

 ९  मेसीनरी औजार 
1750000   

  

सशुासि ििा व्यिथिापि िफण ुः र १०,००,०००।- 
 

 १ सावयजतनक सचनचवाई िथा 
पजब्लक अडीट 

400000   

 २ पजंजकरि व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
सफ्टवेर्र 

600000   

  

हेव्िी इक्यपुिेन्ट ििा सिार  साधि 

13000000   

  

सिपरुक कोि 

2957000   

  

अन्यत्र िगीकृि िभएको  
600000   

िम्िा 77770193.48 
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तनियर् नं.६  

 वडासलमतिबाटै लसललङ िोककएका िपलसलका र्ोजना िथा कार्यक्रमहरूको लाधग रू ३,००,००,०००।-  स्वीकृि गने तनियर् गररर्ो ।  

क्र.स.ं आर्ोजनाको नाम वडा स्थान 

 अनचमातनि 
ववतनर्ोजजि  

रकम रू. 
जनसभाधगिाको 
रकम रू. 

१ मदहला समहू कृवष ववउ ववजन  २ कोमल काँडा 50000 ०।० 

२ कृवष परामशय सेवा  ४ वडा भरी 130000 ०।० 

३ वपपलकोट कच खचरा पालन २ वपपलकोट 100000 ०।० 

४ अपाङ्ग बाख्रापालन िथा वविरि ६   120440 ०।० 

५ बाख्रापालन मदहला ५ वडा भरी 125000 ०।० 

६ कच खचरा पालन  ५ वडा भरी 125000 ०।० 

७ 

कैलपाल जन ववकास मदहला बर्ि िथा ऋि सहकारी  
भवन तनमायि ४ खरकडा 151000 30200 

८ आर् आजयन सम्बजन्ध िाललम सरं्ालन ५ वडा भरी 200000 ०।० 

९ माललकाजचयन मजन्दर अतिधथ गहृ तनमायि     450000 90000 

१० भरैवनाथ मजन्दर तनमायि िलेी गाउँ ६   350000 70000 

११ तिउने गाउँ भरैव नाथ मजन्दर छाना ममयि  ६   50000 10000 

१२ माललकाजचयन मजन्दर घेर पखायल घोडलसला ६   60000 12000 
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१३  खेल मदैान तनमायि बडीपचर 1 बडडपचर 150000 30000 

१४ खेलकच द कार्यक्रम 1   51100 ०।० 

१५ गािाँ गाउँ मा.वी कोठा तनमायि २ गािाँगाउँ 250000 50000 

१६ खेल मदैान तनमायि  गािाँ गाउँ  २ गािाँगाउँ 63000 12600 

१७ ज्ञान ज्र्ोिी केन्र पचस्िक खररद ३   55000 ०।० 

१८ केदार प्रा.वव भवन ममयि मकन्ना ३   50000 ०।० 

१९ बाल ववकास केन्र व्र्वस्थापन ३ वटा (लेक, िोली, टकना) ४   100000 ०।० 

२० लटीनाथ आधारभिू ववद्र्ालर् मानववसा भवन पचनिः तनमायि ४ मानववसा 410000 82000 

२१ माललकाजचयन आधारभिू ववद्र्ालर् पािी भवन ममयि ४ पािी 200000 40000 

२२ गल्ला केदार मा.वव. खरकडा भवन तनमायि ४ खरकडा 180000 36000 

२३ वडा स्िरीर् खेलकेद सञ्र्ालान ५ वडा भरी 50000 10000 

२४ लदटनाथ  तन.मा.वव पखायल तनमायि ५ गोगना ववराली 100000 ०।० 

२५ माललकाजचय प्रा.वव. मखैोली कफल्ड तनमायि ५ मखैोली 50000 10000 

२६ 

हचननैाथ प्रा.वव. वपिोली कफल्ड तनमायि र 

फतनर्र खररद (५००००+२०१००) ५ वपड र वपिौली  70100 14020 

२७ आइरन सचधार (५००००+५००००) ५ 

बग्जेवाला, 
कठेकच डा 100000 20000 

२८ भगवति प्रा.वव. मा टेवा पखायल ५ अम्कच र 50000 10000 

२९ डोवीगाड धनकच न्र्ा खानेपानी ५ धनकच न्र्ा 50000 10000 

३०  श्री खोदैनाथ प्रा.वव. गिेि कफल्ड तनमायि ६   80000 16000 
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३१ बाललर्न आ.वव. तिउने गाउँ कफल्ड तनमायि      70000 14000 

