
 स योजनाको नाम ठेगाना टोल ब ती रकम कै फयत 
१ से जा दे ख कपाङ स मा घो बा वडा न ं१ २५००००
२ लोबटुुखुमा घेरबार िनमाण वडा न ं१ २०००००

३
सामदुाियक भवन रंगरोगन फिनचर 
िनमाण तथा सामा ी ख रद वडा न ं१ २०००००

४ व ुत पोल लाइट ख रद वडा न ं१ १०००००
५ छाङ  टोल ब ती हेरालु वडा न ं१ ५००००
६ नम ते टावर े  घेरबार िनमाण वडा न ं१ १५००००
७ सामदुाियक भवन ितकंर फिनचर ख रद वडा न ं१ २०००००

८
ितकंर सामदुाियक भवन मेिसनर   
औजार ख रद तथा ममत वडा न ं१ २०००००

९ ितकंर पी सी सी बाटो िनमाण वडा न ं१ २०००००
१० ितकंर आरनघर औजार ख रद वडा न ं१ ५००००
११ मोितम हला सघं क ा कोठा ममत वडा न ं१ १५००००
१२ बाल वकास शै क सामा ी ख रद वडा न ं१ १०००००
१३ वडा कायालय ममत वडा न ं१ ५००००
१४ उ नत जातका तरकार  वउ वतरण वडा न ं१ १०००००

२००००००

 स योजनाको नाम ठेगाना टोल ब ती रकम कै फयत 
१ वचगाउँ दु लङ शौचालय  िनमाण र ममत १०००००

वडा न ं१ बाट २०७७/०७८मा छनौट भइ वीकृत भएका योजना 
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१ वचगाउँ दु लङ शौचालय  िनमाण र ममत १०००००
२ चौरा चुवादं सोिलङ बाटो िनमाण १०००००
३ गोठान पी  सी सी बाटो िनमाण ८००००
४ चौरा दमौ या भिूम म दर ममत १०००००
५ मलु बाटो स म घोरेटो बाटो ममत  रांथल १०००००
६ रा ला खेलकुद फ ड र मचं िनमाण १५००००
७ व. काशी बढुाथोक  मिृत िनमाण ५००००
८ व ालय र वा य चौक मा चौक दार यव थापन ५००००
९ त ला दु लङ जनचेतना काय म ५००००
१० म ला रा ला न दा व ना म दर िनमाण १०००००
११ सोिलङ मािथ पी सी सी िनमाण ८००००
१२ खागदाग खानेपानी महुान कुवा ममत ८००००
१३ बोतगाउँ दगुा म द र छाना िनमाण १०००००
१४ त ला माल हलो मु  घो बा १०००००
१५ ह रच द म दर ममत ५००००
१६ चम ख खानेपानी धारा िनमाण १०००००
१७ आरन घर ममत २  ओटा ५००००
१८ रपिल सोग ढल िनकास १०००००
१९ कृ ष जे ट  ए प रचालन १०००००
२० जनजाती सं कृती सरं ण ६००००
२१ वडा कमचार  ितिनधी मता वकास ५००००
२२ जोहार  पोशाक ५००००
२३ अपांग समहु घ ट नहर ममत ५००००
२४ त ला दु लङ सधुा रएको घ ट िनमाण १०००००
२५ वचगाउँ खानेपानी धारा ५००००



२००००००

 स योजनाको नाम ठेगाना टोल ब ती रकम कै फयत 
१ सावजिनक शौचालय वडा न.ं ३ १५००००
२ िश  म दर शौचालय वडा न.ं ३ १५००००
३ सहजकता वडा कायालय वडा न.ं ३ १५००००
४ बन बृ ा रोपण वडा न.ं ३ १०००००
५ वय ंसे वका पा र िमक वडा न.ं ३ ५००००
६ वा य कुलो िनमाण वडा न.ं ३ ३००००
७ खक आर िस िस िनमाण वडा न.ं ३ १५००००
८ टोल सधुार म हला कृषक करेसाबार  काय मवडा न.ं ३ ५००००
९ बनसार फुसरमाटा घो बा िनमाण वडा न.ं ३ १०००००
१० तसुरपानी घो बा िनमाण वडा न.ं ३ १०००००
११ सु कढाङ तसुरपानी पलु घो बा िनमाण वडा न.ं ३ १०००००
१२ शेरा पनेरखोला घो बा िनमाण वडा न.ं ३ ५००००
१३ दोबाट  आट  घो बा िनमाण वडा न.ं ३ १२००००
१४ सामदुाियक वा य इकाइमा धारा शौचालयवडा न.ं ३ १०००००
१५ भिुमराज म दर िनमाण वडा न.ं ३ १०००००
१६ पगैर भालखुोला घो बा िनमाण वडा न.ं ३ १५००००
१७ पङ  खापा मलु सरं ण वडा न.ं ३ १०००००
१८ कृषी सहजकता वडा न.ं ३ १०००००

