
कैफियत

१ प्राफिधिक ल्याब स्थापना र सामग्री खररद गाउँपाधिका 1500000
गाउँपाधिका समपरुक गाउँपाधिका 13000000

२ मूिबाटो देखख गाउँपाधिका भिनसम्मको सडक स्तरउन्नती गाउँपाधिका 3000000

३ आिश्यकताका आिारमा सडक मममत सम्भार गाउँपाधिका 3000000

४
गैइचौर घारीघाट देखख पिेरा माधथको धसँडी सम्म सडक 
फिस्तरा र स्तरउन्नती िडा नं ३

गाउँपाधिका 300000

५
ईददखोिा पिु देखख ओखरी पचु्छरसम्म बाटो धनमामण िडा 
नं ६

गाउँपाधिका 100000

६ धतल्ची घमु्ती देखख माधथको सडक ढिान िडा नं ८ गाउँपाधिका 700000
७ गैह्रादेखख संगम टोि घमु्तीमा ढिान िडा नं ८ गाउँपाधिका 700000

८ अस्ताम उददनढुङ्गा देखख ठूिो कुिाँ सडक ढिान िडा नं ६ गाउँपाधिका 700000

९ सानो पिेरा देखख डाँडाघरसम्म बाटो फिस्तार िडा नं ८ गाउँपाधिका 250000

१०
िमु्रकेो पिु देखख स्िास््य चौकी इमसुम्म सडक 
स्तरउन्नती िडा नं ९

गाउँपाधिका 5000000

११ हमु्दी डाँडागाउँ मोहरा जान ेबाटो स्तरउन्नती िडा नं ५ गाउँपाधिका 1300000

१२
ईददखोिा देखख भेडािारी प्राथधमक स्िास््य केन्द्र जान े
बाटो स्तरउन्नती िडा नं ६

गाउँपाधिका 300000

१३ भजुुमङखोिा बसपाकम  उत्तरपट्टीको ओरािोमा ढिान गाउँपाधिका 500000

१४
न्द्याकी देखख पफहरोबाटो सम्मको मोटरबाटो स्तरउन्नती 
िािीगुरँास डोि िडा नं ७

गाउँपाधिका 500000

१५ सत्िे नयाँगाउँ गोरेटो बाटो धनमामण िडा नं ७ गाउँपाधिका 200000
१६ साउन ेपानी गैह्रागाउँ गोरेटोबाटो धनमामण िडा नं ६ गाउँपाधिका 300000

१७
पानपाते चौतारादेखख टुसेसम्मको सडकमा थ्रमोप्िाफिक 
िाइधनङ्ग र क्याट आई राख्ने

गाउँपाधिका 1000000

माछापचु्रे गाउँपाधिका
गाउँ कायमपाधिकाको कायामिय

आ.ि २०७९।०८० को िाधग स्िीकृत िाफषमक आयोजना तथआ कायमक्रमहरु
१० फिषयगत खिषमक: पूिामिार फिकास
१०१० स्थानीय सडक, पिु तथा झोिङेु्ग पिु

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत



१८ खोरामखु फक्रयापतु्री भिन धनमामण िडा नं ८ गाउँपाधिका 400000
१९ भैपरी आउन ेपुजँीगत खचम गाउँपाधिका 2400000

२०
धडयािथर गोपीचोक गैरािारी जान ेबाटो तथा भि 
व्यिस्थापन िडा नं. ४

गाउँपाधिका 200000

२१
सामदुाफयक भिन देखख िािर स्िाँरासम्मको सडक ढिान 
र कुिाँ संरक्षण िडा नं ६

गाउँपाधिका 500000

२२ समीिगर देखख गापा जोड्न ेसडक स्तरउन्नती िडा नं ४ गाउँपाधिका 500000

२३
छपािीथर देखख खििािय चोकसम्मको बाटो स्तरउन्नती 
िडा नं ४

गाउँपाधिका 500000

२४
बाँस खोिा देखख ठुिढुङ्गा स्कुिसम्म गोरेटो बाटो धनमामण 
िडा नं. ६

गाउँपाधिका 200000

२५ िपुीको धडि मोटरबाटो स्तरउन्नती िडा नं ४ गाउँपाधिका 350000
२६ पाङदङु देखख डाँडासम्म नािा धनमामण िडा नं ३ गाउँपाधिका 700000
२७  धमसाम रुम्जा मोटरिाटो स्तर उन्नती िडा नं. १ 1000000
२८  धछिाङ धमसाम मोटरिाटो स्तर उन्नती िडा नं. १ 700000
२९  िररपाखा मोटरिाटो स्तर उन्नती िडा नं. १ 600000

३०
 आन्द्तररक मोटरिाटो नािा धनमामण (साफिक माछापचु्रे 
गा फि स १-५)

