
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 

 

........., रुकुम (पूर्व), ५ नं. प्रदशे, नेपाल | फोन नं. +९७७-९७४८१५०७५७, ९७४८१५४४१४ 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

वडा नं. १           रु. हजारमा 

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न हनेु चौमानसक लागत 
सहभानगता 

कैवि
र्त प्रथम दोस्रो तेस्रो 

१०३० पर्यटन               

१ गरुरल्ला पदमागय स्तरोन्ननत वडा नं १ ५०० ५००   ५०० १००   

२०१० शिक्षा               

२ आवव रुशजखोला खेलमैदान ननमायण वडा नं १ ३००     ३०० ६०   

३ मावव नसद्दचौर खेलमैदान ननमायण वडा नं १ २५०     २५० ५०   

४ आवव स्र्ाला भवन पलस्टर वडा नं १ १५० १५०     30   

२०२० स्वाथ्र्               

५ स्वास्थ्र् भवन विनननसङ वडा नं १ २००     २०० ४०   

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ               

६ 
लामाक्र्ाङ खानेपानी ननमायण र्ोजना 
(क्रमागत) 

वडा नं १ १००     १०० २०   

७ स्र्ानतारे खानेपानी ननमायण र्ोजना वडा नं १ १५०   १५०   30   

८ गरवाङ खानेपानी ननमायण र्ोजना वडा नं १ १५०   १५०   30   

९ लकुुम दनलत वशस्त महुान ममयत वडा नं १ १००   १००   20   

१० हनलवाङ खानेपानी ननमायण वडा नं १ २५०   १००   50   

११ 
दनलत बशस्त ढल ननकास (दनलत 
लशक्षत) 

वडा नं १ ३००     300 60   

२०४० संस्कृनत प्रवर्द्यन               

१२ शिष्टीर् चचय भवन ननमायण वडा नं १ ३००   ३००   60   

१३ सााँस्कृनतक संरक्षण तथा प्रवर्द्यन वडा नं १ १८०     १८० ३६   

१४ पंचेवाजा संरक्षण (दनलत) वडा नं १ ५० ५०     10   
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गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन               

१५ 
र्वुा खेलकुद व्र्वस्थापन 

 
वडा नं १ २००   २००       

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण 

१६ 
मवहला सामदुावर्क भवन रंगरोगन 
तथा ढल ननकास 

वडा नं १ 
लकुुम 

४५०   ४५०   90   

१७ मावव नसद्दचौर बालमैत्री िननयचर वडा नं १ १३०     १३०     

१८ आवव स्र्ाला नभते्त लेखन वडा नं १ १२० १२०         

१९ आवव रुशजखोला नभते्त लेखन वडा नं १ १२० १२०         

२० अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम वडा नं १ ४८     ४८     

२१ जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम वडा नं १ १००     १००     

३०१० स्थानीर् सडक, पलु तथा झो प ु               

२२ 
लकुुम-ररका-थवाङ सडक ननमायण 
र्ोजना वडा नं १ ८५०     ८५० १७०   

३०२० नसंचाई               

२३ लकुुम खोला नसंचाई र्ोजना भमेू १ २०००   २०००   400   

४०१० वन तथा भ ूसंरक्षण               

२४ स्र्ारवाङ डााँडा बृक्षारोपन १ ७५     ७५ १५   

४०५० िोहरमैला तथा ढल व्र्वस्थापन               

२५ लकुुम वस्ती ढल ननकास वडा नं १ १०००   १०००   200   
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गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

वडा नं. २         
रु. 