वडा न ं३ बाट २०७७/७८मा छनौट भइ वीकृत भएका योजना 

१८ कृषी सहजकता वडा न.ं ३ १०००००
१९ ढुलप यार धारा ढल िनकास वडा न.ं ३ १५००००

२००००००
वपद यव थापन ४५००००

 स योजनाको नाम ठेगाना टोल ब ती रकम कै फयत 
१ रोपाड ब तीमा घो बा िनमाण वडा न ं४ ५००००
२ ितउ ख ब तीमा घो बा िनमाण वडा न ं४ ५००००
३ खाती गाउँ ब तीमा मलु सरं ण वडा न ं४ ३००००
४ फा ला ब तीमा मलु सरं ण वडा न ं४ ३००००
५ दा फा टोलमा ढल िनकास वडा न ं४ ५००००
६ दाङर मा मलु सरं ण वडा न ं४ ४००००
७ पोखा दे ख व ालय स म घो बा वडा न ं४ १०००००
८ कोठुली जुगानपानी घो बा वडा न ं४ ५००००
९ क पानी ब तीमा घो बा वडा न ं४ ५००००
१० कोठुली गड धार घो बा वडा न ं४ ४००००
११ खालीगाडा मागत घो बा वडा न ं४ ९००००
१२ धमधार मागत घो बा वडा न ं४ ७००००
१३ नौलामा डौ घो बा वडा न ं४ ३००००
१४ भलुचौरा घो बा ममत वडा न ं४ ३००००
१५ प थरकोट घो बा वडा न ं४ ५००००
१६ साइ टमधार मलु सरं ण वडा न ं४ ३००००
१७ बेडढंुगा मलु सरं ण वडा न ं४ २५०००
१८  म द र ममत डोकट वडा न ं४ ११५०००
१९ ालपाटा ब तीमा घो बा वडा न ं४ ५००००
२० त ला का या घो बा वडा न ं४ ५००००

वडा न ं४ बाट २०७७/०७८मा छनौट भइ वीकृत भएका योजना 



२१ भगवा खाया घो बा वडा न ं४ ३५०००
२२ चौर धार वा य चौक  जान ेघो बा वडा न ं४ ५००००
२३ कोिलउडा  घो बा वडा न ं४ ५००००
२४ गोरख नाथ म दर दे ख नागड स म घो बावडा न ं४ ७५०००
२५ झकडगाडा ब तीमा घो बा िनमाण वडा न ं४ ३५०००
२६ परुानो खा  दे ख खोलाघर घो बा वडा न ं४ ५००००
२७ मठख न डोकटमा घो बा वडा न ं४ ३००००
२८ त ला मेलपाटा धारघर घो बा वडा न ं४ ४००००
२९ चौप या हु कर म द र डोकटमा िनमाण वडा न ं४ १५००००
३० माङरौ मलु सरं ण वडा न ं४ ४००००
३१ व गाउ साइट म खोलामा क भट िनमाण वडा न ं४ ३००००
३२ ढटेल खेलामा ढल िनकास वडा न ं४ ७००००
३३ डोब ब तीमा घो बा िनमाण वडा न ं४ ४००००
३४ स पाल मा व पु तकालय ममत वडा न ं४ १०००००
३५ सामदुाियक वा य इकाइ यव थापन वडा न ं४ २००००
३६ वडाको जन हत जनचेतना काय म वडा न ं४ ५००००
३७ घरघरमा करेसाबार  वउ वतरण वडा न ं४ ८००००
३८ अितथी स कार वडा न ं४ ५००००
३९ बाँज ब तीमा घो बा वडा न ं४ २५०००
४० टुहुरा बालबालीका छा बतृी वडा न ं४ ५००००