िडा नं. १ 1000000

३१ भजुुमङखोिा मिु सडक देखी परुानो गाफिस जोड्न ेबाटो िडा नं. २ 500000

३२ मेप्राङ ग्राधमण सडक ढिान िडा नं. २ 500000
३३ भराभरी बाटो ढिान (चौतारी छेउ) िडा नं. २ 400000
३४ काभ्र ेग्राधमण सडक ढिान िडा नं. २ 500000
३५ काििडाँडा धसंढी/गोरेटो बाटो स्तरोन्नती िडा नं. २ 200000
३६ माझटोि बसपाकम  धसंढीबाटो मममत िडा नं. २ 150000
३७ बसपाकम  कसेरी धसंढी बाटो मममत िडा नं. २ 150000
३८ बाँझोखेत खचन्द्ते बगर मरेघाट धसंढी बाटो मममत िडा नं. २ 150000
३९ धसल्द ुदेउरािी धसंढीबाटो मममत िडा नं. २ 150000

४०
टाँस धमटरचोक िडा कायामिय हदैु डाँडो सम्मको बाटो 
कािोपते्र

िडा नं. ३ 4000000

४१ अल्छी ढुङ्गा बाट खोरपाटन सम्मको बाटो मममत िडा नं. ३ 200000

४२
डुँडाको मखु देखख भपूािको घर सम्म धबरुिा हदैु बतासे 
चौतारा सम्मको नया ट्रयाक धनमामण

िडा नं. ३ 100000

४३ पररयािटोि जान ेबाटो मममत िडा नं. ३ 100000
४४ मेघराज देखख दौतरी पाटन जोड्न ेबाटो ढिान िडा नं. ३ 150000



४५ खोिापारी जान ेबाटो मममत िडा नं. ३ 150000
४६ दिाडी िौर जान ेधसंढी बाटो मममत िडा नं. ३ 50000
४७ ठूिो पिेरा देखख मान्द्रेसम्मको धभधत्रबाटो स्तरउन्नती िडा नं. ४ 500000

४८
बरीथर देखख कािेखोस्रादेखख फितमि खचधत्रफिणी सम्म पैदि 
मागम व्यिस्थापन

िडा नं. ४ 300000

४९ जोगी चौर धभत्रीबाटो मममत िडा नं. ४ 200000

५०
धगररिारी फिष्णकुो घर देखख िपुीको धडिसम्मको सडक 
स्तरउन्नती

िडा नं. ४ 300000

५१ मदी दोधबल्िा देखख डािाको पिुसम्म बाटो स्तरउन्नती िडा नं. ४ 300000

५२ डडुीको डीि बाटो मममत िडा नं. ४ 100000
५३ खििाियचोक देखख दारे सडक नािा स्तरउन्नती िडा नं. ४ 200000
५४ धिगधिगे बाटो मममत िडा नं. ४ 200000
५५ भैरि मखन्द्दरदेखख गैह्रीसम्मको सडक स्तरउन्नती िडा नं. ४ 200000
५६ चयामममा रेधिङ सफहतको धसँढीबाटो धनमामण िडा नं. ४ 300000
५७ िडा धभत्रका धभत्रीबाटोहरूको स्तरउन्नती िडा नं. ४ 350000
५८ जनैमन्द्तरीबाट दाँतेसम्मको बाटो स्तरउन्नती िडा नं. ४ 300000

५९ खौिेकुिो देखख ति तीनघरेसम्मको बाटो स्तरउन्नती िडा नं. ४ 100000

६० ररभान मिु गाउँ ग्रधमण सडक स्तर उन्नधत िडा नं. ५ 800000
६१ हमु्दी िाम्पाटा ग्राधमण सडक स्तर उन्नधत िडा नं. ५ 600000
६२  िारा पानी हदैु काउरे ग्राधमण सडक स्तर उन्नधत िडा नं. ५ 300000
६३ टारीखेत छापािे हदैु डाडाँ गाउँ सडक स्तर उन्नधत िडा नं. ५ 300000

६४ िडा कायामय देखख खचसापानी िािाँको नाक पाथ्र ेसम्म िडा नं. ५ 200000

६५
आनन्द्द िजार हदैु ढोरकुना पाधतखोिा ग्राधमण सडक स्तर 
उन्नधत

िडा नं. ५ 200000

६६
पाथ्र ेखहरे मोटरेिि पिु देखख हाईट्रो पािरको सडक 
स्तर उन्नधत

िडा नं. ५ 400000

६७ िारापानी मखन्द्दर देखख भमुीथानसम्मको  बाटो धनमामण िडा नं. ५ 100000

६८ आनन्द्द बजार काउरे धसफढ बाटो धनमामण िडा नं. ५ 100000
६९ ठुिाखेत धसफढ बाटो धनमामण िडा नं. ५ 100000
७० कोिबारी घडेरी धनिािे सडक धनमामण िडा नं. ६ 300000
७१ ठुधिपोखरी निुागाउँ सडक स्तरोन्नती िडा नं. ६ 200000
७२ करौती देखख केराकोथान धनिारे कृफष सडक धनमामण िडा नं. ६ 400000