हजारमा 
    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न हनेु 

स्थान 
ववननर्ोजन रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
१०३० पर्यटन               

१ 
आददवासी जनजानत संग्रहालर् 
सदुृढीकरण 

वडा नं २ 
कााँक्री ५००   500       

२०१० शिक्षा               

२ आवव खावाङ विल्ड ननमायण वडा नं २ २०० २००     40   

३ आवव दहवाङ िननयचर वडा नं २ १००   १००   20   

२०२० स्वाथ्र्               

४ स्वास्थ्र् चौकी व्र्वस्थापन वडा नं २ ६५ ६५         

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ               

५ नत्रबेणी बजार खानेपानी ननमायण वडा नं २ २५०   २५०   50   

६ गावाङ खानेपानी ममयत वडा नं २ १००   १००   20   

७ जनजानत संग्रालर् खानेपानी वडा नं २ १६०   १६०   32   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन               

८ गाबाङ खेल मैदान मञ्च ननमायण वडा नं २ ५० ५०     10   

९ 
र्वुा तथा खेलकूद व्र्वस्थापन 
कााँक्री वडा नं २ १५०   १५०       

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

१० 
मवहला सामदुावर्क भवन 
ननमायण 

वडा नं २ ५२०   ५२०   104   

११ मवहला क्षमता ववकास कार्यक्रम वडा नं २  १२३     १२३     

१२ बालमैत्री कार्यक्रम संचालन वडा नं २ १००     १००     
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 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

१३ 
प्रावव गावाङ बालमैत्री धारा 
ननमायण 

वडा नं २ १४३   १४३   28.6   

१४ 
मावव नत्रवेणी बालमैत्री धारा 
ननमायण 

वडा नं २ २००   २००   40   

१५ आरण ब्र्बस्थापन जंगाडाडा वडा नं २ ११०   ११०   22   

१६ 
आरण ब्र्बस्थापन सामग्री 
खररद गावाङ 

वडा नं २ ५०   ५०       

१७ 
अपाङ्ग आर् आजयनका लानग 
बािा ववतरण कार्यक्रम 

वडा नं २ १६१     १६१     

१८ जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम वडा नं २ १६१     १६१     

३०१० स्थानीर् सडक, पलु तथा झो प ु               

१९ RCC पलु ननमायण खाबाङ 
वडा नं २ 
खाबाङ 

४००   ४००   80   

२० 
नत्रवेणीदेशख कााँक्री ठूलो 
गाउाँसम्म नसंढी ननमायण 

वडा नं २ १०००   १०००   200   

३०२० नसंचाई               

२१ स्प्रीङकल नसंचाई खावाङ वडा नं २ २१७   २१७   43.4   

२२ डरुुम खोला नसंचाई वडा नं २ २०००   २०००   400   

३०४० उजाय, लघ ुतथा साना जलववद्यतु               

२३ 
ववद्यतु पोल खररद ओभर पानी 
व्र्वस्था वडा नं २ ६००   ६००   120   

४०१० वन तथा भ ूसंरक्षण               

२४ 
बृक्षारोपन नबरुवा खरीद जंगा 
सैपाटुन 

२ १००     १०० 20   

२५ बृक्षारोपन नबरुवा खरीद गावाङ २ ६३     ६३ 12.6   

२६ वृक्षारोपन ववरुवा खरीद २ ५०     ५० 10   
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

आरुडााँडा 

२७ वृक्षारोपन ववरुवा खरीद काक्री २ १००     १०० 20   

४०४० जलउत्पन्न प्रकोप ननर्न्त्रण               

२८ सैपाटुङ खोला बााँध ननमायण वडा नं २ 100 100     20   

४०५० िोहरमैला तथा ढल व्र्वस्थापन               

२९ 
गाउाँपानलका कार्ायलर् ढल 
ननकास 

गापा ५००   ५००       

   

८२७३ ४१५ ७००० ८५८ १२९३ 

 वडा नं. ३         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
१०२० उद्योग तथा वाशणज्र्               

१ नसमा नमल ममयत वडा नं ३ ३५० ३५०     ७०   

१०३० पर्यटन               

२ 

िवहद वास ुस्मनृत जनवादी ववद्यालर् 
संग्रहालर्का लानग आन्तररक 

सदुृढीकरण 

वडा नं ३ 
क्र्ाङ्सी ५००   ५००   १००   

२०१० शिक्षा               

३ आवव झमु्लाबाङ नसढी ननमायण वडा नं ३ ३५०   ३५०   ७०   

२०२० स्वाथ्र्               

४ 
सामदुावर्क स्वास्थ केन्र झमु्लाबाङ 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ३ ३०० ३००     ६०   

