
 

 

  

ससद्धलेक गाउँपासलकाको आ.व २०७६/०७७ को वजेट 

 

प्रदेश समासनकरण 
  क्र स ं शि.न ं योजना वजेट 

 
१   वुङचुङ ससतडाँडा रैकर सडक वडा नं ५ २०००००० 

 
२   फिसटार कासलका सुन्दर वस्ती सडक वडा नं ६ १९६४००० 

 
३   सिरे पात्ले िकक गैरा सडक वडा नं २ २०००००० 

 
४   सपपलटार भालडाँडा भैसे सडक वडा नं ७ २०००००० 

 
५   डुमे्र गहते सडक वडा नं १ २०००००० 

 
    जम्मा ९९६४००० 

 

     

  

ऩययटन ववकास तथा अन्य काययक्रम 

  क्रस ं शि.न ं योजना वजेट 

 
१   प्रधानमन्री रोजगार ५०००००० 

 
२   गररव संग सवश्वेश्वर कायकक्रम २८००००० 

 
३   सडक वोडक १५००००० 

 
४   ससद्धलेक ढेवा डाडाँ पयकटन सवकास ४०००००० 

     जम्मा १३३००००० 

 

     

  

पर्नयचर तथा अन्य सामान खररद 

  क्रस ं शि.न ं योजना वजेट 

 
१   गाउँपासलका तथा वडा कायाकलय िर्ननचर िररद  १९००००० 

 
२   स्वास््य शािा िर्ननचर  ६००००० 

 



 

 

३   कम््यूटर ल्यापटप िररद ५००००० 

 
४   सवारी साधन िररद ९००००० 

     जम्मा ३९००००० 

 

     

  

क्रमागत योजना 
  क्रस ं शि.न ं योजना वजेट 

 
१   वडा नं. २  वडा कायाकलय भवन-२ ४४००००० 

 
२   वडा नं. ३ वडा कायाकलय भवन-३ ४५००००० 

 
३   गाउँपासलका स्वास््य तथा मसहला भवन रङरोगन ११००००० 

 
४   ससद्धबाबा मसन्दर सनमाकण वडा नं २ ६६३००० 

 
५   काम्राङ सडपवोररङ पालेघर सनमाकण वडा नं. ५ ५००००० 

 
६   ढल्केसपपल सडपवोररङ पालेघर सनमाकण वडा नं. २ ६००००० 

 
७   डुमीडाडा सडपवोररङ पाले घर सनमाकण वडा नं. ३ ६००००० 

 
८   चासलसे ससचाइ वडा नं ३  १२५००० 

 
९   वडा कायाकलय प्रोटेक्शन वडा नं. ७ १५०००० 

 
१०   आदमटार सलफ्ट ससचाई वडा नं. ७ ९००००० 

 
११   ह्यूम पाईप  (परेवाटार आदमटार सडक) वडा नं. ६-७ १५०००० 

 

१२   युवा लसित कृसष पशुपालन तथा िोरगोठ सुधार कायकक्रम वडा नं ३ १००००० 
 

१३   वडा नं ५ कायाकलय भवन सनमाकण वडा नं. ५ ११००००० 
 

१४   
वुङचुङ आरुवास भेडावारी मैदान कमलावारी सडक पसहलो िेज 

संघबाट ३८७९१४० 
 

१५   वुङचुङ आरुवास भेडावारी मैदान कमलावारी सडक दोस्रो िेज संघबाट १०८६०४५ 
 



 

 

१६   परेवाटार कुम्पुर कासलदह सडक पसहलो िेज संघबाट ५०११९५६ 
 

१७   परेवाटार कुम्पुर कासलदह सडक दोस्रो िेज संघबाट २८७३०११ 
 

१८   वैरेनी सपपलनलाङ ठाटी कमलाबारी सडक पसहलो िेज संघबाट  ३७७१९१९ 
 

१९   वैरेनी सपपलनलाङ ठाटी कमलाबारी सडक दोस्रो िेज संघबाट  ५४०६९४२ 
 

२०   वैरेनी स्वास््य चौकी सडसपआर १२००००० 
 

२१   गा.पा भवन सडसपआर ८००००० 
 

२२   ढेवालेक सम्भाव्यता अध्ययन ५००००० 
 

२३   ७ वटै वडा सडक सडसपआर १९१७००० 
     जम्मा ४१३३४०१३ 

 
     

  