३२ माललकाजचयन मा.वव. िलेल गाउँ िार वार तनमायि रू. ६   158000 31600 

३३ भरैव नाथ आ.वव. श्रीपचर शकै्षक्षक सामग्री खररद ६   70000 ०।० 

३४ हचननैाथ प्रा.वव. उदर्पचर लसरोटा  कफल्ड तनमायि ६   100000 20000 

३५ भरैव नाथ आ.वव. श्रीपचर िारवार ६   219048 43809.6 

३६ गाउँ घर जक्लतनक शौर्ालर् तनमायि र पाइप 1 ववत्थड 100000 20000 

३७ स्वास््र् इकाइ भवन तनमायि 1 बडडपचर 400100 80020 

३८ 

गारडी स्वास््र् र्ौकी  शौर्ालर् तनमायि/  
व्र्ावस्थापन २ गाडी 200000 40000 

३९ सामचदातर्क स्वास््र् केन्र फतनर्र खररद २ कच सकाडाँ 25000 ०।० 

४० स्वास््र् कार्ायलर् िथा वधथयङ् सेन्टर व्र्वस्थापन ३   81000 ०।० 

४१ स्वास््र् र्ौकी  व्र्वस्थापन ४   100000 ०।० 

४२ स्वास््र् र्ौकी िथा वधथयङ सेन्टर व्र्वस्थापन  ५ ररठार्ौपािा 100000 ०।० 

४३ वधथयङ्ग सने्टर व्र्वस्थापन  ६   50000 ०।० 

४४ पनेखोला खानेपानी र्ोजना ममयि ववत्थड 1 ववत्थड 400000 80000 

४५ सेलावन आकासे पचल तनमायि २ सेलावन 100000 20000 

४६ मल्ला कैनोडा खा. पा. ममयि २ कैनोडा 250000 50000 

४७  पाइप खररद टंकी तनमायि सल्ला २ सल्ला 200000 40000 

४८ गराडी दमाई टोलमा खानेपानी ममयि २ गराडी 75000 15000 
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४९ खानेपानी तनमायि सचगरखाली २ सचगरखाली 100000 20000 

५० लसमार टंकी तनमायि २ कोमल काँडा 50000 10000 

५१ बन्िड खा.पा. ट्र्ाङ्की तनमायि ३   160000 32000 

५२ खा.पा ममयि बगरपाटा शौकेपानी ३   50000 10000 

५३ खा.पा. ममयि एरपाली ३   90000 18000 

५४ खा.पा. ममयि आमखोला मल्लीगाड ३   100000 20000 

५५ लसर्ाई पोखरी िथा पाईप खररद मकन्ना  ३   325000 65000 

५६ खा.पा. ममयि रिौडा ३   75000 15000 

५७ खा.पा. ममयि र्चक्र्ानी ३   55000 11000 

५८ खा. ममयि आमखोला ३   50000 10000 

५९ खा.पा.ममयि तछडा ३   60000 12000 

६० खा.पा. र्ोजना ममयि खाला देणख पल्लेिी ४ खौला 90000 18000 

६१ खा.पा. टँकी तनमायि धन र्ौरी ४ धनर्ौरी 60000 12000 

६२ खा.पा. टँकी तनमायि पसै खोला ४ पसैखोला 64000 12800 

६३ लसर्ाई टँकी िल्लो बचरूसे लसर्ाई  ४ िल्लो बचरूसे 200000 40000 

६४ खानेपानी टँकी तनमायि पािी ४ पािी 50000 10000 

६५ गडानी पाइप खररद २५ एमएम  ५ मखैोली 50000 ०।० 

६६ पाइप खररद (गडिे, िलेी गाउँ, उच्र्ाकोट, लसरोडा, मेल्लाउँ) ६   150000 ०।० 

६७ आरूखेि लसरोडा पाइप खररद  ६   70000 14000 
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६८ टंकी तनमायि िलेी गाउँ धारा खेि ६   100000 20000 