५ 
मोराबाङ गाउाँघर शक्लननक भवनमा 
िननयचर तथा िौचालर् ननमायण 

वडा नं ३ 
मोराबाङ 

३०० ३००     ६०   

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ               
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चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 

 

........., रुकुम (पूर्व), ५ नं. प्रदशे, नेपाल | फोन नं. +९७७-९७४८१५०७५७, ९७४८१५४४१४ 
 इमेल: bhumemun@gmail.com | र्बेसाइटः www.bhumemun.gov.np  

टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

६ झमु्लाबाङ खानेपानी पाइप खररद वडा नं ३ १००   १००   २०   

७ 
कानलमाटी महुान संरक्षण तथा ठाम 
खानेपानी ननमायण 

वडा नं ३ ६५०   ६५०   १३०   

८ गाबाङ खानेपानी धारा ननमायण वडा नं ३ ३०० ३००     ६०   

२०४० संस्कृनत प्रवर्द्यन               

९ शिष्टीर्न चचय िननयचर व्र्वस्था वडा नं ३  १००   १००   २०   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन               

१० रू्वा लशक्षत कार्यक्रम वडा नं ३ १९५   १९५       

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

११ 
खानेपानी ट्याङ्की ममयत तथा महुान 
संरक्षण (मवहला लशक्षत) 

वडा नं ३ 
नसमा २८९   २८९   ५८   

१२ मवहला लशक्षत क्षमता ववकास वडा नं ३ २००     २००     

१३ 
आवव क्र्ाङ्सी बालमैत्री िौचालर् 
ननमायण 

वडा नं ३ ३९१ ३९१     ७८   

१४ 
आवव मोराबाङ बालमैत्री धारा 
ननमायण 

वडा नं ३ 
मोराबाङ 

२०० २००     ४०   

१५ आरन सधुार व्र्वस्थापन वडा नं ३ २९३   २९३   ५९   

१६ अपाङ्ग सम्मान तथा संरक्षण वडा नं ३ १९५   १९५       

१७ ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम वडा नं ३ १९५   १९५       

१८ 
जनजानत संस्कृनत संरक्षण तथा 
प्रवर्द्यन 

वडा नं ३ १९५   १९५       

३०१० स्थानीर् सडक, पलु               

१९ 
नसमा-झमु्लाबाङ-क्र्ाङ्सी-
खाबाङबगर सडक ननमायण 

वडा नं ३ ३००० ३०००     ६००   

२० नसमा-मोराबाङ-कााँडा ग्रामीण सडक वडा नं ३ २००० २०००     ४००   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 

 

........., रुकुम (पूर्व), ५ नं. प्रदशे, नेपाल | फोन नं. +९७७-९७४८१५०७५७, ९७४८१५४४१४ 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

४०२० जलाधार संरक्षण               

२१ मोराबाङ खानेपानी महुान संरक्षण वडा नं ३ 150   150   ३०   

५०१० सामान्र् सेवा               

२२ वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन वडा नं ३ १३८     १३८     

   

१०३९१  ६८४१  ३२१२ ३३८ १८५५ 
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

वडा नं. ४         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न हनेु 

स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
२०२० स्वाथ्र् 

 
            

१ स्वास्थ्र् चौकी कााँडा व्र्वस्थापन वडा नं ४ ६१ ६१     १२   

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ 
 

            

२ 
जगेु खानेपानी ननमायण र्ोजना (एक 
घर एक धारा) 

वडा नं ४ 
सावकम 

५००     ५०० १००   

३ 
घंगारी खानेपानी ममयत ननमायण र्ोजना 
(जनजानत) 

वडा नं ४ १५५     १५५ ३१   

४ 
स्र्ाबाङ खोला तल्लो मूल खानेपानी 
ननमायण र्ोजना (एक घर एक धारा) 

वडा नं ४ 
कााँडा ४००   ४००   ८०   

५ कााँडा वस्ती ढल ननकास (क्रमागत) 
वडा नं ४ 
कााँडा ३००     ३०० ६०   

६ 
झङुलङु खानेपानी ममयत ननमायण 
र्ोजना 

वडा नं ४ 
सावकम 

१०० १००     २०   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन 
 

            