७३ बेधस हडौिे धसमाखोिा ग्राधमण सडक स्तरोन्नती िडा नं. ६ 300000
७४ धसमाखोिा देखख भास्करे सम्म सडक स्तरोन्नती िडा नं. ६ 200000
७५ ठुुुल्ढुङ्गा ओखारी भसुनु ेडडािी सडक स्तरोन्नती िडा नं. ६ 300000
७६ भििुाचोक ठेिनचौर मध्यमागी बाटो िडा नं. ६ 400000
७७ सयचौकी कृष्णगैरा नागडाँडा सडक स्तरोन्नती िडा नं. ६ 200000
७८ राममखन्द्दर भमेुकाथान धसधडबाटो िडा नं. ६ 400000

७९ आयमघाट खाधनगाउँ देखख ढुङे्ग घर सम्मको गोरेटो बाटो िडा नं. ७ 400000

८० भिुानी पजु्न,े धडिाघर, झाफक्रथान मोटरबाटो िडा नं. ७ 600000
८१ सत्िे देखख ह्यामसुम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ७ 600000
८२ धमिनटोि िेकुना िाखा मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ७ 500000
८३ कोिा देखख समाजघरसम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ७ 400000

८४
कुिस्िाँरा खचनाको घर देखख पाररिा सम्मको मोटरबाटो 
धनमामण

िडा नं. ७ 300000

८५
ओखरबोट देखख कोटगाउँ तथा कुिडाँडा सम्मको पैदि 
मागम मममत

िडा नं. ७ 300000

८६ भिखाल्टा जोधगडाँडा मोटरबाटो फिस्तार िडा नं. ७ 300000
८७ डाँडाखेत चारखटेु्ट गरा धसंढी बाटो धनमामण िडा नं. ७ 300000
८८ झग्र ेचौतारा देखख स्कुि सम्मको बाटो धनमामण िडा नं. ७ 200000

८९ कयरबारी देखख देउरािी प्रा.फि सम्मको गोरेटो बाटो धनमामण िडा नं. ७ 200000

९० सजृना टोि देखख भािखुोररया जोड्न ेमोटरबाटो फिस्तार िडा नं. ७ 200000

९१ िमु्र ेभनु ेतनजे मोटरबाटो िडा नं. ८ 400000
९२ खोराकोमखु आयमघाट  पैदि मागम िडा नं. ८ 300000
९३ बेँिीटोि गोरेटो बाटो िडा नं. ८ 300000

९४ हररप्रसाद धबद्याियबाट उपल्िो मोटरबाटो सम्म गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 200000

९५ नयाँपिु सामदुाफयक भिन सम्म बाटो ढिान िडा नं. ८ 500000
९६ समाजघरबाट िेराबटुोसम्म गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 300000
९७ इददखोिा गाउँधभत्रका बाटोमा ग्राभेि िडा नं. ८ 100000
९८ िमु्र ेदेखख खििािय मखन्द्दर गोरेटो बाटो िडा नं. ८ 200000
९९ नयाँपिु सााँख ुगोरेटोबाटो िडा नं. ८ 200000
१०० ठाँटी ओल्चे गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 300000
१०१ ठाँटी ओल्चे तल्िो टोि कल्भटम धनमामण िडा नं. ८ 250000
१०२ मगरटोि कल्भटम धनमामण िडा नं. ८ 150000



१०३ ल्िाङ गिुा गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 200000
१०४ फकफप्रचे गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 200000
१०५ रागिुबाटो धबद्यािय गोरेटोबाटो िडा नं. ८ 400000
१०६ केििाङ मोटरबाटो िडा नं. ८ 200000
१०७ ल्िाङ तोरी खचया बगान सम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ८ 200000
१०८ िमु्र ेस्याउिीभाटी मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ८ 200000
१०९ तादीखोिा पिु िडा नं. ८ 200000
११० माप ुढुङ्गा देखख िधुसबाङ धसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 200000
१११ सामरूङ खघखप्ि धसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 200000
११२ पचु्छारटोि, डाडाँ टोि जोड्न ेकल्भटम धनमामण िडा नं. ९ 400000
११३ धसददङ सामदुाफयक भिन मममत िडा नं. ९ 500000
११४ कगाउँ हुँदै धभमजङु धसँडी बाटो धनमामण िडा नं. ९ 400000
११५ नाधग धसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 300000
११६ नाधग देखख धभमजङु मोटरबाटो स्तरउन्नती िडा नं. ९ 300000
११७ तक्रो सामदुायीक भिनमा िौचािय धनमामण िडा नं. ९ 450000
११८ इम ुधसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 450000
११९ प्रनु्द्ि ुटोि धभत्रको  धसधडबाटो मममत िडा नं. ९ 300000
१२० कुइबाङ धभत्रको मोटरबाटो स्तरउन्नती िडा नं. ९ 600000
१२१ धतन िारादेखख तारेबराह सम्मको धसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 400000
१२२ धतमी गाँउदेखी राम्चे धडि सम्म धसधडबाटो धनमामण िडा नं. ९ 300000

