
              आर्थिक वर्ि २०७६/०७७को कुल आय/व्याय वजेट शिर्िक सहित 
संकेत वजेट ति खर्ि शिर्िक वजेट योजनाको वजेट गा पा र्ालु वजेट ससति कुल बजेट

संघिय सरकारवाट प्राप्तः- 

घवघिय समाघिकरण ९२८०००००
राजश्व वााँडफााँड ८५३०००००

सशर्त १९५८०००००

प्रदेश सरकारवाट प्राप्त वजेटः-

घवघिय समाघिकरण ७०८१०००
राजश्व वााँडफााँड १६५१०००

गा पा संघिर् कोष गर् बषत मौज्दार् १०००००००
आन्तिरक राजश्व अिुमाघिर् गा.पा. १००००००

कुल जम्मा ११०८८१००० ८६९५१००० १९५८००००० ३९३६३२०००

आ.व.२०७६/०७७को अनमुार्नत आय/व्याय
आय व्याय कैहियत



संकेत/हवर्यगत शिर्िक:१०/आर्थिक हवकास

१ कृहर्

२ पिु

३ पयिटन

3।1 रामारोिन तालमा वोट संञ्चालन गा पा स्तररय ३००००००

3।2 दवाखौला कार्लका मशददर र्नमािण क्रमागत  वडा न ५ ५०००००

3।3 हपङ्गला मशददर र्नमािण  वडा न २ ५०००००

3।4 नददामाता मशददर र्नमािण क्रमागत  वडा न ७ ५०००००

3।5 िडेुतोला कार्लका देहव र्नमािण  वडा न ४ २०००००

3।6 सरु्ना केदर स्थापना  गा पा स्तररय ५०००००

3।7 िोमस्टे संञ्चालन गा पा स्तररय १००००००

3।8 पयिटन सरु्ना केदर स्थास्थापना गा पा स्तररय ५०००००

3।9 शिव मशददर र्नमािण  रामे वकुा २५००००

3।10 कार्लका देहव मशददर र्नमािण वडा नं ४ २०००००

3।11 शिव मशददर र्नमािण वडा नं १ १०००००

3।12 कार्लका देहव मशददर संरक्षण तर्डगैरा वडा नं ५ १५००००

3।13 कार्लका देहव मशददर र्नमािण वडा नं ३ २४००००

७६४००००
४. सिकारी

4.1 सिकारी साक्षरता कायिक्रम गा पा स्तररय १०००००

जम्मा 

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:२०/सामाशजक हवकास

               रामारोिन गाउँपार्लका

             गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय
              िादतडा, अछाम

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वाहर्िक योजना तथा कायिक्रमिरु

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम



१ खान ेपानी तथा सरसिाई

1।1 खानपेानी तथा ममित संम्भार कोर् गा पा स्तररय ५०००००

1।2 अध्यक्ष सरसिाई कायिक्रम गा पा स्तररय ३०००००

1।3 ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना समपरुक कोर् RVWRMP गा पा स्तररय ६९०००००

1।4 टुर्नखोला सहुकडाँडा र्स कु र्नमािण वडा नं १ २०००००

1।5 भङ्कमलु संरक्षण ऐरेना पदु वडा नं ६ ३०००००

1।6  कागनु ेसपेु खा पा  र्नमािण वडा नं ७ ४८००००

1।7 पानीमलु कोलडाडा खा पा ममित वडा नं ३ ३५००००

1।8 गोयली दगाउँ  मूलसंरक्षण वडा नं ५ ३०००००

1।9 पानी मूल संरक्षण  जात्तोला वडा नं ५ १६००००

1।10 भवुान ेपानी मूलसंरक्षण कालढूङ्गी वडा नं ५ २०००००

1।11 वासठाना पानी मूल संरक्षण वडा नं ५ २०००००

९८९००००
२ लैहङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेर्सकरण

२।१ लैहङ्गक हिंिा र्नवारण कोर् गा पा स्तररय ३०००००

२।२ मयािददत महिनावरर व्यास्थापन गा पा स्तररय १५०००००

२।३ उपाध्यक्ष महिला िसशिकरण कायिक्रम गा पा स्तररय ५०००००

२।४ दर्लत िसशिकरण कायिक्रम गा पा स्तररय २०००००

२।५

जनयदु्ध जनआददोलनका घाईते जेल वशददिरुका लागी 
शजहवका पाजिन कायिक्रम गा पा स्तररय ३०००००