७ खेलकूद व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
वडा नं ४ 
कााँडा १५४   १५४       

८ तल्लो धबाङ खेलमैदान ननमायण 
वडा नं ४ 
कााँडा २००     २०० ४०   

९ बलथङु विल्ड ननमायण वडा नं ४ १००     १०० २०   

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

१० सामदुावर्क मवहला भवन कााँडा वडा नं ४ १९४   १९४   ३९   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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सदुृढीकरण कााँडा 

११ 
सामदुावर्क मवहला भवन सदुृढीकरण 
तल्लो सावकम 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

१९४   १९४   ३९   

१२ मावव कााँडा बालमैत्री िैशक्षक सामाग्री वडा नं ४ 
कााँडा १५५   १५५   ३१   

१३ 
आवव तल्लो सावकम बालमैत्री 
िैशक्षक सामाग्री 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

१५५   १५५   ३१   

१४ 
दनलत वस्ती सरसिाई कार्यक्रम 
तथा विल्टर ववतरण 

वडा नं ४ 
कााँडा ११६     ११६ २३   

१५ 
दाना वस्ती दनलत लशक्षत नसंचाई 
कार्यक्रम 

वडा नं ४ 
तल्लो सावकम 

११६     ११६ २३   

१६ अपाङ्ग सम्मान तथा पोषण कार्यक्रम वडा नं ४ १५५   १५५   ३१   

१७ 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान तथा पोषण 
कार्यक्रम 

वडा नं ४ १५५   १५५   ३१   

३०१० स्थानीर् सडक, पलु तथा झो प ु ०             

१८ 
झङुलङु-बलथङु-भरु्ाँरथान-धबाङ 

सडक 
वडा नं ४ ६०० ६००         

३०३० भवन तथा सहरी ववकास ०             

१९ वडा कार्ायलर् ममयत वडा नं ४ ७६     ७६     

 

  

mailto:bhumemun@gmail.com
http://www.bhumemun.gov.np/


भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

वडा नं. ५         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
१०२० उद्योग तथा वाशणज्र्               

१ 
अल्लो प्रिोधन तानलम सञ्चालन 
(मवहला लशक्षत बजेट) 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

३९५   ३९५       

२०२० स्वाथ्र्               

२ 

डानलबाङ स्वास्थ्र् सामदुावर्क खोप 
केन्र सदुृढीकरण तथा िौचालर् 
ननमायण 

वडा नं ५ 
डानलबाङ 

१३०   १३०   २६   

२०४० संस्कृनत प्रवर्द्यन               

३ 
सेराबाङ मण्डली ग्र्ानबङ वाल 
ननमायण 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

१००   १००   २०   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन               

४ रू्वा कम््रू्टर शिक्षा तानलम वडा नं ५ १००     १००     

५ रू्वा लशक्षत कार्यक्रम वडा नं ५ ५८     ५८     

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

६ 
आवव सेराबाङ बालमैत्री कक्षा 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

३१६   ३१६   ६३   

७ 
दनलत वस्ती एक घर एक विल्टर 
कार्यक्रम 

वडा नं ५ २३७ २३७         

८ अपाङ्ग सम्मान तथा पोषण कार्यक्रम वडा नं ५ १५८     १५८     

९ ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम वडा नं ५ १५८     १५८     

१० जनजानत मगर पोिाक खररद वडा नं ५ १५८ १५८         
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

३०३० भवन तथा सहरी ववकास               

११ 
बालववकास भवन ननमायण उपल्लो 
सावकम 

वडा नं ५ 
उपल्लो 
सावकम 

५००   ५००   १००   

१२ 
जनता आवव सेराबाङ ५ कोठे भवन 
सदुृढीकरण 

वडा नं ५ 
सेराबाङ 

६००   ६००   १२०   

१३ 
डानलबाङ सामदुावर्क भवन तथा 
ट् वाइलेट सदुृढीकरण 

वडा नं ५ 
डानलबाङ 

१२५   १२५   २५   

१४ नभमलबोट ग्र्ानबङ वाल ननमायण वडा नं ५ ११८     ११८ २४   

३०४० उजाय, लघ ुतथा साना जलववद्यतु               

१५ डानलबाङ ववद्यतु पोल तार खररद वडा नं ५ ८००   ८००   १६०   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

