
क्र.स.  नाम रकम

१ अरुण गाउँपालिका 45600000

२ १ नं. वडा २३५००००
३ २ नं. वडा 3010000
४ ३ नं. वडा 2360000
५ ४ नं. वडा 2900000
६ ५ नं. वडा 2450000

७ ६ नं. वडा २६६००००
८ ७ नं. वडा 2110000

63440000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ प्याउिी देखि चरम्वी हदैु बन्चरे सडक 7000000
२ प्याउिी ,याकु हुँदै भिााभोट सडक 6000000
३ लडप बोररङ्ग,लिप्टीङ्ग, याकू लडप बोररङ्ग क्रमागत तथा िा.पा ९८०००००
४ प्याउिी हदैु चम्पे सडक 3500000
५ गेट लनमााण 2500000
६ गा.पा. भबन लनमााण 9000000
७ िकुुम्बो चौतारा देखि खिवरात्री सडक 1200000
८ लतनतिे िेगवुा सडक 1000000
९ ववलभन्न लडवपआर तयारी 1500000

१० आम्बोटे वटन्बरेु सडक 600000

अरुण गाँउपालिका
गाँउकायापालिकाको कायाािय

प्याउिी, भोजपरु
भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट

सांरासं

जम्मा 

अरुण गाँउपालिकाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट



११ मानध्वजको िालिक लनमााण 400000
१२ ३ वाि वालिका स्टाच ूर्ाउण्डेिन 300000
१३ चम्पे गोईिलसह राई िालिक 200000
१४ साझा सलुबधा केन्र भवन लनमााण 400000
१५ िोसाान ेवगवुा पिु 100000
१६ क्रमागत योजनाहरुको भकु्तानी २००००००
१७ िोसाान ेबगर लसचाई वडा ६ 100000

45600000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 गहते सरुडाडा िागवुा सडक लनमााण २५००००
2 देउरािी हेगवुा-िका -डमु्र ेगैरी गाउँ हदैु िानीगाउँ जान ेसडक लनमााण ४५००००
3 पन्चेडोबाटो-डमु्र-ेमािवासे िागवुा सडक लनमााण ३०००००
4 पन्चेडोबाटो आमबोटे यागवुा कुडिेुघाट सडक लनमााण ३०००००
5 गहते कोिी प्रा.वव. महेनपरु सडक लनमााण २५००००
6 पधेरो महंङ्गकािी प्रा.वव. हदैु िागवुा दोभान सडक लनमााण २०००००
7 अरुण गाउँपालिका वडा न. १ मा िलनएका सडक ममात सम्भार २०००००
8 केउरेपानी जरायो भैसे मैदान ेहदैु गोपेटार जोड्न ेसडक लनमााण ४०००००

२३५००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 बोझेनी-जेरे िोिा वाङमरेु सडक स्तरोन्नलत ५०००००
2 ताछे िोिा चन्डेश्वरी डाडा टोि साववक २ न. सडक लनमााण २५५०००
3 चन्डेश्वरी प्रा.वव. जान ेसडक सोलिंग १५००००
4 साववक ६ न. वडा विवकसार सडक स्तरोन्नलत ३०००००
5 डाडा िेत देउरािी सडक सोलिंग १०००००
6 िनाि टोि रानीगाउँ हदैु दमाई डाडा सडक ३,२ स्तरोन्नलत तथा  लनमााण १५००००

7
वडाका सवै लनमााणाधीन सडक आवश्यकता अनसुार
सर्ा तथा ममात सम्भार २५००००

hDdf 

अरुण गाँउपालिका २ नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 1 नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट



8 लछन्तािङु स्ववािम्बी भवन (साववक-३) कायाािय व्यवस्थापन ७००००
9 र्लनाचर व्यवस्थापन (साववक-४) कायाािय व्यवस्थापन टोि भवन ७००००
10 टोि भवन (साववक-७) प्िास्टर तथा कायाािय व्यवस्थापन १४००००
11 टोि भवन(साववक-१) िौचािय लनमााण तथा र्लनाचर व्यवस्थापन १०००००
12 लनमााणाधीन वधिािा चम्पे बजार व्यवस्थापन १५००००
13 देउरािी वोक्तम सडक स्तरोन्नलत १०००००
14 गडिु लसंह राईको सालिक लनमााण २५००००
15 स्वास््य चौकी भवन घडेरी सम्याउन े १०००००
16 पातािे गरु्ा चण्डी डाडा पयाटन स्थि िौचािय तथा टहरो लनमााण ३२५०००