२१०००००
वडा न ं५ बाट २०७७/०७८मा छनौट भइ वीकृत भएका योजना 

 स योजनाको नाम ठेगाना रकम कै फयत 
१ कमका लािग खा ा न काय म वडा न ं५ १५०००००

२

हा ो सब ैसगं दाज ुभाइ दद  ब हनीको 
नाता सब ै
धौलाकोट को बकमा खाता वडा न ं५ १०००००

३ कायालय यव थापन घेर बार िनमाण वडा न ं५ २५००००
४ कृ ष सहजकता वडा न ं५ १०००००
५ मािल दे ख थाली स म गोठ दे ख ओठ स मवडा न ं५ ५००००

२००००००

 स योजनाको नाम ठेगाना टोल ब ती रकम कै फयत 
१ खेलकुद सामा ी ख रद वडा न.ं ६ १०००००
२ एक घर एक करेशाबार  काय म वडा न.ं ६ १०००००
३ आधारभतु व ालयह मा व ुती करण वडा न.ं ६ १५००००
४ िसमल दे ख च खेत स म घो बा वडा न.ं ६ १०००००
५ ह रच द म दर जान ेबाटो िनमाण वडा न.ं ६ ८००००
६ ितजडा खानेपानी मलु सरं ण वडा न.ं ६ ७००००
७ द फाखलो  िनमाण वडा न.ं ६ १४००००
८ रोड दे ख म दर स म पी सी सी बाटो िनमाण वडा न.ं ६ १९००००
९ रठगाड म द र िनमाण डोब वडा न.ं ६ १०००००
१० दाहुती घो बा िनमाण वडा न.ं ६ १०००००
११  मा डौ म दर िनमाण वडा न.ं ६ ७०००००
१२ वा य चौक  हुती वडा न.ं ६ १०००००
१३ घेर बार िनमाण वडा न.ं ६ १०००००
१४ िसचाइ ढल िनकास वडा न.ं ६ १०००००

वडा न ं५ बाट २०७७/०७८मा छनौट भइ वीकृत भएका योजना 
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१५ तौपडे ढल िनकास वडा न.ं ६ ७००००
१६ गरै  रानी बन घो बा ५००००

२२५००००

.स योजान को नाम रकम रकम  अ ेरमाकै फयत
१ घोरेठा बजार दे ख वाननी सडक िनमाण मागत १०००००० दश लाख 
२ सडक िनमाण पिनखाल १५००००० प  लाख
३ ड जटल डकोमे १०००००० दश लाख 
४ ल त वगका लािग १५००००० प  लाख
५ याियक सिमित १०००००० दश लाख 
६ धुवा मु  काय म ४०००००० चािलस लाख
७ खरमु  काय म ५००००० पाँच लाख
८ कडारोिग ह का लािग राहात ५००००० पाँच लाख
९ सहकार  पव न २००००० दइु लाख
१० DPR तया रका लािग २०००००० बस लाख 
११ पयटक य थलमा घो.वा.िनमाण १०००००० दश लाख 
१२ हर  साझेदार  काय म १००००० एक लाख
१३ सरसफाइ तथा खानेपािन पाइप ख रद ५००००० पाँच लाख

याँस गाँउपािलका
गाँउकायपािलकाको कायालय

सु से सेरा दाचुला
सुदरुप म देश नेपाल

याँस गाउँपािलका शाखागत तथा े  गत बजेट आ ब२०७७/०७८

१३ सरसफाइ तथा खानेपािन पाइप ख रद ५००००० पाँच लाख
१४ बहुउदे य सहकार  सं था पव न काय म २००००० दइु लाख
१५ वन तथा भ ु-सरं ण ६००००० छ लाख
१६ वपद यव थापन कोष ३०००००० ितस लाख 
१७ अ य  अ ययकोष ३००००० ितन लाख
१८ आक मक कोष १०००००० दश लाख 
१९ जाली ख रद १०००००० दश लाख 
२० खेलकुद ४००००० चार लाख
२१ हम म दर तामाप १०००००० दश लाख 
२२ कमचार  क याण कार कोष ३००००० ितन लाख
२३ छा ग  लघ ुजल वधुत आयोजना को बकेदा ७००००० सात लाख