१२३ कुइिाङ ठाडो खोिा देखख खचते्रश्वारा मोटरबाटो स्तरउन्नती िडा नं. ९ 350000

१२४
कुइिाङ ठाडो खोिा देखख सानो न्द्याउिी हुँदै जान े
मोटरबाटो स्तरउन्नती

िडा नं. ९ 200000

१२५ इमकुुना देखख चयम सम्म मोटरबाटो स्तरउ िडा नं. ९ 600000
७३०५००००

कैफियत

१ आिश्यकताका आिारमा धसँचाई कुिो मममत सम्भार गाउँपाधिका 1000000

२ धसँचाई पाइप खररद गाउँपाधिका 1000000
३ सेती मूि सानो धभरकटेरा धसँचाई योजना िडा नं ४ गाउँपाधिका 300000
४ चौर धसंचाई कुिो महुान मममत योजना िडा नं २ गाउँपाधिका 300000
५ गैरेिी धसंचाई कुिो मममत िडा नं २ गाउँपाधिका 150000

१०20 धसंचाई

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

स्थानीय सडक, पिु तथा झोिङेु्ग पिु जम्मा



६
 कोददखोिा काउरेिेिी धसचाइ कुिो मममत आिश्यक 
ठाउमा

िडा नं. १ 600000

७  धिप्राङ िेिी िाखा कुिो धनमामण िडा नं. १ 300000
८ काउरोड धसंचाई कुिो मममत िडा नं. २ 100000
९ दिेुगौंडा िोके्र धसंचाई योजना घडेरी िडा नं. २ 200000
१० रघखुोिा खघचकु धसंचाई िडा नं. २ 100000
११ नगर कुिो देखख गैराखोर िाखा धसंचाई िडा नं. २ 250000
१२ पाटन ििाए ँधसंचाई योजना िडा नं. २ 100000
१३ ढंुधगम कुिो मममत िडा नं. ३ 200000
१४ डाँडो कुिो मममत िडा नं. ३ 100000
१५ खरीिोट कुिो मममत िडा नं. ३ 100000

१६
केििको घर मनुी देखख भामेथर हदैु जान ेधभधत्र िारी 
कुिो मममत

िडा नं. ३ 100000

१७ साफिक िडा न ५ को धभधत्रिारी जान ेकुिो मममत िडा नं. ३ 100000
१८ साफिक िडा न ४ को धभधत्रिारर जान ेकुिो मममत िडा नं. ३ 50000
१९ ठुिो ढुङ्गा देखख फयाँिोट सम्मको कुिो मममत िडा नं. ३ 100000
२० खरिारी कुिो मममत िामा खेत िडा नं. ३ 100000
२१ कडजेु िाखा कुिो धनमामण िडा नं. ३ 100000
२२ ढोकाको मखु मिुा गैरो नािा धनमामण िडा नं. ३ 200000
२३ िडा कायामिय पाङदङु नािा धनमामण िडा नं. ३ 200000

२४
ठूिो पिेरो देखख खजिनाथ पौडेिको घर सम्म जोड्न े
धसँचाई कुिो

िडा नं. ४ 200000

२५ गोपीचोक हुँदै गैह्राबारी ढि धनकास तथा मममत िडा नं. ४ 200000

२६
िौसीको खोिा भोटेको धबगा  काधिमाटी धसँचाई कुिो 
धनमामण

िडा नं. ४ 150000

२७ िामपाटा कुिो माधथ सल्याप धनमामण िडा नं. ५ 100000
२८ तल्िो फकिे  धसचाई कुिो धनमामण िडा नं. ५ 200000
२९ गैरीखेत धसंचाई कुिो धनमामण िडा नं. ५ 200000
३० ठुिीपोखरी निुागाउँ कुिो िडा नं. ६ 200000
३१ ससुाउन ेबेसीटोि कुिो िडा नं. ६ 200000
३२ धसमखोिा हँडौिे कुिो िडा नं. ६ 200000
३३ नागी धसँचाई योजना िडा नं. ९ 300000