२।६ हवर्भन्न ददवििरु गा पा स्तररय ५०००००

३३०००००

३ शिक्षा 

3।1 श्री पूणिर्दर मा हव भवन र्नमािण वडा नं ६ १९०००००

3।2 श्री सरस्वती मा हव भवन र्नमािण वडा नं ४ १९०००००

3।3 प्राहवर्िक हवद्यालय अनदुान वडा नं २ १५०००००

3।15 वाल कल्याण आ हव िौर्ालय र्नमािण वडा नं २ ५०००००

3।16 हवददेश्वरी मा हव खेलमैदान र्नमािण वडा नं ७ ५०००००

3।17 मददाहकन आ हव खेलमैदान र्नमािण वडा नं ३ २०००००

3।18 हकम्तोला आ हव पहिरो र्नयदरण वडा नं ७ ५०००००

3।19 कार्लका आ हव खेलमैदान र्नमािण वडा नं ६ ७०००००



3।20 श्री हपङ्गला देहव वाल हवकास केदर िौर्ालय र्नमािण वडा नं २ २०००००

3।21 श्री र्नल कण्ठ प्रा हव घेरा प्रखाल वडा नं ५ १५३००००

3।22 श्री कैलािशे्वर आ हव   घेरा प्रखाल वडा नं ५ ४५००००

९८८००००

४।२१ MSNP पोर्ण समपूरक कोर् गा पा स्तररय १५००००

५ संस्कृर्त

५.१ संस्कृर्त संरक्षण कायिक्रम गा पा स्तररय ३०००००

५.२ वाजा संरक्षण गा पा स्तररय २०००००

                                      जम्मा ५०००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:३०/पवुाििार हवकास

१ उजाि 

१।१ र्ािामाण्डौ  ल ज हव र्नमािण क्रमागत वडा नं २ १३०००००
२ पूवाििार कायिक्रम

२।१ समपरुक कोर् संघ १०००००००

२।२ समपरुक कोर् प्रदेस ५००००००

२।३ डी हप आर (हवर्भन्न गरुु योजना ) ८६०००००

२।४ आवार्िक योजना १५०००००

२।५ माटोकोने  सेरा पैदल मागि र्नमािण वडा नं -६ ३५००००

२५४५००००
३ सडक तथा पलु 

३।१ गजेडी अल्लेडी पैदल मागि र्नमािण वडा नं -५ ३०००००

३।२ खाँद कालापानी ग्रामीण सडक वडा नं -३ ५०००००

३।३ मगु्रतेडा ग्रार्मण सडक ७०००००

३।४ रामारोिन र्क्रपथ ४ नं खण्ड ६१०००००

३।५ भरता अयडीवाडा पैदल मागि र्नमािण वडा नं -७ ३०००००

७९०००००
४ र्सर्ाई

४।१ मालेपगार टुर्न रुख र्स कु वडा नं २ ११०००००

४।२ ढोड खोला देशख शर्ल्यारा र्स कु वडा नं ३ ७०००००

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम



४।३ वढुीखोला सेरा र्स कु र्नमािण वडा नं 5 ५०००००

२३०००००
संकेत/                                             हवर्य गत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ जल उत्पन्न प्रकोप र्नयदरण

१।१ अिेरी खोला तटवददन वडा नं ५ वडा नं ५ ३९००००

१।२ माम्ता तटवददन वडा नं -७ वडा नं -७ ७०००००

१०९००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:५०/संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाि र सिुासन

१ संस्थागत क्षमता हवकास

१।१ हवहवन्न संघ संस्थालाई अनदुान गा पा ५०००००

               कुल जम्मा ७०००००००

कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम

हवर्नयोजन रकम

क्र. सं.