३०१००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 महुान ेमाचङु्ग सडक स्तर उन्नती 100000
2 मकु्तीनाथ मवहिा भवन िौचािय 50000
3 पंचकन्या प्रा. वव. घेरावार 90000
4 दाहाि िोिा ठोट्न ेसडक स्तर उन्नती 100000
5 प्याउिी ववजयवास खिवािय मखन्दर सडक 190000
6 लत्रवेणी कल्व प्रलतक्षािय लनमााण 50000
7 प्याउिी ररङ्गरोड 50000
8 वस्नते टोि साकी भञ्ज्याङ्ग सडक 100000
9 मेिलमिाप भवन ग्याववन 150000
10 छ्याम्ताङ्ग—चेपाङ्ग सडक 100000
11 लभमसेन मखन्दर िौचािय 100000
12 मवहिा भवन लनमााण िोकम्बु 200000
13 अण्डा संकिन भवन िौचािय 50000
14 डाँडाटोि—राँके सडक 150000
15 रेडक्रस हिुाक हदैु मयााङ्गडाडा सडक 200000
16 सडक हेरािु 180000
17 प्रा. स्वा. के. जान ेबाटो ििान 100000
18 िारदा मा. वव. प्याउिी भौलतक पवुााधार 400000

2360000

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ३ नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट

जम्मा 



क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ वन्चरे चरम्वी परुानाटार िैिङे्ग रवेश्वर हदैु प्याउिी जोड्न ेसडक योजना ६५००००
२ हरेिोडाँडा परुानागाउँ वडा कायाािय रु्केसल्िा हदैु अरूण नदी जोड्न ेसडक योजना २०००००
३ वेिडाँडा धपेनी हदैु िुङे्ग पचासे िोिा जोड्न ेसडक योजना १०००००
४ खिम्विेु भवन घेरावारा १०००००
५ िेवाङ्गडाँडा थपुा  कुमािटार हदैु अरूण नदी जोड्न ेसडक स्तरोन्नती योजना ४०००००
६ िैिङेु्ग िागवुा सडक योजना ३५००००
७ वडा कायाािय देिी सनु्तिावारी सडक योजना १०००००
८ हाइरोेेड दमार िोिा भोटेडाँडा वरडाँडा एकादिी सडक योजना ३०००००
९ जोरधारा आइतवारे हदैु जगन्टार पछुार सडक ववस्तार योजना ३०००००

१० गमु्वा डाँडाटोि हदैु चन्डीडाँडा सडक योजना १५००००
११ थपुाडाँडा चारवकल्िा हदैु िन्सारेडाँडा सम्म सडक ववस्तार योजना १०००००
१२ विम्पाकीडाँडा सामदुायीक भवन ममात तथा व्यावस्थापन योजना ५००००
१३ चाउरीवारी दाहाि गाउँ माझिका  सडक ममात योजना १०००००

२९०००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ रानी चोक श्रीिण्ड प्रा.वव. वराहपोिरी कृवि सडक लनमााण 200000
२ श्रीिण्ड प्रा. वव. देखि पन्चकन्या आ.वव. जोड्न ेकृवि सडक लनमााण २०००००
३ वहटी देखि वराह पोिरी हिेसी डाँडा जोड्न ेकृवि सडक लनमााण २५०००
४ वरचोक वटम्बरेु कृवि सडक लनमााण २०००००
५ चमेरुखम्ट गैरीटार सवुारा जोड्न ेकृवि सडक लनमााण २०००००
६ वराह पोिरी बतासे जोड्न ेकृवि सडक लनमााण २०००००
७ चापेबाट ओख्र ेजोड्न ेकृवि सडक लनमााण १०००००
८ खितिा देखि यान आसपास हदैु योते्र डाडा हदैु रलमते सडक लनमााण १०००००
९ हे.पो. डाडाबाट कोिबेरे हदैु पधेरे जोड्न ेकृवि सडक लनमााण ५००००
१० हे.पो. डाडा हदैु हंरायो िोिा छंङग्री कृवि सडक ममात १०००००
११ चनौटे िोिा गहेु िोिा सडक लनमााण ममात ५००००
१२ पंचकन्या टोि कृवि सडक टोि न. ९ लनमााण ५००००

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 5 नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट

अरुण गाँउपालिका 4 नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट



१३ खजमीगाउँ देखि हरेिो डाडा पयाटकीय के्षत्र सडक लनमााण १०००००
१४ ववश्व ववधोदय  प्रा.वव. देखि रोटे डाडा सडक नािी तथा जािी १०००००
१५ हरेिो रलमते िंुगा पयाटन के्षत्र टहरो/पिााि लनमााण १०००००
१६ टोि न. १ टोि भवन भइँु ििान/वरन्डा लसलिंग लनमााण ५००००
१७ लसंह बािलबकाि केन्र कक्षा व्यवास्थापन ३००००
१८ पन्चकन्या देवीथान मखन्दर लनमााण टोि न. २ ५००००
१९ पन्चकन्या बाि क्िब र्लनाचर व्यवास्थापन टोि न. २ २५०००
२० हररलसवि मखन्दर टहरो लनमााण टोि न. २ 30000
२१ पन्चकन्या देवीथान टहरो लनमााण टोि न. ५ ३००००
२२ लसतिा देववथान पिााि लनमााण टोि न. ६ १०००००
२३ हंरायो िोिा आयाघाट टहरो लनमााण  ५००००
२४ टोि भवन भइँु ििान / लिउन टोि न. ८ ५००००
२५ सेतीदेवी थान ममात टोि न. ८ ३००००
२६ पन्चकन्या देववथान टहरो लनमााण टोि न. ८ ३००००
२७ टोि भवन लनमााण टोि न. ९ १०००००
२८ टोि भवन लनमााण टोि न. ७ १०००००

2450000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ चंिेडाँडा अगते हुँदै धाउिानी सडक योजना ५०००००
२ बस्सेरी लसबोिे छुप्र हुँदै झोिङेु्ग पिु जोड्न ेसडक ३०००००
३ लसरुवानी बतासे रनगि मािबासे सडक लनमााण योजना ४०००००
४ बरडाँडा बतासे सडक लनमााण योजना १०००००
५ थानी डाँडा बस्सेरी सडक स्तर उन्नती योजन १५००००
६ िमारे भदौरे खचउरीडाँडा सडक स्तर उन्नती योजना २०००००
७ िोिीटार पाल्पािे सडक डे्रन लनमााण ८१५०००
८ तल्िो िानी गाउँ जरायोटार सडक ७००००
९ पिािे भतेरे हुँदै करलबरे सडक १२५०००

२६६००००

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 6 नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 7 नं. वडाको भौलतक पूवाधार तर्ा को बजेट



क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 कालतके ऐसेि ुडाडा सडक ३५००००
2 सोलतटार सडक २२००००
3 राइटार सडक 200000
4 प्रलतक्षािय लनमााण १२००००
5 हंरायो दोवान मिामी घर ११००००
6 नासवुा दोवान मिामी घर ११००००
7 खचउरी डाडा बेल्टार ददप्र ुंङ्ग सडक तथा नािी ३०००००
8 मवहिा भवन र्लनाचर (डाडाटोि) ८००००
9 खिस ुगौर सडक ममात ५००००
10 राधा कृष्ण मखन्दर लसके्रटार १२००००
11 कािीदेवी मखन्दर र्ोसे्रटार १५००००
12 लसके्रटार िंुगे सडक वाि १५००००
13 दोवान पिु सर्ाई तथा ममात ५००००
14 हल्िे धनु्ताङ्ग सडक लनमााण तथा ममात १०००००

2110000

क्र.स.  नाम रकम
१ अरुण गाउँपालिका 11400000
२ १ नं. वडा २४३००००
३ २ नं. वडा 2170000
४ ३ नं. वडा 1710000
५ ४ नं. वडा 1370000
६ ५ नं. वडा 2435000
७ ६ नं. वडा २३२५०००
८ ७ नं. वडा 2415000