७७०००००

कैफियत
१०३० भिन तथा िहरी फिकास

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

धसँचाई जम्मा



१ प्रिासकीय भिन क्रमागत गाउँपाधिका 20000000

२ सरस्िती आफि भिनमा कम्प्याउन्द्ड धनमामण िडा नं २ गाउँपाधिका 100000

३ ५ नं. िडा कायामिय अगाधडको जधमन सम्याउने गाउँपाधिका 500000
४ कपचेु सामदुाफयक भिन धनमामण िडा नं १ गाउँपाधिका 500000
५ ल्िाङ्ग घिेि स्िास््य चौकी भिन मममत गाउँपाधिका 500000
६  पनु समाज भिन ट्रस सफहत धनमामण िडा नं. १ 300000
७  फहमािी डाँिे यिुा कल्ि भिन तथा स्टेज धनमामण िडा नं. १ 500000
८  गरुासेभमेु यिुा कल्ि मममत तथा रङ रोगन िडा नं. १ 200000
९ माछापचु्रे मण्डिी चचममा कम्पाउखन्द्डङ िडा नं. १ 150000
१०  पररिार सेिा समाज िौचािय तथा रङ रोगन िडा नं. १ 100000
११ घडेरी आमा समहु भिन कम्पाउण्डीङ िडा नं. २ 400000
१२ श्री पञ्चबदु्ध गमु्बा फकचन ढिान िडा नं. २ 300000
१३ िडा कायामिय ट्रस तथा फकचन धनमामण िडा नं. २ 500000
१४ बौद्ध तामाङ समाज भिन धनमामण िडा नं. २ 300000
१५ सादीखोिा प्रहरी चौकी व्यिस्थापन कायमक्रम िडा नं. २ 50000
१६ बाँझोखेत फकररया भिन धनमामण िडा नं. २ 150000
१७ घाचोक उपिाखा रेडक्रस भिन धनमामण िडा नं. ३ 100000
१८ मगर संघको भिन कम्पाउखण्डङ िडा नं. ३ 500000
१९ जनजागरण आफिमा िैचािय धनमामण िडा नं. ४ 150000
२० नपेािी टोिमा फक्रयापतु्री भिन धनमामण िडा नं. ४ 250000
२१ भ्याकुर खोल्सा चोकमा प्रधतक्षािय धनमामण िडा नं. ४ 100000
२२ फिश्वकमाम भिन र त्यस बरपरका मठमखन्द्दर मममत िडा नं. ४ 200000
२३ पररयार टोि फक्रयापतु्री भिन धनमामण िडा नं. ४ 300000
२४ बानटेाकुरामा नपेािी टोि सामदुाफयक भिन िडा नं. ४ 200000
२५ चर् याम सामदुाफयक भिन मममत िडा नं. ४ 200000
२६ धभरकटेरा फक्रयापतु्री भिन धनमामण िडा नं. ४ 300000
२७ बाँिको नाक सामदुाफयक भिन स्थर उन्नधत िडा नं. ५ 800000
२८ धसद्धबराह प्रधतक्षाियधनमामनर बाटो मा रेधिङ धनरमाण िडा नं. ५ 200000
२९ नबज्योधत भिन मममत िडा नं. ५ 100000
३० िडा कायामिय भिनको गेटमा टस छाना धनमामण िडा नं. ५ 100000
३१ बराहमखन्द्दर पररसरमा सामदुाफयक भिन धनमामण िडा नं. ६ 200000
३२ हेम्जाकोट सामदुाफयक भिन मममत िडा नं. ६ 200000

३३ खाधनगाउँ समाजघरको तारबार तथा िौचािय धनमामण िडा नं. ७ 200000

३४ हररयािी टोि सामदुाफयक भिन िडा नं. ७ 600000
३५ िौचािय मममत (स्िास््य चौकी) िडा नं. ७ 200000
३६ धमिनटोि समाजघर ग्याफिन जािी िडा नं. ७ 100000



३७ िाधिगुरँास टोिमा समाजघरको ट्रस धनमामण िडा नं. ७ 200000
३८ भयेँर बराह समाजघर धनमामण िडा नं. ७ 400000
३९ समाजघर स्तरोन्नती तथा तारिार पोखरीटोि िडा नं. ७ 600000
४० देउरािी आिारभतु फिद्यािय रङ्ग रोगन िडा नं. ७ 100000
४१ पृ् िी नारायण मा.फि रङ्गरोगन तथा मममत िडा नं. ७ 250000
४२ साँख ुसामदुाफयक भिन िडा नं. ८ 300000
४३ िमु्र ेसामदुाफयक भिन िडा नं. ८ 500000
४४ घिेि सामदुाफयक भिन िडा नं. ८ 500000
४५ कािीमाटी सामदुाफयक भिन िडा नं. ८ 300000
४६ बाराही आ फि िाि धनमामण िडा नं. ८ 100000
४७ िडा कायामिय भिनमा बैठक हि धनमामण िडा नं. ९ 100000