२३३०००००

.स योजान को नाम रकम रकम  अ ेरमाकै फयत
१ छा च  म दर घेर पखाल ३००००० ितन लाख
२ ितङकर मनेपने थालीन िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
३ छा ग  वधुत नहर ममत २००००० दइु लाख
४ ित कर शेवजी थान िनमाण २५०००० दइु लाख पचास हजार
५ दु ल  दे ख छाङ  घोरेटो बाटो िनमाण १५००००० प  लाख
६ ितकंर गफुा जान ेबाटो िनमाण २५०००० दइु लाख पचास हजार
७ िसतापलु र यालखे हर  चौक  फिनचर िनमाण १००००० एक लाख 
८  िसतापलु सश  हर  पो ५०००० पचास हजार 

गाँउकायपािलकाको कायालय
सु से सेरा दाचुला

सुदरुप म देश नेपाल
गाउँ पालीका बाट संचािलत हुने योजना आ ब २०७७/०७८



९ स याड  व ालय फ ड ममत  र खानेपानी २५०००० दइु लाख पचाँस हजार 
१० िसना ा. व दे ख मा. व स म RCC  पलु िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
११ तरुसरपािन तटब द िनमाण २००००० दइु लाख  
१२ तसुरपािन व ालय ममत १००००० एक लाख
१३ िसना खानेपािन िनमाण १००००० एक लाख
१४ PCC  दे ख जोिलबास घो.वा िनमाण पथरकोट २००००० दइु लाख
१५ सेकाला गाड दे ख चौरा घो.वा धरमधार २००००० दइु लाख
१६ हो कर म दर िनमाण डोकट ५००००० पाँच लाख
१७ पोखा उनापािन हुदै व ालय स म घो.वा िनमाण ५००००० पाँच लाख
१८ गौरा दे ख मडफडे घो.वा िनमाण २००००० दइु लाख
१९ दा र  दे ख खाित गाँउ स म घो.वा िनमाण २००००० दइु लाख
२० भलुचौरा दे ख ितकंर सडक स म घो.वा िनमाण २००००० दइु लाख
२१ ओखलगाडा दे ख मा डौ स म घो.वा िनमाण २००००० दइु लाख
२२ वेदढु गा दे ख छुरपिन स म घो.वा िनमाण १५०००० दइु लाख
२३ हो कर म दर िनमाण टुकगाँउ मागत ५००००० पाँच लाख
२४ खानेपािन तठब ध ठुलखोला डोब २००००० दइु लाख
२५ दा फा वाल िनमाण २००००० दइु लाख
२६ ी स पाल आ. व भवन िनमाण ३००००० ितन लाख
२७ मेलपाटा डोकट तटब ध िनमाण  खोलाघर १५०००० एक लाख पचाँस हजार 
२८ कमेडधार दे ख पार धार स म घो.वा िनमाण १००००० एक लाख
२९ ी स पाल म दर शौचालय िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार 
३० गोर या धारो िनमाण त ला खालीगाडा २५०००० दइु लाख पचाँस हजार ३० गोर या धारो िनमाण त ला खालीगाडा २५०००० दइु लाख पचाँस हजार 
३१ वडा कायालय दे ख साइ टम धार घो.वा २००००० दइु लाख
३२ ितउ ख घो बा िनमाण १००००० एक लाख 
३३ भलुचौरा आरन घर िनमाण ३०००० तीस हजार 
३४ मलुकु खोला तटब ध िनमाण ४००००० चार लाख
३५ वागत गेट िनमाण ६००००० छ लाख
३६ रा ला फ ड घेरवार २००००० दइु लाख
३७ त ला दु ल  व ालय गेट िनमाण १००००० एक लाख
३८ तटब ध िनमाण माल २००००० दइु लाख
३९ कोठेधार साइदेव जान ेबाटो १००००० एक लाख
४० पार  गाउँ घेर पखाल िनमाण २००००० दइु लाख 
४१ चौरा िमलन के  मा शौचालय िनमाण १००००० एक लाख
४२ रा ला िमलन के  िनमाण ४००००० चार लाख
४३ भा सा घर ममत िसरिस धार आ. व.रा ला ८०००० असी हजार 
४४ दोम या म दर सरं ण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
४५ भा सा घर ममत सव हत आ. व.दु लङ ८०००० असी हजार 
४६ सधुार एको घ ट रा ला वचगाउँ ४०००० चालीस हजार 
४७ गोतपानी सावजिनक शौचालय िनमाण १००००० एकलाख 
४८ ओखररानी मलु ममत पािनखाल ५०००० पचाँस हजार
४९ बस तपरु मा. व फ ड िनमाण ४००००० चार लाख
५० भिुमराज म दर िनमाण ३००००० ितन लाख
५१ कुलगडे म दर िनमाण ५०००० पचाँस हजार
५२ त लो बसेड  दगुा म दर िनमाण २००००० दइु लाख
५३ न धार खानेपािन खाितगाँउ १५०००० एक लाख पचाँस हजार
५४ नौघर नसर  घेर बार िनमाण २५०००० दइु लाख पचाँस हजार
५५ इलाका हर  वाल िनमाण १००००० पचाँस हजार