26255000

जम्मा

अरुण गाँउपालिका
गाँउकायापालिकाको कायाािय

प्याउिी, भोजपरु
सामाखजक ववकास तर्ा को बजेट

सांरासं

जम्मा 



क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 आवालधक योजना 1500000

2 लभिेज प्रोर्ाईि 1000000

3 मा.वव.तह तथा बाकी स्वास््य चौकी ई. हाखजरी 300000

4 न्यावयक सलमलत 500000

5 जेष्ठ नागररक सम्मान 200000

6 मवहिा ववकास मञ्च नतेतृ्व क्षमता ववकास 200000

7 राजनैलतक वपलडतहरुको सम्मान 300000

8 स्वास््य कायाक्रम.(स्वयम सेववका तथा औिलध िररद) 2500000

9 मवहिा कायाक्रम (सतु्केरी भेट तथा उपचार समेत) 1000000

10 खिक्षा कायाक्रम 600000

11 िेिकूद कायाक्रम 400000

12 यवुा िखक्षत कायाक्रम 700000

13 लभन्न क्षमता कायाक्रम 900000

14 दलित िखक्षत कायाक्रम 400000

15 बािबालिका कायाक्रम 200000

16 खजमी गाउँ िेिकुद लनमााण ३०००००

17 प्रजनन स्वास््य तथा घमु्ती Video Xray खिववर 400000

11400000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 खिक्षा सधुार कायाक्रम ३०००००
2 स्वास््य सधुार २०००००
3 िखक्षत वगा कायाक्रम 

मवहिा िखक्षत कायाक्रम ५००००
वािबालिका िखक्षत कायाक्रम २००००

अरुण गाँउपालिका 1 नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट

अरुण गाँउपालिकाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा



दलित िखक्षत कायाक्रम २००००
अपाङ्ग  िखक्षत कायाक्रम २००००
जेष्ठ नागररक िखक्षत कायाक्रम ४००००

४ मगर संघ संस्कृलतक जगेनाा ४००००
५ वकरात राई संस्कृलतक जगेनाा २००००
६ अल्पसङ्ख्यक तथा लसमान्तकृत संस्कृलतक जगेनाा २००००
७ नवेार संस्कृलतक जगेनाा २००००
८ भजन कृतन एवम ्वािन २००००
९ तामाङ्ग संस्कृलतक जगेनाा ३००००
१० िेिकुद ववकास ७५०००
११ यवुिखक्षत कायाक्रम १५००००
१२ सडक हेराि ु १०४०००
१३ तामाङ्ग ट्ांकी लनमााण साववक ६ १२२०००
१४ िुंगगेिी धारा व्यवस्थापन ३००००
१५ दाउन ेिानपेानी व्यवस्थापन ८००००
१६ िकेिीटार िानपेानी व्यवस्थापन ७५०००
१७ राधाकृष्ण मखन्दर व्यवस्थापन १४००००
१८ वादर िोर व्यवस्थापन ४००००
१९ केन्रीय िानपेानी ट्ांकी ममात तथा एक घर वक धारा व्यवस्थापन ७०००००
२० जािपा देवी मखन्दर लनमााण साववक ६ ३००००
२१ ववधतु ४४०००
२२ पाइप िररद ४००००

२४३००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 आदीवासी, जनजाती, दलित िखक्षत ्कायाक्रम ३०००००
2 यवुा िखक्षत तथा िेिकुद कायाक्रम २०००००
3 मवहिा तथा बािबालिका पोिण कायाक्रम र नारी ददवस १२५०००
4 चम्पे ज.ुरे.स. कायाक्रम ४००००
5 वलथाङ सेन्टर तथा स्वास््य चौकी कायाािय व्यवस्थापन २०००००
6 बािमैत्री कायाक्रम ३००००

जम्मा

अरुण गाँउपालिका २ नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट



7 िेि ग्राउन्ड सम्याउन े(साववक-५) ८००००
8 लभन्न तथा र्रक क्षमत र जेष्ठ जगाररक सम्मान १०००००
9 ब्याडलमन्टन िेि ग्राउन्ड लनमााण, चम्पे बजार १०००००
10 आयवेुद औिधािय स्थापना तथा व्यवस्थापन ३०००००
11 साववक १ माच ुंङ िानपेानी योजना ११००००
12 बसघारी मलुन िानपेानी नौिे टोि ९००००
13 साववक ६ बोरोरी वोटे र भैसे कुवा धारा ममात ६००००
14 साववक ३ काकी धारा ममात ३५०००
15 साववक ७ नवेार धारा व्यवस्थापन ५००००
16 सरुक्षा व्यावस्थापन ४००००
17 सामाखजक पररचािन टोि ववकाि िचा ४५०००
18 गाउँ ववकास कायाक्रम १५००००
19 बजार व्यवस्थापन तथा सरसर्ाई ५००००
20 िसुासन तथा प्रवधान सावाजलनक सनुवुाई  ६५०००