६९ भण्डारी घर तनमायि िथा बाटो तनमायि पट्र्चडी 1   125000 25000 

७० दचगाय भवानी मजन्दर तनमायि 1   325000 65000 

७१ पाटा रानीवास मजन्दर शौर्ालर् तनमायि 1 शमौली 50000 10000 

७२ वडा कार्ायलर् लख्र् हचँम  २   30700 ०।० 

७३ कललर्ा मजन्दर ममयि रिौडा  ३   45000 9000 

७४ िमरैाज मजन्दर घेर पखायल जोगी कोइराली ४ जोगी कोइराली 50000 10000 

७५ समजैी मजन्दर घेर पखायल तनमायि ४ बचढाकोट 50000 10000 

७६ गल्ला केदार मजन्दर खरकडा भन्साघर ४ खरकडा 150333 30066.6 

७७ लशव मजन्दर तनमायि भाडी ४ भाडी 158600 31720 

७८ वपपल र्ौिारी तनमायि खन्र्ागौडा ४ खन्र्ागौडा 100000 20000 

७९ हचननैाथ मजन्दरमा टेवा पखायल ५ वपड 109700 21940 

८० लटीनाथ मजन्दर तनमायि ममयि ६   60440 12088 

८१ खोदाहानाथ मजन्दर घेर पखायल तनमायि ६   60000 12000 

८२ लटीनाथ मजन्दर मेललाई सावयजतनक शौर्ालर् तनमायि ६   144800 28960 

८३ र्ोर्े वगर  खानेपानी ममयि 1 र्ोर्े वगर 125000 25000 

८४ आवाश घर तनमायि दमाई टोल ववत्थड 1   51100 10220 

८५ ज्रे्ष्ठ नागररक औषधध उपर्ार लसववर 1   125275 ०।० 

८६ नारी ददवश  1   25000 ०।० 
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८७ अपाङ्ग आत्मतनभयर गराउन हाि ेहजचरी औजार खररद 1   १७२४२५ ०।० 

८८ लसलाई कटाई िाललम मदहला 1   ७५००० ०।० 

८९ देउभा आइरन सचधार गनय  २ देउभा 25000 5000 

९० नारी  ददवश २   13000 ०।० 

९१ जेष्ठ नागररक उधान तनमायि २ कच िी 100000 20000 

९२ अपाङ्ग लसलाई कटाइ िाललम २ कच िी 256500 51300 

९३ नारर ददवस ३   30000 ०।० 

९४ मदहला लसलाई कटाई िाललम लाली ३   148000 ०।० 

९५ लङै्धगक तनगरानी समहू लाली ३   3760 ०।० 

९६ बाल क्लव खेलकच द समाग्री ३   65000 ०।० 

९७ आमाबाबच ववदहन बालबाललका पोसाक ३   50000 ०।० 

९८ बाल सजंाल गठन ३   20000 ०।० 

९९  बाल वववाह सम्बन्धी जनर्ेिना कार्यक्रम ३   30000 ०।० 

१०० पोषि सम्बन्धी ३   40000 ०।० 

१०१ आइरन सचधार लाली गजराड  र उकच मा  ३   40000 8000 

१०२ अपाङ्गहरूको क्षमिा अलभवदृ्धध कार्यक्रम ३   50000 ०।० 

१०३ ववधाथी पोसाक वविरि ४ वडा भरी 765834 153166.8 

१०४ आरन घर तनमायि बर्पाली ४ बर्पाली 70000 14000 

१०५ आरन घर तनमायि दललि टोल झलािी ४ झलािी 75000 15000 
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१०६ हाि ेहोजचरी अपाङ्ग खरकडा ४ वडा भरी 150333 ०।० 

१०७ खेलकच द / नारी दीवश (४000०+ १००००) ४ वडा भरी 50000 ०।० 

१०८ 

टच हचरा िथा ववपन्न बालवाललकाहरूलाई 

 शकै्षक्षक सामग्री िथा पोशाक वविरि ५ वडा भरी 200000 ०।० 

१०९ लसलाई  मेलशन खररद ५ वपड दमाई टोल 80000 ०।० 

११० 

ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अन्र् औषधध उपर्ार सम्बजन्ध लसववर 
सञ्र्ालन    ५ वडा भरी 242000 ०।० 