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि शिर्िक



बजेट रु 
िजार मा

क्र स कायिक्रम स्रोत मखु्य हक्रयाकलाप रकम रु.

1
प्राथर्मक स्वास््य 
सेवा

गाउँपार्लका कमिर्ारी क्षमता अर्भबहृद्ध/तार्लम ५००

2
प्राथर्मक स्वास््य 
सेवा

गाउँपार्लका
स्वास््य संस्था इदर्ाजििरुको मार्सक 
बैठक तथा भ्रमण खर्ि

२००

3 उपर्ारात्मक सेवा गाउँपार्लका
और्र्ि, भ्याशससन, सािन, सामाग्री 
ररप्याहकड. तथा ढुवानी र पूनः 
हवतरण समेत

१००

4 उपर्ारात्मक सेवा गाउँपार्लका
दयदुतम सेवा मापदण्ड व्यवस्थापनको 
लागी औजार उपकरण व्यवस्थापन

२५०

5 उपर्ारात्मक सेवा गाउँपार्लका

आिारभतू तथा आकशस्मक सेवा 
और्िी खररद (पूवि अनमुान पररमाण 
र्निािरण तथा स्पेशिहिकेिन तयार 
गने कायिको समेत खर्ि)

१५००

6 उपर्ारात्मक सेवा गाउँपार्लका
HMIS छपाई हवतरण तथा कायािलय 
व्यवस्थापन मसलदद खर्ि

१००

7 उपर्ारात्मक सेवा गाउँपार्लका
उत्कृष्ट स्वास््य व्यवस्थापन सर्मती 
स्वास््यकमी तथा महिला स्वास््य 
स्वयं सेहवका सम्मान कायिक्रम

५०

रामारोिन गाउँपार्लका
गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय

स्वास््य िाखा
िादतडा अछाम

आर्थिक बर्ि २०७6।७7 को हवशत्तय समार्नकरण अनदुानबाट हवर्नयोशजत गनुि 
पने बजेटको कायि योजना



8
एहककृत बाल 
स्वास््य एवम ्
पोर्ण कायिक्रम

गाउँपार्लका

हवद्यालय स्वास््य तथा पोर्ण र 
हकिोरीिरूलाइ आइरन र्क्की हवतरण 
कायिक्रम सम्बदिी १ ददन ेसर्मक्षा 
(स्वास््य संस्था इदर्ाजि, शिक्षक, 
शिक्षा र स्वास््य संयोजक)

१००

9
एहककृत बाल 
स्वास््य एवम ्
पोर्ण कायिक्रम

गाउँपार्लका
गाउँपार्लका/वडा स्तररय खोप 
समदवय सर्मर्तको बैठक पणुि खोप 
ददगोपना र सरु्नशितता कायिक्रम घोर्ण