वडा नं. ६         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न हनेु 

स्थान 

ववननर्ोज
न रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
१०३० पर्यटन               

१ महत र्रु्द् स्माररका सदुृढीकरण 
वडा नं ६ 
महत 

१०००   १०००   २००   

२०१० शिक्षा               

२ खाम्दै आवव िननयचर वडा नं ६ १००   १००   २०   

३ खाम्दै आवव िौचालर् ननमायण वडा नं ६ १००   १००   २०   

४ मावव महत भवन ममयत वडा नं ६ २००   २००   ४०   

५ मावव महत पसु्तक खररद वडा नं ६ ५०     ५०     

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ               

६ खाम्दै र स्र्ाला खानेपानी ममयत वडा नं ६ 200   200   ४०   

७ महत खानेपानी ममयत वडा नं ६ 200 200     ४०   

८ गवटङ्जा खानेपानी ममयत वडा नं ६ 100   100   २०   

९ तामारी सेरङ्गा खानेपानी ममयत वडा नं ६ 100   100   २०   

१० 
सरसिाई व्र्वस्थापनका लानग 
डस्टववन खररद ववतरण 

वडा नं ६ 150   150       

२०४० संस्कृनत प्रवर्द्यन               

११ रानधका बमय मशन्दर घेराबार वडा नं ६ 100     100 २०   

१२ देवीथान ननमायण व्र्वस्थापन वडा नं ६ 50 50     १०   

१३ 
कानलका थान ननमायण 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ६ 50 50     १०   

१४ भवानी थान व्र्वस्थापन वडा नं ६ 50 50     १०   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन               
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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१५ वडास्तरीर् खेलकूद व्र्वस्थापन वडा नं ६ 166     166     

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

१६ 
पररवतयनिील आमा समूह 
पोिाक खररद महत 

वडा नं ६ महत 
ठूलो गाउाँ 

200     200 ४०   

१७ खाम्दै आमा समूह 
वडा नं ६ 
खाम्दै 

100     100     

१८ 
सजृनिील आमा समूह भााँडा 
खररद 

वडा नं ६ 
तामारी १००   १००       

१९ 
खाम्दै ववद्यालर् बालमैत्री 
वातावरण ननमायण 

वडा नं ६ 
खाम्दै 

150   150   ३०   

२० 
रुन्चे नाखे बाल शिक्षा संचालन 
भवन ननमायण 

वडा नं ६ २००   २००   ४०   

२१ 
मावव महत बालमैत्री कक्षा 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ६ ३५०   ३५०       

२२ पञ्चे बाजा खररद तथा संरक्षण वडा नं ६  120     120     

२३ 
दनलत वस्ती एक घर एक 
विल्टर कार्यक्रम 

वडा नं ६  120   120       

२४ 
अपाङ्ग संरक्षण सम्मान 
कार्यक्रम 

वडा नं ६ 60   60       

२५ 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान 
कार्यक्रम 

वडा नं ६ 166   166       

२६ 
जनजानत कला संस्कृनत संरक्षण 
तथा प्रवर्द्यन 

वडा नं ६ 272     272     

३०१० स्थानीर् सडक, पलु                

२७ कुनपानी खोला काठेपलु वडा न  ६ र ८ १४१ १४१     २८   

४०१० वन तथा भ ूसंरक्षण               

२८ तामारी खाम्दै महत वृक्षारोपन वडा नं ६ ३००     ३०० ६०   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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टोल फ्रि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२ 

 

४०२० जलाधार संरक्षण               

२९ 
जमके्षत्री लवाटे महुान संरक्षण 
पोखरी ननमायण 

वडा नं ६ ३०० ३००     ६०   

५०२० सरुक्षा व्र्वस्थापन               

३० 
अस्थार्ी प्रहरी चौकी 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ६ ५०   ५०       
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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वडा नं. ७         
रु. 