३२९०००००

कैफियत

१ सोिार खररद तथा जडान गाउँपाधिका 800000
२  सोयम ित्ती जडान धिप्राङ/ टुसे िडा नं. १ 250000
३ सोिार बत्ती जडान िडा नं. २ 500000

१५५००००
११५२०००००

कैफियत

१ िकृ्षारोपण कायमक्रम गाउँपाधिका 300000
३०००००

कैफियत

१ नदी/खोिानािामा तटबन्द्िन धनमामण गाउँपाधिका 3000000
२ बेिी खहरे तटबन्द्िन धनमामण िडा नं ६ गाउँपाधिका 300000
३ खहरेखोिा ग्याफिन तारजािी तटिन्द्िन िडा नं. १ 300000
४ खैमराङ गाउँ धबच खोल्सा धनयन्द्त्रण िडा नं. २ 300000
५ माछापचु्रे ३ का खानपेानी महुान संरक्षण िडा नं. ३ 500000
६ मददमखोिा धनयन्द्त्रण िडा नं. ६ 200000
७ सैधतखोिा िारर पारर तटबन्द्िन धनमामण िडा नं. ९ 150000

१०40 उजाम, िघ ुतथा साना जिफिद्यतु (िैकखल्पक उजाम समेत)

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

िन तथा भ-ुसंरक्षण जम्मा
२०२० जिािार संरक्षण

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

भिन तथा िहरी फिकास जम्मा

२0 फिषयगत खिषमक: िन, िातािरण तथा फिपद् व्यिास्थापन
२०१० िन तथा भ-ुसंरक्षण

उजाम, िघ ुतथा साना जिफिद्यतु (िैकखल्पक उजाम समेत)
पूिामिार फिकास जम्मा

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत



4750000

कैफियत

१
जििाय ुपररितमनको असर न्द्यूनीकरणको िाधग सचेतना 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

२ िातािरण संरक्षणको िाधग हररयािी प्रिद्धमन कायमक्रम गाउँपाधिका 700000

३
गौ संरक्षण तथा धगद्ध संरक्षणको िाधग घाँस दाना 
व्यिस्थापन

िडा नं. ३ 100000

१३०००००

कैफियत

१ फिपद् व्यिस्थापन िडा नं. ४ 200000

२ दैफिप्रकोप ब्यबस्थापन िडा नं. ६ 100000
300000

६६५००००

कैफियत

१ उत्कृि कृषक परुस्कार कायमक्रम गाउँपाधिका 300000
२ कृफष ददिस कायमक्रम गाउँपाधिका 100000
३ आइ फप यम कृषक पाठिािा गाउँपाधिका 300000
४ धमधनफकट फितरण गाउँपाधिका 100000

५
बैदेिीक रोजगार बाट िकेर कृषी िमम सञ् चािन गनेका 
िाधग प्रोत्साहन कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

६
जैफिक/प्राकृधतक प्रकोपबाट बािी क्षधत भएका 
कृषकहरुिाई राहत कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

७
कृषकहरुको ५०% साझेदारीमा स्थायी प्िाफिक घर 
धनमामण कायमक्रम

गाउँपाधिका 1000000

८
साना धसंचाई कायमक्रम (पोखरी/ट्याङ्की धनमामण, कुिो 
मममत तथा धनमामण,पाइप फितरण)

गाउँपाधिका 700000

९ स्थिगत घखुम्त ताधिम गाउँपाधिका 200000

िातािरण संरक्षण, जििाय ुपररितमन जम्मा

फिपद् व्यिस्थापन
िन, िातािरण तथा फिपद् व्यिस्थापन जम्मा

जिािार संरक्षण जम्मा

२०५० फिपद् व्यिस्थापन

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

२०३० िातािरण संरक्षण, जििाय ुपररितमन

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

३० फिषयगत खिषमक: आधथमक फिकास
३०१० कृफष तथा पि ुफिकास

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत



१०
कृषकको माग र आिश्यकतामा आिाररत ५०% अनदुान 
कृफष कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