१११ लसलाई कटाई ५ वडा भरी 176000 ०।० 

११२ 

नारी ददवश  ६ न ंवडा लभत्रका सब ैमदहला, खेलकच द 
(१५०००+३५०००)  ६   50000 ०।० 

११३ मदहला दहसंा सम्बन्धी सर्िेना कार्यक्रम र सडक नाटक ६   ५०००० ०।० 

११४ मदहला लसलाई बचनाइ िथा कटाई िाललम ६ वडा भरी 190800 ०।० 

११५ जेष्ठ नागररक असाह्र् तनर्लमि औषधध उपर्ार लसववर     120440 ०।० 

११६ जेष्ठ नागररक उधान तनमायि ६   100000 20000 

११७ उर्ाकोट आइरन घर ममयि  ६   50000 10000 

११८ लसरोडा आइरन घर ममयि  ६   50000 10000 

११९ अपाङ्ग क्षमिा अलभवदृ्धध िाललम     100000 ०।० 

१२० 

भचकम्प प्रतिरोधात्कम तनमायि सम्बन्धी क्षमिा ववकास 
िाललम ६   100000 ०।० 

१२१ वदृ्धा आश्रम आगन ममयि ६   50000 ०।० 
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१२२ 

खेिाली बोहरी गाड देखी बडडपचर समौली सम्म घोरेटो बाटो 
तनमायि 1 समौली 800000 160000 

१२३ घोरेटो बाटो तनमायि र्ौड ववत््ठड देणख दानो गाड सम्म 
घो.वा. 

1 समौली 400000 80000 

१२४ र्ोर्े वगर देणख बडडपचर सम्म घोरेटो बाटो तनमायि 1 बडडपचर 400000 80000 

१२५ घोरेटो बाटो तनमायि खनेटा ववत्थड देणख प्रा.वव. डोवव गाउँ 
सम्म 

1   200000 40000 

१२६ घोरेटो बाटो ववनखाली देणख सेजाली सम्म  1 सेजाली ववखाली 150000 30000 

१२७ घोरेटो बाटो तनमायि ढकना गडा देणख बडीपचर 1   85000 17000 

१२८ घोरेटो बाटो ववद्र्ालर् आवि जावि गने खिेाली बडीपचर घो. 
बाटो तनमायि 

1   100000 20000 

१२९ लललसनो बाटो तनमायि कैनोडा देखी गराडी २   400000 80000 

१३० कच िी खोली देणख हचन मजन्दर सम्म २ कच िी खोली 250000 50000 

१३१ कच िी खोली देखी मा.वव. कच िी सम्म बाटो  २ कच िी खोली 21800 4360 

१३२ छाडावेई देखी गािा गाउँ सम्म बाटो तनमायि २ छाडावेई 200000 40000 

१३३ वपपलकोट देणख २ न.ं वडा कार्ायलर्  

सम्म बाटो तनमायि 

२   250000 50000 

१३४ िलौरा प्रा.वव. घो.पा. तनमायि खाललगाडा ३   100000 20000 

१३५ ककम्िड प्रा.वव. घो.वा. तनमायि झाडवे ३   50000 10000 
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१३६ उकच मा देणख साझीगाड घो.वा. दललि  ३   100000 20000 