हजारमा 
    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
२०१० शिक्षा               

१ आवव धमयिाला िननयचर खररद  वडा नं ७ ८०   ८०       

२ आवव लावाङ िननयचर खररद  वडा नं ७ ८०   ८०       

३ आवव गनुाम िननयचर खररद  वडा नं ७ ८०   ८०       

४ आवव ररसालचौर िननयचर ममयत  वडा नं ७ ८०   ८०   १६   

२०२० स्वाथ्र्               

५ 
सामदुावर्क स्वास्थ्र् इकाई 
ब्र्बस्थापन 

वडा नं ७ १०० १००     २०   

६ डाङरीबाङ खेल मैदान ननमायण वडा नं ७ १६३ १६३     ३३   

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

७ 
मवहला समहू भवन ननमायण 
गनुाम 

वडा नं ७ 
गनुाम 

३९०     ३९० ७८   

८ 
मवहला समहू भवन ननमायण 
लाबाङ 

वडा नं ७ 
लाबाङ 

३८९     ३८९ ७८   

९ 
मवहला वहंसा सम्बशन्ध 
चेतनामूलक कार्यक्रम 

वडा नं  ७ ५०   ५०       

१० 
बाल वववाह न्र्नुनकरण 
चेतनामूलक कार्यक्रम 

वडा नं ७ ५०     ५०     

११ 
आवव धमयिाला बालमैत्री 
सामग्री खररद 

वडा नं ७ ७०     ७०     

१२ 
आवव लाबाङ बालमैत्री सामग्री 
खररद 

वडा नं ७ ७०     ७०     
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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१३ 
आवव गनुाम बालमैत्री स्थल 
तारबार 

वडा नं ७ ७०     ७०     

१४ 
आवव ररसलचौर बालनबकास 
सामग्री खररद 

वडा नं ७ ७०     ७०     

१५ पञ्चे बाजा खररद  वडा नं ७ २४५     २४५     

१६ अपाङ्ग लशक्षत कार्यक्रम वडा नं ७ ५०     ५०     

१७ 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान 
कार्यक्रम 

वडा नं ७ ५०     ५०     

१८ जनजानत पैचेरी बाजा खररद 

वडा नं ७ 
लावाङ-
धमयिाला 

१६३   १६३       

३०१० स्थानीर् सडक, पलु                

१९ 
बागतारे-गनुाम-माररङ-नत्रवेणी 
सडक 

वडा नं ७ ५०००   ५०००   १०००   

२० 
धमयिाला- लावाङ- नभत्रीवन 
सडक ननमायण 

वडा नं ७ ३५०० ३५००     ७००   

२१ लावाङ- खशुजरीबाङ RCC पलु  वडा नं ७ ५००   ५००   १००   

४०४० जलउत्पन्न प्रकोप ननर्न्त्रण               

२२ धमयिाला तटबन्ध ननमायण वडा नं ७ ५००   ५००   १००   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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वडा नं. ८         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
२०१० शिक्षा 

 
            

१ 
जनिशि आवव शझम्का 
खेलमैदान ननमायण 

वडा नं ८ २०० २००     ४०   

२ 
कुशचबाङ मावव पसु्तकालर् 
भवन ननमायण 

वडा नं ८ ३००   ३००   ६०   

२०२० स्वाथ्र् 
 

            

३ 
सामदुावर्क स्वास्थ्र् इकाई 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ८ ५०     ५०     

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ 
 

            

४ मैबाङ खानेपानी ममयत वडा न  ८  २००   २००   ४०   

५ पोबाङ खानेपानी ममयत वडा नं ८ १३८   १३८   २८   

६ घोरनेटी खानेपानी ममयत वडा न ८ १५०   १५०   ३०   

७ 
मानथगाउाँ दमाई डेरादेशख 
तनलगाउाँसम्म खानेपानी ममयत 

वडा नं ८ ४००   ४००   ८०   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन 
 

            