२१७००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 जेष्ठ नागररक सम्मान कायाक्रम 60000
2 वाि सचेतना कायाक्रम 50000
2 प्रा.स्वा.केन्र स्वीपर 60000
3 मवहिा िखक्षत कायाक्रम 75000
4 मखन्दर पजुारी 55000
5 मठ मखन्दर व्यवस्थापन 125000
6 िेिकुद कायाक्रम 140000
7 राँके मसानघाट जान ेबाटो लनमााण 50000
9 सागर जान ेबाटोमा टहरा लनमााण िोकम्बु 200000
10 सागर जान ेबाटो र्डानी तथा िखुड्किा लनमााण 25000
11 जनजाती संस्कृलत संरक्षण सबै वडा 150000
12 दलित सचेतना कायाक्रम 50000
13 िा. पा. संरक्षण 125000

14 प्याउिी बजार िा. पा. 400000

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ३ नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट



15 वतासे आहािे िा. पा. 90000

16 सामाखजक पररचािन 55000
1710000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ श्री अरूणोदय मावव भवन प्िाष्टर योजना १५००००
2 श्री जाल्पा आधारभतू ववद्यािय घेरावारा तथा लसवि लनमाणा योजना १०००००
३ नवेार समदुाय िखक्षत मौिो मखन्दर लनमााण ७५०००
4 श्री कौखिका प्रावव चेचेिङु्ग  खिलिङ्ग लनमााण योजना १०००००
५ श्री अरूण प्रावव अपरुो घेरावार लनमाणा योजना ६००००
6 श्री ववजय प्रावव िेि मैदान लनमााण योजना ५५०००
७ गमु्वा व्यावस्थापन २०००००
8 िाकेिा खििी  तथा भािा लिवप उत्थान व्यावस्थापन योजना १५००००
९ दलित िखक्षत लभमसेन मखन्दर घेरावारा ५००००

10 खिव मखन्दर छ्याम्ताङ्ग अपरुो मखन्दर लनमााण ३००००
११ मानडेाँडा र चरम्वी रु्के सल्िामा मिामी िाजाघर लनमााण योजना २०००००
12 चरम्वेश्वर खिव मखन्दर लनमााण योजना १०००००
१३ भजेुिी मखन्दर लनमााण योजना ५००००
14 आददवासी जनजाती िखक्षत कायाक्रम ५००००

1370000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 ओदान ेिानपेानी ट्ाङ्की घेरवारा / पाइप ववस्तार 50000
2 टाकुरे कुवा िानपेानी ममात टोि न. १ ५००००
3 िाँउ कुवा ममात टोि न. २ २५०००
4 वरबोटे िानपेानी कुवा लनमााण २५०००
5 देवी धारा िानपेानी टोि न. ५ घेरावारा २५०००
6 लसमपानी कुवा लनमााण टोि न. ६ ५००००
7 ठाडो लसम कुवा लनमााण टोि न. ६ २५०००
8 सुँवारा िानपेानी ट्ाङ्की लनमााण टोि न. ७ ५००००

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 4 नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ५ नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट



9 जगते लसम िानपेानी ट्ाङ्की ममात टोि न. ८ ३००००
10 आरुिका  लिफ्ट िानपेानी हेरािु ३००००
11 जेष्ठ नागररक भेटघाट चौतारी टोि न. ६-७/२-३ १५००००
12 ववपन्न एकि मवहिा २ घरिाई कका ट पाता ववतरण ७००००
13 ववपन्न दलित आवास लनमााण १ घर १०००००
14 मवहिा लसप ववकाि/नारी ददवस/लतज कायाक्रम १५००००
15 दलित लसप प्रवधानका िालग औजार िररद ५००००
16 जेष्ठ नागररक सम्मान कायाक्रम ७००००
17 आददवासी दलित तथा ज.जा. कायाक्रम

मंकिि नवेार जलतको संस्कृलत प्रवधान ५००००
वकरात  राई यायो्याको उथौिी/उभौिी पवा ३००००
भजेुि किा संस्कृलत प्रवधान २५०००
तामाङ्ग संस्कृलत प्रवधान २५०००
दलित किा संस्कृलत प्रवधान २००००

१८ अपाङ्ग िखक्षत कायाक्रम २५०००
19 िेिकुद कायाक्रम १०००००
20 किा संस्कृलत सावहत्य प्रवधान ३५०००
21 ववश्वप्रमेी मा.वव. कोठा लसलिंग, कयाकक्ष व्यवास्थापन २५००००
22 पन्चकन्या आ. वव. कक्षाकोठा व्यवस्थापन / घेरावारा/ई-हाखजरी २०००००
23 ववश्व ववधोदय प्रा.वव. कोठा लसलिंग, ई-हाखजरी १५००००
24 श्रीिण्ड प्रा.वव. कम्पटुर /र्ोटोकपी मेलसन /ई-हाखजरी / ववधतु वाइररंग १५००००
25 वािबालिका िैखक्षक स्तर ववकाि २०००००

