
1 
 

(दफा ४ तथा अनसूुची -१ को भाग -२ सँग सम्बन्धित) 
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उदयपरुगढी गाउँपामिकाको बजेट तथा काययक्रि 
संशोिन तथा थप आ.व. 2079/080, २०७९ 

 

 

भाग-१ 

उदयपरुगढी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय, 

उदयपरुगढी, उदयपरु 
१ नं. प्रदेश, नेपाि
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अनसूुची – 1 

(मनर्यय नं. 1 सँग सम्बन्धित) 

बजेट तथा काययक्रि संशोिन तथा थप आ.व. 2079/080     (रु. हजारिा) 

खचयको क्षते्र क्र.स. साववकको बजेट न्शर्यक रकि रु. 
हजारिा 

खचय व्यहोने स्रोत संसोमित शीर्यक रकि रु. 
हजारिा 

कैवफयत 

वन वातावरर् तथा 
ववपद् 

2 फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िामग ट्याक्टर 
खरीद तथा ट्याङ्कर थप सिेत 

4000 संघीय सिामनकरर् फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िामग 
विफर खररद 

4000 काययपामिकाको 
मनर्यय मसफाररस 

वडा नं. 8 को 
सशुासन तथा 
संस्थागत क्षिता 
ववकास तफय  

46 वाि अमिकारको संरक्षर् सम्बधिी 
अमभिखुीकरर् काययक्रि 

150 संघीय सिामनकरर् बाि अक्षयकोर् सञ्चािन 100 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

वाि अमिकार संरक्षर् सम्बधिी 
अमभिखुीकरर् काययक्रि 

50 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

वडा नं. 8 को 
पवुायिार तफय को 

2 खोल्िे पछुार न्चिाउने हुँदै भदौरे सडक 
मनिायर् 

400 संघीय सिामनकरर् खोल्िे पछुार सडक स्तर उन्नती 100 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

खोल्िे पाखा सडक मनिायर् 200 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

भदौरे गाउँ अरािे स्तर उन्नती 100 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

वडा नं. 5 को 
बजेटबाट 

5 िाईथान कोप्चे, भोक्टेनी, िगरटोि सडक 
मनिायर् 

200 

संघीय सिामनकरर् 

वडा भररका सम्पूर्य सडक िियत 500 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

8 कधयाखोिा खिारीटार केउररनी सडक िियत 300 वािज्योती आ वव कुसिुबोट भवन 
िियत तथा गेट मनिायर् 

200 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

12 कुसिुबोट न्चिाउने कुिो िियत 200 सरसफाई काययक्रि 100 वडाको मनर्यय 
मसफाररस वडा नं. 5 को 

सािान्जक ववकास 
तफय  

5 पूर्य सरसफाई काययक्रि 100 
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गाउँपामिकाको 
पूवायिार तफय को वडा 
नं. 7 

39 विान खोिाको न्शर न्शवािय िन्धदर मनिायर् 200 प्रदेश सिानीकरर् हाडेवास खानेपानी िियत संभार 200 वडाको मनर्यय 
मसफाररस 

गाउँपामिकाको चाि ु
तफय  

41 वडा कायायियको फमनयचर तथा वफक्चसय 1000 राजस्व बाँडफाँड वडा कायायियको फमनयचर तथा 
वफक्चसय र गाउँपामिकाको आवास 
फमनयचर व्यवस्थापन 

1000 काययपामिकाको 
मनर्यय मसफाररस 

गाउँपामिकाको 
पूवायिार तफय  

70 देउिीकुना बाहनुीटार घट्टा हुँदै जरुवा 
सडकस्तर उन्नती 

1200 संघ सिानीकरर् वाहनुीटार घट्टा हुँदै जरुवा सडक 
स्तर उन्नती 

1200 काययपामिकाको 
मनर्यय मसफाररस 

गा.पा. चाि ुतफय  

63 भैपरी चािू 2084 राजस्व बाँडफाँड वडा नं. 1 वाििैत्री घोर्र्ा 
काययक्रि 

600 

काययपामिकाको 
मनर्यय मसफाररस 

िगृौिा प्रत्यारोपर्, डायिामसस 
गरररहेका, क्याधसर रोगी र िेरुदण्ड 
पक्षघात भएकाको और्िोपचार खचय 
सोिभनाय 