८ ताम्दै खेल मैदान ननमायण वडा नं ८ १०० १००     २०   

९ नसमखोला खेल मैदान ननमायण वडा नं ८ १४९   १४९   ३०   

१० पोखरापाटा खेल मैदान ननमायण वडा नं ८ १०० १००     २०   

११ कुशचबाङ खेल मैदान तारबार वडा नं ८ १४९     १४९ ३०   

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

१२ कुशचबाङ मवहला सिशिकरण वडा नं ८ १६०     १६०     
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 
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१३ कोजाय मवहला समूह भवन 
वडा नं ८ 
कोजाय ५००   ५००   १००   

१४ 
आवव नसमखोला बालमैत्री 
धारा तथा िौचालर् ननमायण 

वडा नं ८ 
नसमखोला ३६०   ३६०   ७२   

१५ 
दनलत बस्ती आरन ननमायण 
तथा खानेपानी ममयत 

वडा नं ८ १३५   १३५   २७   

१६ 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान 
कार्यक्रम 

वडा नं ८  १३५     १३५     

१७ मर्रु नाच सामाग्री खररद वडा नं ८ १३५     १३५     

३०१० स्थानीर् सडक, पलु  
 

            

१८ दोमही-कोजाय-चनुबाङ सडक वडा नं ८ २५०० २५००     ५००   

१९ 

पोखरापाटा वडा कार्ायलर्देशख 
कोजाय ववद्यालर्सम्म घोडेटो 
बाटो ननमायण 

वडा नं ८ ३००   ३००   ६०   

२० भलाबोट बाटो सोनलङ र्ोजना वडा नं ८ ६० ६०     १२   

२१ मैकाडा बाटो सोनलङ वडा नं ८ १०० १००     २०   

२२ 
नसमखोला भैंसीलोटे घोडेटो 
बाटो ननमायण 

वडा नं ८ ५० ५०     १०   

३०२० नसंचाई 
 

            

२३ तनलगाउाँ साना नसंचाई र्ोजना वडा नं ८ ४०   ४०   ८   

३०४० उजाय, लघ ुतथा साना जलववद्यतु 
 

            

२४ 
कुशचबाङ लघ ुजलववद्यतु 
तारबार 

वडा नं ८ २३८   २३८   ४८   

२५ 
छहराखोला लघजुलववद्यतु 
पाइप वपलर ननमायण 

वडा नं ८ ५००   ५००   १००   
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भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

आलथयक वर्य २०७५/०७६ मा कार्ायन्वर्न हुने र्ोजनाहरुको  

चौमालिक कार्ायन्वर्न तालिका 

 

........., रुकुम (पूर्व), ५ नं. प्रदशे, नेपाल | फोन नं. +९७७-९७४८१५०७५७, ९७४८१५४४१४ 
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वडा नं. ९ चुनबाङ         रु. हजारमा    

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ायन्वर्न हनेु 

स्थान 

ववननर्ोजन 
रु. 

कार्ायन्वर्न चौमानसक लागत 
सहभानगता कैविर्त 

प्रथम दोस्रो तेस्रो 
१०३० पर्यटन               

१ 
चनुबाङ जनर्रु्द् संग्रहालर् 
एकीकृत र्ोजना ननमायण 

वडा नं ९ चनुबाङ ५०० ५००         

२ 
चनुबाङ जनर्रु्द् संग्रहालर् 
सदुृढीकरण 

वडा नं ९ चनुबाङ ५०० ५००     १००   

२०१० शिक्षा               

३ 
आवव धमयिाला छाना ममयत 
तथा धारा ननमायण 

वडा नं ९ ३००   ३००   ६०   

४ 
मावव चनुबाङ घेराबार तथा गेट 
ननमायण ननमायण 

वडा नं ९ ७०० ७००     १४०   

५ 
आधारभतू नसमचौर घेराबार तथा 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ९ ६४०   ६४०   १२८   

२०३० खानेपानी तथा सरसिाइ               

६ 
नबष्टलोटे खानेपानी र्ोजना 
(क्रमागत) 

वडा नं ९ 500   500   100   

७ 
घटे्टखोला नसमलबोट खानेपानी 
र्ोजना वडा नं ९ 400   400   80   

८ 
गोजयले खानेपानी ट्याङ्की ननमायण 
तथा ममयत 

वडा नं ९ 400   400   80   

९ 
मालवुा मलुखोला खानेपानी 
र्ोजना वडा नं ९ खङु 400     400 80   

१० कटुजधारा खानेपानी र्ोजना वडा नं ९  300     300 60   
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११ 
तारल मकोटा खानेपानी र्ोजना 
ममयत 