१३७ घोरेटो बाटो तनमायि लालल देणख रिौडा ३   35640 7128 

१३८ घोरेटो बाटो तनमायि गचमखोली बसन ढच ङ्गा  ३   65000 13000 

१३९ खडन्जा बाट ममयि एरपाली गाड खेि देणख बर्पाली ३   80000 16000 

१४० मकन्ना गोधरी देणख लेट्टेकोट बाटो ममयि ३   50000 10000 

१४१ शारदा प्रा.वव देणख कच रज्र्ानी घोरेटो बाटो ३   75000 15000 

१४२ P.C.C. बाटो लाली लस.प्र. खोला देणख  

गोरेखोला नौलासम्म 

३   280000 56000 

१४३ बाटो तनमायि लस.प्र.र्ौकी लाली ३   50000 10000 

१४४  घोरेटो बाटो पचल िमली गाउँ ३   150000 30000 

१४५ घोरेटो बाटो तनमायि शारदा प्रा.वव देणख कच श्काँडा  
सम्म 

३   १९११६० 38232 

१४६ बार्पाली जोगी कोइराली - ४   43000 8600 

१४७ वडा सदरमचकाम  RCC  बाटो तनमायि ४ खरकडा 70000 14000 

१४८ थापली देणख पािी सम्म गो.वाटो तनमायि ४ पािी 55000 11000 

१४९ गोरेटो बाटो तनमायि लेक देणख ओडी गाउँ ४ लेक, वडी 70000 14000 

१५० रूनडा देणख उकच मा सम्म गोरेटोबाटो तनमायि ४   50000 10000 

१५१ धानाघाट देणख र्ौपािा मचल सडक घोरेटो बाटो ५ ररठा 104750 20950 



25 
 

१५२ रोडहेड देणख वपिौली सम्म वपिौली देणख अम्कच र, वपड, वपिोली 
हचँदै र्ौपािा सम्म घोरेटो बाटो तनमायि 

५   300000 60000 

१५३ इखोली देणख र्ौपािासम्म  

ठूली घरदेखी पोखरी सम्म गोरेटो बाटो  
५   75000 15000 

१५४ दोबाटो देणख अम्कच र सम्म बाटो तनमायि ५   117450 23490 

१५५ बग्जेवाला देणख गोगना ववद्र्ालर् सम्म 

 र लसम्खेि देणख ररठे गाड सम्म घोरेटो बाटो तनमायि 

५   75000 15000 

१५६ घट्टेवार पचल देणख गोवर थपला सम्म घो.बा. तनमायि ६   50000 10000 

१५७ उच्र्ाकोट देखी खचच्र्ौडा सम्म घो.वा.तनमायि     50000 10000 

१५८ अठेगाड देणख पािे गाउँ घो.वा. तनमायि  ६   50000 10000 

१५९ सल्र्ाडी देणख उर्ाकोट सम्म घो. वा. तनमायि ६   80000 16000 

१६० लसर्ाई पोखरर तनमायि लभिौडा र्ोर्ेवगर 1 र्ोर्े वगर 100000 20000 

१६१ पक्की लसर्ाई कच लो तनमयि बण्डोली  1 बण्डोली 400000 80000 

१६२ ववनखाली (मल्लो) लसर्ाई कच लो ममयि  1 ववनखाली 150000 30000 

१६३ आकासे पोखरी तनमायि थचम्के लेख २ थचम्के लेख 50000 10000 

१६४ रत्वा खोला लसर्ाई तनमायि २ गराडी 100000 20000 

१६५ ववटोरा लसर्ाई पोखरी तनमायि २ ववटोरा 200000 40000 

१६६ लसर्ाई कच लो तनमायि गराडी २ गराडी 300000 60000 

१६७ भचर् र्ानी िल्लो कच लो ममयि  २ गराडी १००००० 20000 

१६८ भनीमाई लसर्ाई पोखरी २ वपपलकोट 150000 30000 
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१६९ लसर्ाई कच लो ममयि टच िेर उकच मा ३   50000 10000 

१७० वपपल र्ौिरा देणख लेट्टेकोट गोइलाड कच लो ३   200000 40000 

१७१ लसर्ाई पोखरी मल्ली ककम्िड ३   180000 36000 

१७२ लसर्ाई पोखरी िल्ली ककम्िड ममयि ३   60000 12000 

१७३ 

लसर्ाई कच लो तनमायि भाडी महन्र्ाङ  

 ऐरपाली घट्ट खेि ३   50000 10000 

१७४ लसर्ाई कच लो खम्िड ३   180000 36000 

१७५ लाली नहर हेरालच ३   20000 4000 

१७६ लसर्ाई कच लो सचङरखाली  ४ रूपड 100000 20000 

१७७ जोगी भण्डार लसँर्ाई र्ोजना  ४ इजर 403000 80600 

१७८ लसँर्ाइ पोखरी गराडा ४ गराडा 80000 16000 

१७९ ल्र्चिेिी लसर्ाई कच लो ५ मखैोली 100000 20000 

१८० गडिे लसर्ाई नहर ममयि ६   109048 21809.6 

१८१ लसमानी लसर्ाई कच लो      56984 11396.8 

१८२ सामचदातर्क भवन तनमायि २ ढाकारा 350000 70000 

१८३ भाटाइजर सामचदातर्क भवन २ भाटाइजर 256500 51300 

१८४ ढल तनकास र बाटो तनमायि लाली दललि टोल  ३   125000 25000 

१८५ ढल तनकास राडम ३   80000 16000 

१८६ सामचदातर्क भवन तनमायि ओडीगाउँ ४ ओडडगाउँ 401000 80200 
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१८७ सामचदातर्क भवन तनमायि बचढाकोट ४ बचढाकोट 405000 81000 