५६ गौडाघर दे ख गनुगाड स म PCC ढलिनकास १००००० एक लाख 
५७ सामदुाियक भवन िनमाण ३००००० ितन लाख
५८ वाननी म दर िनमाण ५००००० पाँच लाख
५९ झो.प.ु दे ख वाननी घो.वा िनमाण ५००००० पाँच लाख
६० नौलाघर दे ख म लागाँउ स म PCC ढल िनकास २००००० दइु लाख
६१ म लो बसेड  दगुा म दर िनमाण १५०००० एक लाख पचास हजार 
६२ माजा ल जान ेघो.वा िनमाण ५०००० पचाँस हजार
६३ वडा कायालय शौचालय िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
६४ प तोली  व ालय घेर बार िनमाण २००००० दइु लाख 
६५ नाग रक सचेतना के  हुती २००००० दइु लाख 
६६ दाहुती नसर  िनमाण ५०००० पचास हजार 
६७ फागला जान ेबाटो प तोली ५०००० पचास हजार 
६८ धनबहादरु सािलक िनमाण ५०००० पचास हजार 
६९ जयपरु खा पा मलु सरं ण ५०००० पचास हजार 
७० च दाकोट व ालय घेरपखाल िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
७१ चुकपािन सावजिनक शौचालय िनमाण १००००० एक लाख
७२ चु पानी सामदुाियक भवन िनमाण १५०००० एक लाख पचाँस हजार
७३ ितगरम PCC बाटो िनमाण ५०००० पचाँस हजार
७४ ना ज धार ढल िनकास ५०००० पचाँस हजार
७५ मोङया म दर सरं ण ५०००० पचाँस हजार
७६ आइरपानी भिुमराज सरं ण ५००००  पचाँस हजार
७७ त लागाँउ ज था सरं ण ५०००० पचाँस हजार७७ त लागाँउ ज था सरं ण ५०००० पचाँस हजार
७८ दगुा म दर सरं ण ४००००० चार लाख
७९ ितगरम व ालय घेरवार १००००० एक लाख
८० च दाकोट गडान खानेपानी िनमाण १००००० एक लाख
८१ रठाखाला धमेली खलो गेट िनमाण ५०००० पचाँस हजार
८२ ठुलोघर गेट िनमाण ५०००० पचाँस हजार
८३ थुमगडे नसर  यव थापन ५०००० पचाँस हजार
८४ दे व पाक सरं ण १००००० एक लाख
८५ दा का देखी ल मोया घो बा बाननी ९०००० न ब ेहाजार
८६ नाजी ढढेला घो बा िनमाण १५०००० एक लाख पचास हजार 
८७ गड  त ला गाउँ नाजी घो बा िनमाण १५०००० एक लाख पचास हजार 
८८ रठ  गाड फागला बृ ा रोपण ५०००० पचास हजार 