वडा नं ९ 250   250   50   

१२ 
गहुाँकम्द खानेपानी र्ोजना 
ममयत 

वडा नं ९ 250   250   50   

१३ टाकुरीखोला खानेपानी र्ोजना वडा नं ९ पेढी 
चेप्री 

250   250   50   

१४ 

वडास्तरीर् खानेपानी तथा 
सरसिाइ क्षमता अनभवृवर्द् 
म्र्ाशचङ कार्यक्रम 

वडा नं ९ 100 100         

१५ पवुानभरखोला खानेपानी र्ोजना वडा नं ९ लमु्मा 400     400 80   

२०५० खेलकूद तथा मनोरञ्जन 
 

            

१६ र्वुा खेलकूद व्र्वस्थापन वडा नं ९ 150   150       

१७ लाखरखोला खेलमैदान घेराबार वडा नं ९ 200 200     40   

२०६० लैंनगक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण             

१८ मवहला भवन सावयजननक ननमायण वडा नं ९ 352   352   70.4   

१९ मवहला क्षमता अनभवृवर्द् वडा नं ९ 200     200     

२० 
बालबानलका क्षमता अनभवृवर्द् 
कार्यक्रम 

वडा नं ९ २००   २००       

२१ 
आवव नसमचौर बालमैत्री कक्षा 
व्र्वस्थापन 

वडा नं ९ १५० १५०     ३०   

२२ 
आवव गोठीवाङ बालमैत्री 
िौचालर् ननमायण 

वडा नं ९ १५०   १५०   ३०   

२३ 
आवव डाडागााँउ बालमैत्री धारा 
तथा िौचालर् ननमायण 

वडा नं ९ १५० १५०     ३०   

२४ 
आवव दवुाचौर बालमैत्री धारा 
ननमायण 

वडा नं ९ १०० १००     २०   
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२५ पञे्ज बाजा तानलम वडा नं ९ 150   150       

२६ 
अपाङ्ग संरक्षण सम्मान 
कार्यक्रम 

वडा नं ९ 100     100     

२७ 
जेष्ठ नागररक अनभनन्दन 
कार्यक्रम 

वडा नं ९ 100   100       

२८ जनजानत संस्कृनत प्रवर्द्यन वडा नं ९ 150     150     

३०१० स्थानीर् सडक, पलु 
 

            

२९ 
गैरीगाउाँ-बढुागाउाँ-गहुाँकम्द 

सडक ननमायण 
वडा नं ९ ५००   ५००   १००   

३० धानछरे काठेपलु गोठीबाङ वडा नं ९ ८० ८०     १६   

३१ 
ढ्याङ्रो मोहने खोला काठेपलु 
नसमचौर 

वडा नं ९ ८० ८०     १६   

३२ दोमही खोला काठेपलु नसमचौर वडा नं ९ ८० ८०     १६   

३३ साघबुोट खोला काठेपलु वडा नं ९  ९० ९०     १८   

३४ नछसनमरेबोट काठेपलु नसमचौर वडा नं ९ नसमचौर ९० ९०     १८   

३५ लङुझोला काठेपलु वडा नं ९ ९० ९०     १८   

३६ खङुखोला काठेपलु पेदी चेप्री वडा नं ९ ८० ८०     १६   

३७ चनेुलाखोला काठेपलु पेदी चेप्री वडा नं ९ ८० ८०     १६   

३०३० भवन तथा सहरी ववकास ०             

३८ सन्नी आवव भवन ननमायण भमेू ९ चनुबाङ 1500   1500   300   

३९ 
सामदुावर्क भवन नबजौरा 
सावयजननक ननमायण 

वडा नं ९ 150   150   30   

५०२० सरुक्षा व्र्वस्थापन ०             

४० 
ई प्र का चनुवाङमा सामान 
खररद 

वडा नं ९ ७५ ७५         
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