१५०

10
मािामरी तथा रोग 
र्नयदरण कायिक्रम

गाउँपार्लका ART हवतरण केदरको हवस्तार
२००

11
अस्पताल र्नमािण 
सिुार तथा 
व्यवस्थापन

गाउँपार्लका स्वास््य संस्था व्यवस्थापन अनदुान
१००

12
अस्पताल र्नमािण 
सिुार तथा 
व्यवस्थापन

गाउँपार्लका placenta Pit / Incenirator र्नमािण
२००

13
अस्पताल र्नमािण 
सिुार तथा 
व्यवस्थापन

गाउँपार्लका
स्वास््य संस्थािरुको अिि/बाहर्िक 
सर्मक्षा गोष्ठी

१५०

14
नर्सिङ्ग तथा 
सामाशजक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम

गाउँपार्लका
महिला स्वास््य स्वयं सेहवकािरुको 
अिि/बाहर्िक सर्मक्षा

२००

15
नर्सिङ्ग तथा 
सामाशजक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम

गाउँपार्लका
महिला स्वास््य स्वयं सेहवकािरुको 
सम्मानजनक हवदाई

६०



16
नर्सिङ्ग तथा 
सामाशजक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम

गाउँपार्लका
महिला स्वास््य स्वयं सेहवकािरुको 
पोर्क भत्ता

६२३

17
नर्सिङ्ग तथा 
सामाशजक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम

गाउँपार्लका
र्भटार्मन ए कायिक्रममा महिला 
स्वास््य स्वयं सेहवकािरुको पररर्ालन 
यातायात खर्ि १३३

18
राहष्टय स्वास््य 
शिक्षा सूर्ना तथा 
संर्ार केदर

गाउँपार्लका
स्वास््य सम्बशदि हवर्भन्न ददवसिरु 
मनाउने

८४

19
राहष्टय स्वास््य 
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संकेर्/हवर्यगत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ हवपद व्यवस्थापन
1।१ उद्दार राित तथा पःुस्थापना कायिक्रम २०००००

२०००००
                                   कुि जम्मा ३२८८०००

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक



संकेत/हवर्यगत शिर्िक:१०/आर्थिक हवकास

१ कृहर् तथा पि ु

१।१ पि ुशिहवर संञ्चालन १०००००

१।२ हवउ हवजन खररद ३०००००

२ पयिटन ४०००००

२।१ र्नलकटी देवता मशददर र्नमािण  भेरगाउँ ३०००००

                             जम्मा ३०००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:२०/सामाशजक हवकास

१ खान ेपानी तथासरसिाई

१।१ अध्यक्ष सरसिाई कायिक्रम १०००००

२ लैहङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेर्सकरण

२।१ दर्लत िसशि करण कायिक्रम १०००००

२।२ उपाध्यक्ष महिला िसशि करण कायिक्रम १०००००

२।३ वाल वार्लका लशक्षत कायिक्रम १०००००

२।४ अपाङ्ग लशक्षत  कायिक्रम १०००००

३ शिक्षा / खेलकुद ४०००००

३।१ श्री नददा कार्ल आ हव अनदुान १९५०००

३।२ श्री शिि ुकल्याण आ हव अनदुान १८२०००

३।३ श्री नवदगुाि आ हव अनदुान १९५०००

३।४ श्री कृष्ण  आ हव अनदुान १८२०००

३।५ श्री लक्ष्मी  आ हव अनदुान ५००००

३।६ श्री जनजागरृ्त  आ हव अनदुान ५००००

संकेत नं.

रामारोिन गाउँपार्लका
गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय

िादतडा, अछाम
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ वडा न. 4 को वाहर्िक योजना तथा कायिक्रमिरु

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक



३।७ श्री पिपुर्त आ हव अनदुान २८२०००

३।८ हवर्भन्न खेलकुद आयोजना कायिक्रम ५००००

४ स्वास््य ११८६०००

४।१ वाटुलासेन स्वास््य र्ौकी अनदुान २०००००

४।२  महिला स्वयम  सेवक यातायात खर्ि १४००००

३४००००
संकेत/हवर्यगत शिर्िक:३०/पवुाििार हवकास

१ सडक

१।१ वडा कायािलय गिू वयुासैन सडक र्नमािण ४०००००

१।२ वल्देखोला वडा कायािलय सडक ममित ५०००००

१।३ माडगुडेनी गोरेटो वाटो र्नमािण १५००००

२ भवन तथा सिरी हवकास १०५००००

२।१ झाता सामदुाहयक र्सकाई केदर भवन र्नमािण ७०००००

                                  जम्मा ७०००००
संकेर्/हवर्यगत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ जल उत्पन्न प्रकोप र्नयदरण

१।१ िडेुखोला तटवददन र्नमािण ८५००००
                                             जम्मा ८५००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:५०/संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाि र सिुासन

१ सूर्ाना प्रहवर्ि

१।१ सरु्ाना प्रसारण  तथा पर पर्रका प्रकािन ९००००

हवपद व्यवस्थापन ३०००००
                               जम्मा ३९००००

                  कुल रकम ५७१६०००

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.