ज मा १६८७००००

२९ गाँउपािलका भर  कृ ष पकेट े  सचंालन ( १३००००० ते  लाख
३० धौलाकोट याकु नाजी ब तीमा ढल िनकास १६००००० सो  लाख
३१ गोतुतातोपानी पयटन पवुाधार िनमाण ( देश ३०००००० ितस लाख
३२ रा ला खानेपािन ( देश वषेश अनदुान) १०००००० दश लाख 

६९०००००

३३
डोकट दे ख गाउपािलका स म  सडक 
िनमाण ( देश अनदुान) ४०००००० चािलस लाख

३४

कोरक या दे ख पथरकोट  स म सडक 
िनमाण 
( देश अनदुान) ४०००००० चािलस लाख



३५
गोइला दे ख तातापानी स म  सडक 
( देश अनदुान) ४०००००० चािलस लाख

१२००००००

४ कृ ष शाखा तफ २०००००० बस लाख 
५ पश ुशाखा तफ १५००००० प  लाख
६ वा य शाखा तफ ३०००००० ितस लाख
७ िश ा शाखा तफ ४०००००० चािलस लाख
८ म हला वकास शाखा तफ १०००००० दश लाख 

११५०००००

३६ समपरुक अनदुानका लािग लागद  साझेदार  ४३८५१७०० चारकरोड अठितस लाख

गाउँपािलका ५२१७००००
 नेपाल सरकार वशेष अनदुान स पाल मा व 17500000 एक करोड पचह र लाख

 सं योजनाको नाम रकम 
१ वच गाउँ दे ख दपच द म दर स म ्पीसीसी ७०००० नाम सशंोधन ग रएको
२ वचगाउँ ढंुगेधारा ममत ७००००
३ पार  गाउँ जयाङकाङ जान ेबाटो ८०००० नाम सशंोधन ग रएको

आ ब २०७६/७७ मा भु ानी हुन नसकेका योजनाह
ब यौता रकम 

३ पार  गाउँ जयाङकाङ जान ेबाटो ८०००० नाम सशंोधन ग रएको
४ घोरेठा बजार खानेपानी िनमाण २८००००
५ बाननी पी सी सी बाटो ढल िनकास ५५०००
६ बाननी कुल फ ड िनमाण १०००००
७ जयपरु कुल  फ ड ४८०००
८ लटवाब म द र िनमाण १७०००
९ खाती गाउँ दे ख मा व स म घोबा ५००००
११ सं कृती ब धन २०००००
१२ सु सेरा खाने पानी िनमाण ४२००००
१३ ितकंर बेश ार िनमाण यास १ २१००००
१४ सक याड मा  म द र िनमाण १५००००
१५ कालिछन म द र िनमाण मागत २०००००
१६ हुती ाणौ म द र िनमाण ५६००००
१७ दु लीङ  दे ख छङ  घोबा  िनमाण १६८००००
१८ सामदुाियक भवन िनमाण रा ला प थरकोट २१०००००
१९ हर  च द म दर िनमाण १०००००
२० नोलाघर बस ढंुगा घोबा ३५००००
२१ िस  मा व १ ५ शौचालय नाली िनमाण १७५०००
२२ भु चौरा टोलमा आरन सधुार ३००००
२३ सतुला बोिलङ घेरवाड िनमाण ३५००००
२४ ितकंर जल ब ुत नहर ममत ३५००००
२५ ितकंर आरन घर िनमाण १७५०००
२६ वडा कायालय घेर पखाल िनमाण तथा रंगरोगन १२४०००
२७ म ला ित म दगुा म दर सरं ण १०५०००
२८ डोङकाङ RCC पलु िनमाण ४०००००

८४४९०००



तीन मने िनमाण ५०००००
स पाल मा व फिनचर िनमाण ४५५०००
हुती वा य चौक  रोड वाल िनमाण ५०००००
दे व म दर सरं ण २३६०००
स टवेयरको भु ानी बाँक  ४६००००
धौलाकोट सं हालय फिनचर िनमाण २०००००

२३५१०००
१०८०००००