26
स्वस्थ चौकी सरसर्ाई/पनुाािोप/र्लनाचर/सनु्य  होम डेिीभरर
ददगोपन/कायाािय व्यवस्थापन/RUSG सेवा/पोिण 225000

2435000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ भिााबोटे िानपेानी ट्ाङ्की स्ल्याप लनमााण १०००००
२ माखझटार चंिेडाँडामा २ वटा प्िावष्टक पोिरी लनमााण ९००००
३ िकािधारा िानपेानी योजना ३००0 लमटर २० लम.लम. को पाईर् िरीद १३००००
४ कुटाङ् अधूरो पोिरी लनमााण योजना ३०००००

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ६ नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट



५ कोिी प्रा.लब. िेि मैदान लनमााण योजना १०००००
६ अरुण गंगा प्रा.लब. िेि मैदान लनमााण योजना १२००००
७ िकााउन ेिानपेानी योजना पाईप िरीद ५००००
८ िोसाान ेबगर लसंचाई योजना २०००००
९ जरायोटार बाि खिक्षा चपी लनमााण तथा पाटी भवन ममात १५००००

१० बास्ताङ िहरे िानपेानी योजना ३५०००
११ पाक्क्षी गाउ लसंचाई योजना पाईप िरीद १२००००
१२ स्वास््य चौकी जरायोटार बलथाङ सेन्टर संचािन अनदुान १०००००
१३ र्ाल्ते िोिा कुवा ममात १५०००
१४ िेिकुद लबकास कायाक्रम १५००००
१५ मवहिा लबकास कायाक्रम १४००००
१६ परुानो स्वास््य चौकी रहेको भवन ममात १०५०००
१७ दलित िखक्षत कायाक्रम ५००००
१८ कुटाङ बाि खिक्षा संचािन अनदुान ३५०००
१९ लबद्यािय िखक्षत िेिा ब्यबस्थापन तथा कम्प्यूटर तालिम ५५०००
२० लसम्टार चोनताङ िानपेानी ट्ाङकी लनमााण योजना २०००००
२१ महेन्रोदय माध्यालमक लबद्यािय िैखक्षक िधुार ८००००

२३२५०००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 श्री सगरमाथा मा.वव., साकेवा प्रा.वव.,जनश्रम प्रा.वव. ७०००००
2 कृिक राहत कायाक्रम ७०००००
3 स्वास््य ववकाि ८००००
4 मवहिा लतज ववििे ५००००
5 िानपेानी तथा सरसर्ाई १५००००
6 िोभर पोिरी २०००००
7 आददवासी, जनजाती, दलित,जेष्ठ नागररक १०००००
8 िाल्डे हाईड्रोलिक लिफ्ट िानपेानी  २०००००
9 िङु्गछुङ्ग टोि िानपेानी पाइप िररद तथा ममात ५००००
10 िेिकुद कायाक्रम १५५०००
11 किा सावहत्य ३००००

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 7 नं. वडाको सामाखजक ववकास  तर्ा को बजेट



२४१५०००

क्र.स.  नाम रकम
१ अरुण गाउँपालिका 9600000
२ १ नं. वडा ५०००००
३ २ नं. वडा २०००००
४ ३ नं. वडा 650000
५ ४ नं. वडा 405000
६ ५ नं. वडा 415000
७ ६ नं. वडा ३०००००
८ ७ नं. वडा ९३००००

13000000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 मेखिनरी सामान 500000

2 कृवि कायाक्रम सु् िा तथा िडेरी बालि सपोट समेत 4500000

3 पि,ु भेटनरी कायाक्रम 2500000

4 िानपेानी कायाक्रम (पाईप िररद समेत) 1500000

5 स्थालनय ववकास कोि 600000

9600000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 कृवि तथा पिपंुक्षी 300000
2 पयाटन ववकास 200000

अरुण गाँउपालिकाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 1 नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका
गाँउकायापालिकाको कायाािय

प्याउिी, भोजपरु
आलथाक ववकास तर्ा को बजेट

सांरासं

जम्मा 



500000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
2 पञ्जीकरण तथा मािपोत ५००००
6 कृवि तथा पसपुखक्ष कायाक्रम १५००००