११ आि ुप्रिद्धन कायमक्रम िडा नं ८ गाउँपाधिका 500000

१२
धसताके च्याउ उत्पादक कृषकिाई बीउ तथा उपकरणमा 
सहयोग कायमक्रम

गाउँपाधिका 200000

१३ बीउ उत्पादन प्रोत्साहन कायमक्रम गाउँपाधिका 150000
१४ बाधि पात्रो धनमामण/धडखजटि कृफष परामिम सेिा गाउँपाधिका 200000
१५ धनयधमत बाधि धनरीक्षण कायमक्रम गाउँपाधिका 100000
१६ पाधिका स्तरीय बहउुदे्दश्य नसमरी स्थापना गाउँपाधिका 600000
१७ रैथान ेबाधि संरक्षण प्रोत्साहन कायमक्रम गाउँपाधिका 100000
१८ बीउ बैंक स्थापना गाउँपाधिका 400000

१९
५० प्रधतित अनदुानमा जैफिक मि तथा जैफिक फिषादी 
फितरण

गाउँपाधिका 500000

२०
५० प्रधतित अनदुानमा कृफष सामाग्री हेि नटे, मेटि 
फिन, धग्रन ब्याग, मखल्चङ्ग प्िाफिक,  इन्द्सेक्ट नटे

गाउँपाधिका 500000

२१ ५० प्रधतित अनदुानमा कृफष याखन्द्त्रकरण कायमक्रम गाउँपाधिका 1000000
२२ कृफष उपज संकिन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन गाउँपाधिका 200000
२३ कृफष एम्बिेुन्द्स सञ्चािन गाउँपाधिका 1000000
२४ बािी कटानी कायमक्रम गाउँपाधिका 100000

२५
साना व्यिसाय फिस्तारका िाधग एक िडा  एक 
उत्पादनमा आिाररत कायमक्रम (सहकारी र कृषक समहु 
मात्र)।५०% अनदुान

गाउँपाधिका 1000000

२६
दगु्ि कृषकिाई दिु उत्पादनको आिारमा प्रधत धि १ 
रुपैयाँ अनदुान कायमक्रम

गाउँपाधिका 2000000

२७
हररयो घाँस उत्पादन ५० % अनदुान कायमक्रम 
(व्यिसाफयक कृषक, कृषक समहु र दगु्ि उत्पादक 
सहकारी )

गाउँपाधिका 300000

२८ ५० %साझेदारीमा गोठ र खोर सिुारमा अनदुान गाउँपाधिका 700000
२९ मेखिनरी खररदमा ५०% अनदुान गाउँपाधिका 800000
३० चरन खकम  सिुार कायमक्रम गाउँपाधिका 100000
३१ भेडा पािन कृषकिाई िखजखस्टक सहयोग गाउँपाधिका 150000

३२
िहबुषे भईु तथा डािे घाँसका धबरुिा बेनाम र डाठ  
सहिेुतमा  फितरणका िाधग नसमरी स्थापनामा अनदुान

गाउँपाधिका 200000



३३ ५०% अनदुानमा फटयोसेन्द्टी र सडुान घाँसको बीउ फितरण गाउँपाधिका 480000

३४ ५०% अनदुानमा कोष ेघाँसको बीउ फितरण गाउँपाधिका 100000
३५ माछाको भरुाम ढुिानीमा अनदुान गाउँपाधिका 50000

३६ कुखरुापिन व्यिसायिाई जैफिक सरुक्षा सामाग्रीहरु फितरण गाउँपाधिका 200000

३७ आन्द्तरीक परखजफि धबरुद्ध चौमाधसक रुपमा  औषधि फितरण गाउँपाधिका 700000

३८
सेिा केन्द्र बाट धनिलु्क उपचार सेिाका िाधग आिारभतु 
औषधि खररद

गाउँपाधिका 300000

३९
थनुिेो रोग धनयन्द्त्रणका िाधग स्थिगत नमनुा संकिन 
पररक्षण सामाग्रीहरु खररद

गाउँपाधिका 100000

४० धनिलु्क रेफिज खोप कायमक्रम सञ्चािन गाउँपाधिका 350000
४१ गाई भैसीमा बाँझोपंन्न धनिारण खिफिर गाउँपाधिका 400000