१८८ भण्डारी घर तनमायि परलशला टकना भचक्िानी बाँकी ४ टकना 200000 40000 

१८९ वडा कार्ायलर् भवन तनमायि ५   2000000 400000 

१९० सामचदातर्क भवन तनमायि ५ मखैोली 300000 60000 

१९१ सामचदातर्क भवन ठचली खाली     350000 70000 

१९२ सामचदातर्क भवन मेललाउ ६   350000 70000 

१९३ ववद्र्चि लाईन ववस्िार बर्पाली ४ बर्पाली 80000 16000 

१९४ ररठेगाड लघच जलववधचि ममयि ६   100000 20000 

१९५ खानेपानी मचहन सरंक्षि िल्ला गाउँ 1 ढकनाघर 50000 10000 

१९६ झाजर खानेपानी न्वालो तनमायि २ ववटोरा 100000 20000 

१९७ कच मल काडा, रगसखाल पोखरी तनमायि २ कोमल काँडा 250000 50000 

१९८ दोगडा मचहान सरंक्षि २ गराडी 125500 25100 

१९९ भचकम्प प्रतिरोधात्मक प्रशीक्षि ३   50000 10000 

२०० नौलो ममयि नौलापारी ३   15000 3000 

२०१ न्वालो तनमायि लालल पाइपलाईन ३   180000 36000 

२०२ पदहरो तनर्न्त्रि पिैोली ४ पिैोली 70000 14000 

२०३ भट्टर्ाडी जडापानी ट्र्ाङ्की, टकना न्वालो  ५   150000 30000 

२०४ लसरोडा मिायली न्वालो (खानेपानी ममयि) ६   70000 14000 

२०५ ववववध भए परी आउने र कार्ायलर् व्र्वस्थापन सामग्री २ वडा कार्ायलर् १३८००० 27600 
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२०६ मेलसनरी औजार वडा कार्ायलर् ३   100000 ०।० 

२०७ क्वाटर ममयि लाली ३   250000 0।0 

२०८ कार्ायलर् समाग्री व्र्वस्थापन लाली ३   170440 ०।० 

२०९ ४  न.ं वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन  समाग्री  ४   १२७९०० 0।0 

२१० वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन  ६   150000 ०।० 

िम्िा  30000000 4986277.4० 
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तिर्णय िुः ७  

ग्रालमि जलस्रोि व्र्वस्थाप पररर्ोजना सम्बन्धमा लेकम गाउँपाललकामा सम्झौिा बमोजजम 
स्वीकृि कार्यक्रमको लाधग उपलब्ध वववरि सदहिको र्ालच र पूजजि खर्य वापिको कूल रकम रु. 
१४४२५०००।- ववतनर्ोजन स्वीकृि गने तनियर् गररर्ो ।   

तिर्णय िं.- ८ 

 बिेट सम्बन्धिा िप थपष्टिाुः 

(क) र्सका लेकम गाउँपाललकाको पदाधधकारी िलव भत्ता शीषयकमा छच ट्र्ाइएको रकम प्रदेश कानचन 
बनेपतछ िोकीएको रकम उपलब्ध गराउन ववतनर्ोजन गररएको छ, अन्र्था कार्यपाललकाको 
तनियर् बमोजजम रकमानन्िर गररने तनियर् गररर्ो।  

(ख)  प्रोत्साहान भत्ता सम्बन्धमा र्स लेकम गाउँपाललका 
कमयर्ारीको आकषयि केन्र बनाउनको लाधग ववलभन्न ववलभन्न ववषर्गि शाखा प्रमचख, 
लेखापाल, वडा सधर्व र कार्यकारी अधधकृिलाई कार्यपाललकाले तनजहरूको कार्य सम्पदानको 
आधारमा मापदण्ड बनाई अधधक्िम ३० प्रतिशि सम्म प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररने 
तनियर् गररर्ो । 