२०००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 लसचाई पाईप, वहिटंे्याकी िररद 150000

2 र्िरु्ि ववरुवा िररद 100000

3 हंग्रायो िोिा लसमल्टार, अटेिन्ना कुिो ममात 100000

4 िागवुा िोिा लसम्िे कुिो ममात 150000

5 ताररिे लिफ्ट िा. पा. 100000

6 थामेडाडा भि व्यवस्थापन 50000

650000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 कृवि िखक्षत कायाक्रम २०००००
2 डकुी ट्ाङ्ग कुिो ममात २००००
3 लसम्िे कुिो ममात २००००
4 चाकािङु्ग कुिो ममात ५००००
5 चहुाड कुिो ममात ३००००
6 िेवाङ्गडाँडा र परुाना गाउँमा प्िावष्टक पोिरी लनमााण योजना ५००००
7 सनु्तिावारी पोिरी लनमाणा योजना ३५०००

४०५०००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ ना.स.के. आय आजान कायाक्रम टोि न. १ ३००००
२ ना.स.के. आय आजान कायाक्रम टोि न. ५ र ६ ३००००

अरुण गाँउपालिका 3 नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

hDdf

अरुण गाँउपालिका ४ नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ५ नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका २ नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा



३ ना.स.के. आय आजान कायाक्रम टोि न. १ ७ र ८ ३००००
४ र्िरु्ि ववरुवा 300000
५ २० घर र्िरु्ि तरकारी िेलत २५०००

415000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ कृवि, पि ुतथा भेटेनरेी कायाक्रम ३०००००

३०००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 खिसगुौरा जग्र ेवहउदे लसचाई पाइप िररद १०००००
2 वडा स्तरीय पाइप िररद ४०००००
3 कािीिोिा वाजगरा कुिो पाइप २०००००
4 िुङे्ग तल्िोगाउँ पोिरी ििान तथा ममात २०००००
5 हंरायो िोिा सडक कुिो स्िाब लनमााण / होम पाइप ३००००

९३००००

क्र.स.  नाम रकम
१ अरुण गाउँपालिका 6000000
२ १ नं. वडा ६५००००
३ २ नं. वडा १४००००
४ ३ नं. वडा 450000
५ ४ नं. वडा 755000
६ ५ नं. वडा ४७५०००
७ ६ नं. वडा ३९००००
८ ७ नं. वडा ४५०००

अरुण गाँउपालिका ६ नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ६ नं. वडाको आलथाक ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका
गाँउकायापालिकाको कायाािय

प्याउिी, भोजपरु
संस्थागत ववकास तर्ा को बजेट

सांरासं

  जम्मा



8905000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 गाडी िररद 5000000
2 र्लनाचर 500000
3 सहकारी तथा उधोग 500000

6000000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 सरुक्षा व्यावस्थापन 40000
2 पञ्जीकरण खिववर सञ्चािन 40000
3 सिुासन प्रवद्र्धन तथा ववववध 20000
4 भैपरी तथा ववववध 300000
5 अन्य सामाखजक पररचािन ६००००
6 कायाािय व्यवस्थापन २००००
7 स्थानीय ववकाि कोि १५००००
8 सूचना तथा सन्चार २००००

650000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
8 कन्चनजंगा कृवि सहकारी र्लनाचर ७००००
5 पालथभरा बचत तथा ऋण सहकारी क्षमत ववकास तालिम ७००००

१४००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 वडा कायाािय व्यवस्थापन 100000

2 पखञ्जकरण खिववर 25000

3 मािपोत ठेिी उतार 25000

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका ३ नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिकाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 1 नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 2 नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट



4 सरुक्षा व्यवस्थापन 40000

5 प्रा.स्वा.के. व्यवस्थापन उपकरणहरु िररद 200000

6 सहनखिि सहकारी नटे जडान तथा र्लनाचर 60000

450000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 सामाजिक परिचालन २५०००
2 िषे्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम २००००
3 पजजिकिण तथा सामाजिक सिुक्षा व्र्ावस्थापन २५०००
4 सिुक्षा व्र्ावस्थापन २५०००
5 वडा कार्ायलर् व्र्ावस्थापन १४००००
6 सशुासन तथा सेवा प्रवाह कार्यक्रम २००००
7 खलेकुद जवकास कार्यक्रम ७५०००
8 स्वास््र् चौकी व्र्ावस्थापन ४००००
9 मजहला जवकास कार्यक्रम ५००००
10 वालवाजलका लजक्षत र्ोिना २७०००
11 जवद्यतु् जवस्ताि र्ोिना ७५०००
12 लाजलगुुँिास वालजवकास केन्द्र व्र्ावस्थापन र्ोिना २५०००
13 सडक हिेालु २०८०००