संकेत नं.

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम



संकेत/हवर्यगत शिर्िक:१०/आर्थिक हवकास

१ कृहर्

१।१ पि ुऔर्र्ि खररद १०००००

१।२ कहर् हवउहवजन खररद १०००००

२ पयिटन २०००००

२।१ पयिटन  प्रवद्धन कायिक्रम १०००००

२।२ अल्लेडी रामे पयिटहकय पैदल मागि र्नमािण २०००००

२।३ शिव मशददर र्नमािण सल्लीसैन २५००००

जम्मा ५५००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:२०/सामाशजक हवकास

१ खान ेपानी तथासरसिाई

१।१ नागपातोला र्सर्ाई कुलो र्नमािण ७०००००

१।२ िदुय र्सर्ाई पोखरी र्नमािण १५००००

१।३ जीउन ेरवा जालीपोले र्सर्ाई कुलो र्नमािण २०००००

१।४ तडीगैरा खा पा मलु संरक्षण ३००००

२ लैहङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेर्सकरण १०८००००

२।१ महिला िसशिकरण तथा ददवििरु  १५००००

२।२ वालवार्लका क्षमता हवकास कायिक्रम १०००००

२।३ दर्लत िसशिकरण कायिक्रम १५००००

२।४ अपाङ्ग उत्थान सम्वशदि कायिक्रम १०००००

३ शिक्षा ५०००००

३।१ श्री दल्याना वाल हवकास अनदुान ७००००

३।२ श्री कैलािशे्वर आ हव अनदुान १९००००

संकेत नं.

रामारोिन गाउँपार्लका
गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय

िादतडा, अछाम

आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ वडा न. 5 को वाहर्िक योजना तथा कायिक्रमिरु

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि शिर्िक



३।३ श्री वडी मार्लका आ हव अनदुान १९००००

३।४ श्री कार्लकादेहव आ हव अनदुान १९००००

३।५ श्री  रुपादेहव आ हव अनदुान  २०००००

३।६ श्री र्नलकण्ठ मा हव अनदुान भवन र्नमािण ३०००००

३।७ श्री र्नलकण्ठ मा हव अनदुान  २९००००

३।८ श्री यिोदा मा हव घेरा पखािल २०००००

३।९ खेलकुद व्यवस्थापन १०००००

४ स्वास््य १७३००००

४।१ गाउँ घर शसलर्नक भवन र्नमािण िनसेल्ला २०००००

४।२

महिला स्वास््य स्वयम सेहवका यातायात 
खर्ि १६००००

४।३ सशुक्षत गविपतन सेवा ८००००

४।४ स्वास््य र्ौकी कायािलय व्यवस्थापन १५००००

५९००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:३०/पवुाििार हवकास

1 उजाि 

१।१ अपर कैलाि ल ज आयोजना रादसिमिर ५० के हव खररद ७५००००

2 सडक तथा भवन 

२।१ गोयर्ल सार्लमकोट पैदल मागि र्नमािण २०००००

२।२ सैनी तल्लोपाल दल्याना सडक र्नमािण ५०००००

२।४ मरु्थरुम्टा टाम्के पडा सोड्ना  पैदल मागि र्नमािण २०००००

२।५ डाडा गोड वागाछला पैदल मागि र्नमािण २०००००

२।६ साविजर्नक सौर्ालय र्नमािण र्ौका २०००००

२।७ जार्लपोले सेरा ग्रामीण सडक सवे २०००००

१५०००००

संकेर्/हवर्यगत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ हवपद व्यवस्थापन

क्र. सं.

कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम संकेत नं.

संकेत नं.

क्र. सं.

कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम



१।१ घवपद व्यवस्थापि/ उद्दार र्था रािर् ३०००००

३०००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:५०/संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाि र सिुासन

१ सूर्ाना प्रहवर्ि
1।1 सरु्ना प्रसार तथा पर पर्रका ५००००

                       जम्मा ५००००

कुल जम्मा ७२५००००

क्र. सं.

कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि शिर्िक हवर्नयोजन रकम संकेत नं.



संकेत/हवर्यगत शिर्िक:१०/आर्थिक हवकास

१ कृहर्/पिु
१।१ हवउहवजन खररद २०००००
१।२ पि ुस्वस््य शिहवर संञ्चालन १५००००

२ पयिटन

२।१ खलाकाटीया हपपल र्ौतारो र्नमािण १५००००
३ सिकारी

३।१ गर्तशिल कृहर् सिकारी भवन ममित १५००००
जम्मा ६५००००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:२०/सामाशजक हवकास

१ खान ेपानी तथासरसिाई
१।१ दल्यानी खा पा ममित भैरी २०००००

२ लैहङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेर्सकरण
२।१ महिला लशक्षत कायिक्रम १०००००
२।२ दर्लत लशक्षत कायिक्रम १०००००
२।३ वालवार्लका लशक्षत कायिक्रम १०००००

३ शिक्षा ५०००००
३।१ श्री कार्लका आ हव अनदुान  २०००००
३।२ श्री पदु ुआ हव अनदुान २०००००
३।३ श्री पूणि र्दर मा हव अनदुान ४७४०००

३।४ श्री श्याम आ हव अनदुान १८२०००

३।५ श्री वालकल्याण आ हव अनदुान १८२०००
३।६ श्री कणेश्वरी आ हव अनदुान १८२०००

संकेत नं.

रामारोिन गाउँपार्लका
गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय

िादतडा, अछाम
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ वडा न. 6 को वाहर्िक योजना तथा कायिक्रमिरु

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि 
शिर्िक



३।७ श्री वालशिक्षा वढुागौडा अनदुान ५२०००
३।८ श्री वालशिक्षा देउतला अनदुान ५२०००
३।९ श्री कार्लका आ हव खाजा घर र्नमािण १०००००
३।१० श्री जनकल्याण आ हव घेरा प्रखाल र्नमािण १०००००

४ स्वास््य
४।१ महिला स्वास््य स्वयम सेवक याता यात खर्ि १५००००
४।२ भाटाकाटीया स्वस््य र्ौकी अनदुान १०००००

१९७४०००
संकेत/हवर्यगत शिर्िक:३०/पवुाििार हवकास

१ उजाि 

१।१ कैलाि खोला र्ौथो/पाँर्ौ  ल ज हव २०००००
२ खानपेानी पूवाििार कायिक्रम

२।१ र्सशम्लरुख वढुा खोला गोठाला वस्न ेगोरेटो वाटो र्नमािण १०००००
२।२ टुनीवाजर देशख पतेडी गोरेटो वाटो र्नमािण १०००००
२।३ र्भडापानी सरु्नवन गोरेटो ममित १०००००
२।४ छेपारे िट्केवाँझ गोरेटो वाटो र्नमािण ५३०००
२।५ श्यासदुदर खान ेपानी ममित ३००००
२।६ खोर्लखेत देशख गडगडे गोरेटो वाटो र्नमािण १०००००

३ भवन तथा सिरी हवकास
३।१ सरस्वती  घरेल ुकपडा उद्योग संञ्चालन अनदुान २०००००

८८३०००
संकेर्/हवर्यगत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ वन तथा भसंूरक्षण
१।१ ठुला गैरा सामूदमहयक वन वकृ्षारोपण १५००००
१।२ सेरार्भटा सामूदाहयक वन  घेरा प्रखाल र्नमािण १०००००
२ हवपद व्यवस्थापन

२।१ घवपद व्यवस्थापि/ उद्दार र्था रािर् ४५००००

७०००००
संकेत/हवर्यगत शिर्िक:५०/संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाि र सिुासन

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.

संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम



१ सूर्ाना प्रहवर्ि
१।१ वडा कायािलय नटे संञ्चालन २०००००
१।२ सरु्ाना संञ्चार तथा पर पर्रका ५००००

                    जम्मा २५००००
                  कुल जम्मा ४९५७०००

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन 
िनु ेस्थान

खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.



संकेत/हवर्यगत शिर्िक:१०/आर्थिक हवकास

१ कृहर्
१।१ हवउहवजन खररद १५००००

जम्मा १५००००
संकेत/हवर्यगत शिर्िक:२०/सामाशजक हवकास

१ खान ेपानी तथा सरसिाई
१।१ पाल्त मलु सिार खान ेपानी संरर्ना ५००००
१।२ रै्ते कािल मूल सिुार १०००००
१।३ सान्नीको र्भटो र्सर्ाई पोखरी र्नमािण १८००००
१।४ पारर दगेु  र्सर्ाई पोखरी र्नमािण ५००००
१।५ तर्लरवा र्सर्ाई पोखरी २०००००
१।६ राउटे कुदटा गोरेटो वाट र्नमािण ५००००
१।६ देहवथान काि गोरेटो वाट र्नमािण १०००००

२ लैहङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेर्सकरण
२।१ महिला लशक्षत कायिक्रम २०००००
२।२ दर्लत लशक्षत कायिक्रम २०००००
२।३ वाल वार्लका लशक्षत कायिक्रम २०००००

३ शिक्षा 
खेलकुद १०६०००

३।१ श्री हवददेश्वरी मा हव अनदुान १०००००
३।२ श्री गपु्ता आ हव अनदुान १०००००
३।३ श्री देउरा आ हव अनदुान १०००००
३।४ श्री हकम्तोला आ हव अनदुान १०००००
३।५ श्री नददामाता आ हव अनदुान १०००००

संकेत नं.

रामारोिन गाउँपार्लका

गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय

िादतडा, अछाम
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ वडा न. 7 को वाहर्िक योजना तथा कायिक्रमिरु

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम

हवर्नयोजन रकम संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक



३।६ श्री घोडेढुङ्गा वालहवकास अनदुान ५००००
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४ स्वास््य
४।१ स्वास््य र्ौकी अनदुान १०००००
४।२ महिला स्वास््य स्वयम सेहवका याता यात खर्ि ११००००

५ संस्कृर्त
५।१ देहवथान मशददर र्नमािण १२००००
५।२ मेलकाटीया मशददर र्नमािण १५००००

                          जम्मा २५६६०००

संकेत/हवर्यगत शिर्िक:३०/पवुाििार हवकास

१  सडक/ पूवाििार कायिक्रम
१।१ कुडीखेत खेलमैदान र्नमािण ४००००
१।२ रवा देशख तलुिारा सम्म गोरेटो वाटो र्नमािण १०००००
१।३ वसािली गडा हकम्तोला गोरेटो र्नमािण १५००००
१।४ पैयारुख देशख र्नन पोल्न ेगोरेटो वाटो र्नमािण २०००००
१।५ वडा कायािलय पखािल र्नमािण १८००००
१।६ र्म्लेनी काठेपलु र्नमािण १५००००
१।७ वासखेत सतुार सडक ममित ५०००००

१३२००००
संकेर्/हवर्यगत शिर्िक:४०/वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन

१ हवपद व्यवस्थापन
१।१ घवपद व्यवस्थापि ५००००

५००००
संकेत/हवर्यगत शिर्िक:५०/संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाि र सिुासन

१।१ िर्निर्र तथा िीसर्सि १०००००

हवर्नयोजन रकमक्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

संकेत नं.

संकेत नं.हवर्नयोजन रकम

संकेत नं.क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक

हवर्नयोजन रकम

क्र. सं. कायिक्रम तथा आयोजनाको नाम
सञ्चालन िनु े

स्थान
खर्ि 
शिर्िक
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