खानेऩानी तपय  
  क्र स ं शि.न ं योजना ठेगना वजेट 

१   कािलस्वारा िड्के िानेपानी ममकत वडा नं १ १००००० 

२   कालीदह िानेपानी योजना  वडा नं १ २०००००० 

३   अचकले िापा सडसपआर वडा नं १ २००००० 

४   अचकले िा.पा ट्ांकी सनमाकण वडा नं १ २०००००० 

५   अचकले िापा पाइपलाइकन सवस्तार वडा नं १ २८००००० 

६   िाडी पधेरो िानेपानी वडा नं १ २००००० 

७   अमलवोटे कैजलेवोट कुमलटार िानेपानी वडा नं १ १००००० 

८   रटम्मुरेबोट कुसुन्ड ेअगरे िनेपानी ममकत वडा नं १ ५००००० 

९   सचसापानी िानेपानी वुङचुङ वडा नं १ १५०००० 



 

 

१०   

गोरेढाप जोगीवारा इन्टेक सनमाकण र माख्लो कािलस्वारा ट्ांकी 

सनमाकण वडा नं १ १५०००० 

११   तारनलाङ िानेपानी योजना वडा नं २ ३००००० 

१२   काडपेानी िानेपानी मोटर िररद वडा नं २ १५०००० 

१३   सुन्दरपानी घटे्ट छेउ िा.पा योजना  वडा नं २ १०००००० 

१४   कुवापानीटार िा.पा योजना वडा नं २ ३००००० 

१५   डाडा गाउँ िा.पा योजना िाल े वडा नं २ ३००००० 

१६   िलानधारा सुन्दरपानी िा.पा योजना  वडा नं २ ३००००० 

१७   पसडडत गाउँ तल्लो तारनलाङ िा.पा योजना वडा नं २ १५०००० 

१८   िनालटार सामुदासयक  भवन(शौचालय र िानेपानी) वडा नं १ ३००००० 

१९   िकक  महादवेस्थान सालको िेद मूल व्यवस्थापन वडा नं २ १००००० 

२०   झालाङकदी िानेपानी योजना  वडा नं ३ १०००००० 

२१   कुटीडाड ँिापा ट्ांकी  दइु स्थानमा वडा नं ४ ३५००००० 

२२   कुटीडाडा िापा सडसपआर वड ँनं ४ २००००० 

२३   कुटीडाँडा िा.पा पाइपलाइक सवस्तार वड ँनं ४ १३००००० 

२४   कुटीडाडा िापा सडप वोररङ वडा नं ४ २१००००० 

२५   िककसामरी िानेपानी योजना वडा नं ४ ५००००० 

२६   िसतवडागाउँ िानेपानी योजना धारा सनमाकण वडा न ४ २००००० 

२७   कुम्पुर िानेपानी योजना वडा नं ५ ९००००० 

२८   रैकर िानेपानी योजना वडा नं ५ ७००००० 

२९   िकक  िानेपानी योजना  वडा नं ५ ३००००० 

३०   पाईप िररद वडा नं. ५ पुरै वडा नं ५ ८००००० 

३१   परेवाटार िा.पा वडा नं ६ ७००००० 

३२   िरमटार िा.पा योजना वड ँनं ६ २०००००० 

३३   इजुक िापा ट्ांकी सनमाकण वडा नं ६ २०००००० 



 

 

३४   इजुक िापा सड सप आर तयारी वडा नं ६ २००००० 

३५   इजुक िापा वोररङ वडा नं ६ २१००००० 

३६   इजुक िापा पाइप लाइन सवस्तार वडा नं ६ २८००००० 

३७   डाडा गाउँ िानेपानी योजना वडा नं ६ १०००००० 

३८   भालडाँडा चामडाँडा िानेपानी वडा नं६ १०००००० 

३९   ससम्ल ेिानेपानी योजना वडा नं ६ ५००००० 

४०   माझीटार िानेपानी योजना वडा नं ६ ५००००० 

४१   सप्ले िानेपानी योजना वडा नं ६ ५००००० 

४२   फिस्टार िानेपानी योजना वडा नं६ १०००००० 

४३   सपपलडाडा िानेपानी योजना वडा नं६ ३००००० 

४४   आदमटार िानेपानी  सवस्तार वडा नं७ ४००००० 

४५   अमन्टार िानेपानी सलफ्ट वडा नं ७ १८०००० 

४६   आचायकगाउँ ठाँडा गाउँ सलफ्ट िानेपानी मोटर िररद वडा नं७ २२०००० 

४७   चस्मेडाडा िानेपानी + मगराती पधेरो िानेपानी  वडा नं ७ १००००० 

४८   गाउँपासलका िानेपानी व्यवस्थापन  गाउँकायकपासलका १५०००० 

    जम्मा   ३८२५०००० 

     
    अन्य पूवाकधार सवकास योजना     

क्र स ं शि.न ं योजना ठेगना वजेट 
१   गाउँपासलका  जग्गा सम्याउन ेपिाकल लगाउन े गाउँकायकपासलका 3500000 