755000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ सडक रुगािु १५००००
२ मािपोत ठेिी उत्तर १५०००
३ वडा लभत्रक जम्मा नक्सा तयार १००००
४ पंजीकरण व्यवस्थापन २००००
५ कायाािय व्यवस्थापन १०००००
६ लडप बोररंग व्यवस्थापन १५००००
७ प्रहरी चौकी व्यवस्थापन ३००००

४७५०००जम्मा 

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका ४ नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 5 नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट



क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ सामाखजक पररचािन कायाक्रम २५०००
२ सचुना तथा संचार कायाक्रम २००००
३ कायाािय ब्यबस्थापन १०००००
४ साना वकसान सहकारी संस्था प्रोजेक्टर िरीद २५०००
५ सरुक्षा ब्यबस्थापन कायाक्र ५००००
६ पखञ्जकरण ब्यबस्थापन कायाक्रम २००००
७ नपेाि रेडक्रस सोसाईटी जरायोटार उपिािा भवन लनमााण १५००००

३९००००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 कायाािय व्यवस्थापन २००००
2 सरुक्षा व्यवस्थापन २५०००

४५०००

क्र.स.  नाम रकम
१ अरुण गाउँपालिका 11389000
२ १ नं. वडा ७००००
३ २ नं. वडा ४८००००
४ ३ नं. वडा 830000
५ ४ नं. वडा 570000
६ ५ नं. वडा २२५०००
७ ६ नं. वडा ३२५०००
८ ७ नं. वडा ५०००००

सांरासं

अरुण गाँउपालिका 6 नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 7 नं. वडाको संस्थागत ववकास  तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका
गाँउकायापालिकाको कायाािय

प्याउिी, भोजपरु
वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट



14389000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 जगेडा कोि 2000000

2 भैपरी ववववध ६१८९०००

3 भ–ूसंरक्षण कायाक्रम  (जािी तथा लनमााण) 1000000

4 बन तथा वातावरण (पाका  समेत) 700000

5 ममात सम्भार कोि 1000000

6 ववपद् व्यावस्थापन कायाक्रम 500000

11389000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ र्ोहोरमैिा तथा सरसर्ाई व्यवस्थापन २००००
2 ववपद् पूवातयारी तथा व्यवस्थापन ५००००

70000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 भैपरी तथा ववपत ्व्यवस्थापन १०००००
2 ववववध ३८००००

480000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 िावाजलनक िौचािय व्यवस्थापन 50000

2 ववपद व्यवस्थापन 300000

3 डम्पीन साइड लनमााण 80000

7 ववववध िचा 400000

830000

अरुण गाँउपालिका २ नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ३ नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा

जम्मा 

अरुण गाँउपालिकाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा 

अरुण गाँउपालिका 1 नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा



क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 ववपद् व्यावस्थापन ४००००
2 जगन्टार र सकेुधारा िानपेानी महुान संरक्षण योजना ५००००
3 वपपिडाँडा वजार र्ोहोर व्यावस्थापन तथा िि लनकास योजना ७५०००
4 आइतवारे िानपेानी महुान संरक्षण योजना ५००००
5 वाहनुधारा महुान संरक्षण योजना ३५०००
6 वडारे कुवा ममता योजना २००००
7 सु् िा िडेरी िखक्षत कायाक्रम ३०००००

570000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 तामांङ्ग आयाघाट सरसर्ाई वकृ्षारोपण 25000
२ ववपद व्यवास्थापन / भैपरी आउन ेववववध २०००००

225000

क्र.स. योजनाको नाम रकम
१ भैपरी कोि ३०००००
३ ववपद व्यवस्थापन कायाक्रम २५०००

३२५०००

क्र.स. योजनाको नाम रकम
1 भैपरी ४०००००
2 िडेरी राहत १०००००

५०००००

अरुण गाँउपालिका ५ नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ६ नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका 7 नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा

अरुण गाँउपालिका ४ नं. वडाको वातावरण तथा ववपत ्व्यवस्थापन तर्ा को बजेट

जम्मा