600 

गाउँपामिका कियचारी संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षर् (O&M) 

500 

    भैपरी चािू  384 
34 काययक्रि खचय 2600 राजस्व बाँडफाँड बहकु्षेत्रीय पोर्र् साझेदारी 1500 

काययक्रि खचय 1100 
 

बैंक स्टेटिेधट बिोन्जि आ.व. को अधत्यिा रहेको बैंक िौज्दात        (रु. हजारिा) 
बैंक स्टेटिेधट बिोन्जि आ.व. को अधत्यिा रहेको बैंक िौज्दात 
 

92683 प्राप्त बैंक स्टेटिेधट 

सरुु बजेटिा संिग्न रकि 52400  

काययपामिकािे गरेको मनर्ययानसुार 12594  

अमनवायय ववमनयोजन गनुयपने 26300  
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काययपामिकाद्वारा मनर्यय भई हाि कायायधवयनिा रहेका थप आयोजनाहरु:- 

क्र.स. थप हनुे आयोजनाहरुको नाि रकि (रु. हजारिा) स्रोत कैवफयत 

1 ववद्यतु मिटरको िामग कािो तार खरीद 900 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

2 ढुङ्खर ेखोिा िहुान गरी नागबेिे खा पा योजना न्ज स स सँग साझेदारी 125 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

3 देउिीकुना बाहनुीटार जरुवा सडक स्तरोन्नती 1005 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

4 पाटने बाहनुीटार बरे देउिीकुना कुकुय धटार सडक 368 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

5 पिासे िौवासी कुसिुबोट केउररनी हरायभञ्ज्याङ्ग सडक िियत 350 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

6 जनता िा वव डुम्र ेपवहरो मनयधत्रर् 191 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

7 सरुने गैडाखोर ववताय गाउँ सडक मनिायर् वडा नं. 8 350 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

8 थापा डाँडा डहरसम्ि सडक िियत वडा नं. 4 100 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

9 जल्केनी वफल्ड देन्ख अियिेसम्ि सडक मनिायर् वडा नं. 4 130 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

10 अिेरी सडक स्तरोन्नती तथा नािा मनिायर् वडा नं. 7  600 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

11 ककनी ववरािीटार हाँडेवास सडक स्तरोन्नती कजव ेमनिायर् वडा नं. 7 400 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

12 िा वव जल्केनी पवहरो मनयधत्रर् वडा नं. 4 1500 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

13 वडा नं. ५ भवन झ्याि ढोका रङ्गरोगन सम्पन्न  1000 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

14 वडा नं. 2 स्वास््य चौकी िान्धसङ्गटार सेफ्टी ट्याङ्की मनिायर्  600 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

15 वडा नं. 3 र ४ को सानो ढुङ्खर ेठूिो ढुङ्खर ेतािाडाँडा सडक मनिायर् 800 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

16 वडा नं. 1 बकुवा खोिा खहरे हुँदै खोिाघारी सडक मनिायर् 250 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

17 वडा नं. 5 र १ कुकुय धटार झोिङु्गे पिु पहुँचिागय मनिायर् 200 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

18 वडा नं. 5 को िौवासी अठासीिाि िन्धदर मसडी मनिायर् 200 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

19 दनवुारवेसी रातिाटे िौवासी पिासे ररस्कु सडक मडवपआर 600 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

20 मत्रयगुा न पा जोड्न ेककनी खोिािा कल्बोटय मनिायर् (मत्र न पा सँग साझेदारी) 1200 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार 