२   सडक पिाकल नाला गाउँकायकपासलका 1200000 
३   साना पूवाकधार सवकास कायकक्रम(िापा ससचाइ िेलग्राउन्ड)   2000000 

४   नेपालटार झोलुङ्गेपुल ट्रस सनमाकण वडा नं ६ 125000 
५   PSN  क्लव सलाङ साउन्ड ससस्टम र मन्च सनमाकण वडा नं ४ 150000 



 

 

६   भान्टेिोला जातेआप ससचाइ वडा नं ३  वडा नं ३ 300000 
७    स्वास््य चौकी भवनको लासग जग्गा िररद  वडा नं७ 600000 

८   गाउँपासलका स्तरमा सवद्युत सवस्तार गाउँकायकपासलका 3000000 
९   थपल वलौटे कुलो ममकत वडा नं १ 150000 

१०   पचासे िेत कुलो सनमाकण वडा नं १ 200000 
११   झगरे अम्वोटे कुलो ममकत वड ँनं १ 100000 
१२   भट्टराइक चौतारा ममकत (कुडुले) वडा नं १ 200000 
१३   चतुरादवेी मसन्दर सनमाकण अधुरो  वडा नं २ 400000 
१४   कासलदवेी मा.सव पिाकल सनमाकण वडा नं ४ 500000 
१५   चक्र महाकासल आ.सव घेरावार तथा गोरेटो सडक वडा नं४ 100000 
१६   बालकन्या मसन्दर सनमाकण वडा नं ४ 100000 
१७   ससचाइक पाइप िररद वडा नं ४ 300000 

१८   मनकामना आ.सव वालमैरी  िर्ननचर िररद ICT किा संचालन वडन नं ५ 270000 
१९   ग्यासवन जाली िररद वडा नं ५ 580000 
२०   भुमेश्वर सशवालय सनमाकण मसन्दर सनमाकण शेरावेशी वडा नं ७ 150000 
२१   थुम्कािेरावती मसन्दर सनमाकण वडा नं७ 100000 

२२   २ नं वडा कायाकलय जग्गा िररद वडा नं २ 300000 

    जम्मा   14325000 
२३   पूसजगत भैपरी    13,606,758.00  

  

जम्मा 
 

27931758 

     

  

सडक तपय  
  क्र स ं शि.न ं योजना ठेगना वजेट 



 

 

१   वेलटार अमृत प्रा सव सडक वडा नं १ ८००००० 

२   सुनदरीपानी छापागाउँ गहतेटार सडक वडा नं १ २०००००० 

३   सडक सिा िचक(दशैमा) वडा नं १ वडा नं १ ५००००० 

४   अचकले तारनलाङ ठाँटी सडक स्तर वृसद्ध वडा नं २ १६००००० 

५   सिरे पोिरीगाउँ िनालगाउँ रातमाटे चासलसे वुङचुङ सडक  वडा नं २ ४००००० 

६   

सिरे सचसतगाउँ द्धारेगाउँ आप्रीछाप दवुाडीगाउँ महादवेस्थान फकदरी 

सडक स्तर वृसद्ध वडा नं २ ४००००० 

७   वगुवा सवस्टारी जयभद्र ेठुलोटार महादवे स्थानसडक वडा नं २ २००००० 

८   सिरे पात्ले सुकुम्वासी सडक स्तर वृसद्ध वडा नं २ २५०००० 

९   िकक  डुडामुि  थुम्की सडक वडा नं २ १००००० 

१०   िाले पन्त्रमुरे सडक वडा नं २ १५०००० 

११   िनालमोड वगुवापािा झगरेटार मासथल्लो सवस्टारी सडक वडा नं २ १५०००० 

१२   जसमरस्वारा ठाटी ज्यासमर स्वारा गैरी गाउँ सडक वडा नं २ १००००० 

१३   ढाव सवरौटा टारीमुनी सडक वडा नं २ १००००० 

१४   सडक सिा िचक(दशैमा) वडा नं २ वडा नं  २ ५००००० 

१५   झालाकङ्दी डुमीडाडा वसन्त ढुवाडीगाउँ द्धरथोक होमनारायण कृसष सडक  वडा नं ३ ५०००००० 

१६   छसतउन िकक  सलाङघाट कृसष सडक सनमाकण वडा नं ३ १०००००० 

१७   झार्रलाकङ्दी िुमबारी मुडुले कृसष सडक सनमाकण वडा नं ३ ३००००० 

१८   दशै वाटो  ममकत सुधार  वडानं ३ वडा नं ३ ४७०००० 
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