
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाबाट संचात्रित आयोजना/काययक्रम  

१) साविक िडा नं ४,१ र ५ हालको विपुरासुन्दरी गाउँपावलका िडा नं १ मा खानेपानी सुधार तथा 

विस्तार रु.३५,००,०००|- 

२) विपुरासुन्दरी गाउँपावलका िडा नं २ मा खानेपानी (मेन खानेपानी,देिीस्थान खानेपानी,सानोगाउँ 

खानेपानी पटकेघारी खानेपानी, विन्दिवसनी खानेपानी,िगैचा खानेपानी ढोडारे खोला खानेपानी) 

व्यिस्थापन,वमटर जडान तथा पाईपखररद रु.३५,००,०००|- 

३) िडा नं ३ को ठुलोिेसी मुचोक सडक पक्की डर ेन ग्राविल तथा स्तरौउन्ति रु.३५,००,०००|- 

४) िडा नं ४को  ररङ्गने िेलुन सडक स्तरौन्नती रु. ६३,००,०००|- 

५) िडा नं ५ को गणेशथान हवटया सडक स्तरौन्नती रु. ३५,००,०००|- 

६) िडा नं ६को आवगन्चोक िेलुन सडक पक्की डर ेन ग्याविन तथा स्तरौन्नती रु. ३५,००,०००|- 

७) िडा नं ६ विमोदय मा.वि गोलांग िौवतक सुधार रु. ९,००,०००|- 

८) िडा.नं ६ को मवहला ििन रु ४,००,०००|- 

९) झरेडी वचसापानी सडक स्तरौन्नती  रु. ३५,००,०००|- 

१०) विपुरासुन्दरी गाउँपावलका ििन वनमााणको लावग रु. १,५०,००,०००|- 

११) गाउँपावलकाको लावग सिारी साधन/गाडी खररद िापत रु. ५०,००,०००|- 

१२) विपुरासुन्दरी गाउँपावलकाको लावग गाउँ पार्श्ा वचि(Village Profile) वनमााण रु. २७,००,०००|-  

१३) मनपाङ्गखोला सल्यानटार खानेपानी आयोजना रु. ५०,००,०००|- 

१४) िडा नं ४ को िडा कायाालय ििन वनमााण रु ४०,००,०००|- 

१५) हालको गाउँपावलकाको अधुरो ििन पुरा गनाको लावग रु. 18,००,०००|- 

१६) िडा नं १ न्तस्थत कुमाल खोलाको तटिन्दन वनमााण गना रु. १५,००,०००|- 

१७) ईलाका प्रहरी कायाालय सल्यानटार को गेट,कम्पाउण्ड र प्रवतक्षालय वनमााण गना रु. 

५,००,०००|- 

१८) िडा नं ५ र ७ मा अिन्तस्थत मदनेखोला र गणेशखोलामा कजिे वनमााण िापत रु. १७,००,०००|- 

१९) विपुरासुन्दरी गाउँपावलका िडा नं ५ मा कृवि र िनस्पवत नसारी वनमााण गनाको लावग रु. 

६,००,०००|- 

२०) गाउँपावलका गेटदेन्तख गाउँपावलका चोक हँदै उत्तर दवक्षण िाटो कालो पिे सवहत स्तरौन्नती रु. 

४०,००,०००|- 

२१) विविध कायाको लावग गाउँकायापावलकाको िैठकले वनणाय गरी खचा गना पाउने गरी रु २०,००,०००|- 

२२) कमलादेिी आधारिूत विद्यालय ििन वनमााणको लावग रु २०,००,०००|- 

२३) सल्यानटार क्याम्पस िौवतक सुधार रु १५,००,०००|- 

२४) नेिािती सामुदावयक क्याम्पस िौवतक सुधार रु. ५००,०००|- 

२५) िडा नं ३ को िडा कायाालय ममात रु.९,००,०००|- 

२६) सल्यानकोट मा.वि कम्पाउण्ड वनमााण रु १०,००,०००|- 



२७) लामो िगैचा सल्यानटार देन्तख िीमसेन थान गोलांग जोड्ने सडक स्तरौन्नती -५०००००(िडा नं २ 

र ६) 

२८) वलफ्ट खानेपानी व्यिस्थापन गोलांग -१५००००(िडा नं ६) 

२९)न्याय व्यिस्थापन सम्बन्ति रु -५०००००|- 

३०) खैरेनी सामुदावयक ििन वनमााण (मसार)- ४,००,०००|- 

३१) गंगाजमुना सल्यानकोट खानेपानी ममात -२००,०००|- 

३२) सुनपोखरी सामुदावयक ििन वनमााण – ४००,०००|- 

३३) जंुगेपावन तथा दवलत िस्ती खानेपानी ममात(गोलांग)-२००,०००|- 

३४)वितााधारा वपपे्ल स्वारा डांडा गाह्र साउने पानी सडक आवगन्चोक -३००,०००|- 

३५) गोलांग वसरान कठेरी सडक-२००,०००|- 

३६) सच्चाई ििन आवगन्चोक -१००,०००|- 

३७) वसंचाई/पाइप खररद -५००,०००|- 

३८) िण्डारी पोखरी कासे्टखोला सडक ममात- ४००,०००|- 

३९) शैवक्षक गुणस्तर िृन्तिको लावग शैवक्षक अनुदान कोि-१०,००,०००|- 

४०) आत्मज्ञान प्रचार सतं्सग ििन गोलांग तल्लो टोल -१,००,०००|- 

४१) गणेशमान पुछार कूलो ममात िडा नं ७- २०००००|- 

४२) गाउँपावलकाको लावग फवनाचर खररद -१०,००,०००|- 

४३)निीकरणीय उजाा सोलार सडक िवत्त जडान िडा नं ६(गा.वि स. ििन आसपास) ७,००,०००|- 

४४) अचाने मा वि – ५,००,०००|- 

४५) सल्लाघारी िेलुन सडक स्तरौन्नती -६,००,०००|- 

त्रबषयगत शाखाको िात्रग त्रसमा त्रनर्ायरण गररएको बजेट रु. १००,००,०००|(अक्षरुपी रु.एक करोड) 

देहाय बमोत्रजम त्रबत्रनयोजन गररएको छ| 

तपवशल: 

क)स्वास्थ्य शाखा रु -७०,००,०००|-(अक्षरुपी रु.सत्तरी लाख ) 

ख) वशक्षा शाखा रु -१०,००,०००|-(अक्षरुपी रु. दश लाख) 

ग) पशु विकास शाखा रु -१०,००,०००|-(अक्षरुपी रु.दश लाख) 

घ) कृवि शाखा रु.१०,००,०००|-(अक्षरुपी रु.दश लाख) 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाकाको गौरबका योजना/काययक्रम  

विपुरासुन्दरी मन्तन्दरमा वियू टािर वनमााण -५०,००,०००|- 

गाउँपावलका स्तरीय चक्रपथ वनमााण - १,०९,००,०००|- 



 