(ग) ववद्र्ालर् सञ्र्ालन शैक्षक्षक अनचदान सम्बन्धमा र्समा लेकम गाउँपाललकामा रहेका 
ववद्र्ालर्हरूको तनजी लशक्षक सम्बन्धी व्र्वस्थापन गनयको लाधग गाउँ कार्यपाललकाले 
ववद्र्ालर् सचधार सम्बजन्ध कार्यववधध मापदण्ड बनाई उपलब्ध गराइने र र्ो कार्यक्रम र्स 
आधथयक वषयको लाधग मात्र हचने गरी तनियर् गररर्ो ।  

(घ) पूवायधार ववकास सम्बन्धी र्ोजनाहरूमा टेण्डर प्रकृर्ाबाट तनमायि गररने बाहेकमा उपभोक्िा 
सलमतिबाट सम्पन्न गररने  र्ोजनामा ५ प्रतिशि नगदै र १५ प्रतिशि श्रमदानमा आधाररि 
जन सहभाधगिा जचटाउने तनियर् गररर्ो ।  

(ङ) समपचरक कोष िफय   लेकम ५ र ६ नं. वडामा सञ्र्ाललि ग्रालमि जलस्रोि पररर्ोजनाको 
लाधग रू १४,५७०००।-, कच शकडाँ खानेपानीको लाधग रू ९,००,०००।– र वडा नं. ४ अन्िगयि 
पहल िथा अन्र् लस.आर. डडस. संस्थाको लाधग रू. ६,००,०००।– रहेको छ ।  

तिर्णय िं. ९  



30 
 

जनसभाधगिामूलक र्ोजनाबाट छनौट भै आएका देहार्का र्ोजनाहरू कच नै स्रोि प्रा्ि हचन आए 
प्राथलमकिाका आधारमा सम्पन्न गररने  िथा सम्बजन्धि तनकार्मा पहल गने तनियर् गररर्ो ।  

क्र.सं. र्ोजनाको नाम स्थान वा वडा नं. 
१ ढकना गडादेणख धचरी गड्डा ररजापैरा सेलचना 

खोलामा िटबन्ध तनमायि  
१  

२ माछापोखरी तनमायि १ 
३ गलैर्ा उधोग तनमायि  १ 
४ घरबार ववदहनको लाधग आवास तनमायि १ 
५ पशच सेवाको लाधग भवन तनमायि १ 
६ पािी देवलमा लेणखएको लशलालेखको अन्वेषि ४ 
७ सेवा केन्रहरूको भवन ममयि  ३ 
८ बग्नेि लसर्ाई नहर ममयि  ५ 
९ लाली लशव मजन्दर नजजक व्रि स्थानको भवन 

ममयि 
३ 

१० धनकच न्र्ा डोबी गाड लसर्ाई कच लो तनमायि  ५ 
११ बग्जेवाल समचदातर्क बनमा िार वार तनमायि ५ 
१२ लसँर्ाई कच लो िेलपोरा लसराड बज्र्ानी वपड ५ 
१३ ववद्र्चि ववस्िार  ६ 
१४ जाजरखोला देणख पािी पाति मोडासम्म खानेपानी 

तनमायि 
६ 

१५ भोत्ले कइनेपानी लसँर्ाई र्ोजना तनमायि ६ 
१६ गािाँ गाउँ  खानेपानी र्ोजना  2 
१७  कैनीखोलादेणख बारडा लसर्ाई पक्की कच लो तनमायि २ 
१८ दचगायगाड देणख दानचगाडसम्म पक्की कच लो २ 
१९  धनथलादेणख कच िीसम्म मोटरबाटो  तनमायि २ 
२०   ररठेगाडमा िटबन्द तनमायि िथा मत्सर्पालन 

पोखरी तनमायि 
५ 

२१ हचनैनाथ प्रा.वव. को भवन तनमायि ५ 
२२ कृवष उपज बजार संकलन केन्र तनमायि 5 
२३ माललकाजचयन प्रा.वव. भवन तनमायि ५ 
२४ गोकच लेश्वर तिउने गाउँ हच ँदै अम्कच र वपडसम्म कवषय 5 
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सडक तनमायि 
 

    