21 अनदुान वफताय सङ्घीयकोर् 1725 अ.ल्या. गाउँकाययपामिकाको मनर्ययानसुार वफताय 
 जम्िा 12594   
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िौज्दात रकि (अ.ल्या.) बाट ववमनयोन्जत थप आयोजनाहरु 

क्र.स. आयोजनाको नाि र ठेगाना बजेट (रु. हजारिा) कैवफयत 

1 डुम्र ेएक घर एक िारा काययक्रि क्रिागत 1800  

2 ४ नं. वडा कायायिय रङ्गरोगन सम्पन्न 500  

3 उदयपरुगढी खानेपानी आयोजना (खानेपानी कायायियसँग सहकायय क्रिागत) 1700  

4 नेपािटार गढी िोटरबाटो स्तरोन्नती आयोजना साववकिा थप 3000  

5 उदयपरुगढी गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिायर् 8000  

6 ७ नं. वडा सम्पन्न गनय थप 1200  

7 कुईववर सडक िियत वडा नं. 7 100  

8 नेपािटार खानेपानी िहुान िियत वडा नं. 6 900  

9 सािदुावयक ववद्यमुतकरर्का िामग कािो तार र एि मस वव खररद 600  

10 भैपरी पुजँीगत 650  

11 मिटर बक्स खररद 800  

12 ििहरी िहुान गरी थापावकत्ता आउने मसचाई कुिो िियत वडा नं. 1 350  

13 आकास गंगा सिहु भवन मनिायर् वडा नं. 7 300  

14 गजेथमु्का खानेपानी टंकी मनिायर् वडा नं. 4 100  

15 देउिीकुना हजारे कुकुय धटार सडक वडा नं. 1  300  

16 आिारभतू ववद्यािय ििेु वडा नं. 1  300  

17 गैडाखोर ववतायगाउँ गैहीगाउँ सडक वडा नं. 8 र 4 350  

18 नेपािटार वन मडमभजन कायायिय भवन मनिायर् क्रिागत 400  

19 डुम्रीटार आसपास सडक िियत वडा नं. 3 100  

20 रातिाटे सानो ढुङ्खर ेपानीघट्टा सडक वडा नं. 3 700  

21 ठाडेगाउँ आिे वकत्ता बाटो मनिायर् थप र वडाभरीको बाटो िियत वडा नं. 2  650  



 

6 
 

22 अिेरी खानेपानी िियत सम्भार वडा नं. 7 200  

23 कैदिे पाखा तािाङ्ग ििािी घर मनिायर् वडा नं. 4 100  

24 गगयरे डाँडा बाटो िियत वडा नं. 8 100  

25 डुम्र ेकृवर् िवहिा सहकारी भवन िियत तथा पवहरो मनयधत्रर् वडा नं. 4 200  

26 ककनी छापादोभान ििािी घर मनिायर् वडा नं. 5 300  

27 सडक बोडयसँगको साझेदारी  500  

28 खोल्िे आ वव वडा नं. 8 100  

29 काकीटोि देवे्रघारी सडक वडा नं. 6 200  

30 गैरीखेत कुिो िियत तथा मनिायर् वडा नं. 7  200  

31 दनवुारवेसी बोहोरीबोट खानेपानी वडा नं. 6  250  

32 गैया झो प ुनदी मनयधत्रर् वडा नं. 6 100  

33 वडा भररको सडक िियत मनिायर् थप वडा नं. 5 200  

34 थमियाटार सिहु भवन मनिायर् वडा नं. 5 300  

35 ए मड वव खानेपानी न्स्कि नं. 2 भिायडाँडा वडा नं. 8 50  

36 सरुने गैडाखोर सडक थप मनिायर् वडा नं. 8 200  

37 15 शैयाको अस्पताि जान ेबाटो राभेि 500  

 जम्िा 26300  

 

 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतिः- सम्वत ्२०७९ साि पौर्  िवहना 18 गते 2  रोज शभुि ्   