४२ िडा नं ७, ८, ९ मा घखुम्त पि ुस्िास्थ खिफिर संचािन गाउँपाधिका 150000

४३ धबरामी गाई भैसी उठाउनको िाधग काउ धिप्ठ खररद गाउँपाधिका 200000

४४
माग र आिश्यकताका आिारमा पिपुािन कृषकका िाधग 
ताधिम

गाउँपाधिका 300000

४५ पि ुसेिा प्रयोगिािा सामाग्री खररद गाउँपाधिका 200000
४६ पि ुसेिा केन्द्र मममत गाउँपाधिका 300000
४७  ६०/ ४०% मा अनदुानमा फिउफिजन फितरण िडा नं. १ 200000
४८  खचसो माटेको औषिी फितरण िडा नं. १ 100000
४९ हाते ट्याक्टर खररद िडा नं. २ 200000
५० प्िाखस्टक टनिे िडा नं. २ 100000
५१ घमु्ती गोठहरुिाई आिश्यक सामाग्री खररद िडा नं. २ 100000
५२ अगामनीक तरकारी खेती िडा नं. ४ 200000
५३ बाँदर धनयन्द्त्रण हेरािो खचम िडा नं. ४ 200000
५४ दिु डायरी ब्यबस्थापन धिताि दगु्ि सहकारी िडा नं. ६ 400000
५५ एक घर एक करेसाबारी कायमक्रम िडा नं. ६ 250000
५६ एफककृत कृफष पररयोजना िडा नं. ७ 300000
५७ एक घर एक पररिार करेिािारर धनमामण पररयोजना िडा नं. ९ 400000

२१२८००००

कैफियत
३०२० उद्योग, िाखणज्य, श्रम तथा रोजगार

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

कृफष तथा पि ुफिकास जम्मा



१
प्रिानमन्द्त्री रोजगार कायमक्रम सञ् चािनका िाधग 
आिश्यक सामाग्री तथा औजार खररद

गाउँपाधिका 1000000

२
गररिी धनिारणका िाधग िघ ुउद्यम फिकास कायमक्रम 
अन्द्तगमत प्रफिधि हस्तान्द्तरण कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

३ आरन उद्योग सामाग्री फितरण िडा नं. २ 50000
४ घमु्तीकोष सञ्चािन िडा नं. ४ 150000

१७०००००

कैफियत

१ पयमटकीय स्थिहरूको पफहचान तथा नक्साङ्कन गाउँपाधिका 300000

२
डाक्टर हकम  डाक्टर चन्द्र धमङ्गमा स्मधृत िाधिगुरँास इको 
पाकम  स्तरउन्नती

गाउँपाधिका 1000000

३ होमस्टे प्रिद्धमन कायमक्रम गाउँपाधिका 300000
४ िाहाचोक हररत पाकम  धनमामण गाउँपाधिका 500000

५
गाउँपाधिका धभत्रका पयमटन पदमागमहरूको स्तरउन्नती तथा 
प्रिद्धमन

गाउँपाधिका 1500000

६ मदी फहमाि टे्रक इन्द्टरनटे तथा सोिार व्यिस्थापन गाउँपाधिका 700000
७ महागरुू गिुा िाधममक पयमटकीय के्षत्र प्रिद्धन गाउँपाधिका 900000
८ घरपरीको धडिमा पाकम  धनमामण गाउँपाधिका 300000
९  टुि ुखचखचम्िे पदमागम स्तर उन्नती िडा नं. १ 200000
१०  धिप्राङ पाखा िस्तीमा पदमागम िडा नं. १ 100000
११ मदीपिु फपकधनक स्थि स्तरउन्नती िडा नं. ४ 300000
१२ मदीफहमाि पदमागममा सहयोग िडा नं. ६ 200000
१३ होमस्टे प्रबिमन हेम्जाकोट िडा नं. ६ 400000
१४ पयमटफकय सचुना बोडम र डस्टधबन ब्यबस्थापन िडा नं. ६ 200000

१५
खोराकोमखु प्रधतक्षािय देखख खिि मखन्द्दर तथा खिि 
मखन्द्दर मनुी सम्म पयमटफकय पदमागम

िडा नं. ८ 400000

१६ माछापचु्रे पयमटन पदमागम िडा नं. ९ 100000
७४०००००

कैफियत

१
५०% अनदुानमा सहकारी मािम त दगु्ि जन्द्य पररकार 
उत्पादन एिं बजारीकरण

गाउँपाधिका 1500000

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

३०४० सहकारी

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

३०३० पयमटन

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

उद्योग, िाखणज्य, श्रम तथा रोजगार जम्मा

पयमटन जम्मा



२ अन्नपूणम प्राङ्गाररक मफहिा कृफष सहकारीमा ट्रस धनमामण गाउँपाधिका 500000

३ प्रधतभा कृफष सहकारी भिन धनमामण गाउँपाधिका 500000

४
फहमखिखर सहकारी दगु्ि पररकार तयारीको िाधग मेखिन 
खररद

गाउँपाधिका 300000

५ सहकारी िेखा तथा व्यिस्थापन ताधिम गाउँपाधिका 200000
६ दगु्ि उत्पादक सहाकारी अनदुान िडा नं. ३ 200000

७ साना फकसान मफहिा सहकारी संस्था प्रिद्धन कायमक्रम िडा नं. ४ 150000

८ हमु्दी कृफष सहकारीको माछा पोखरीमा तारजािी िडा नं. ५ 100000
३४५००००

३३८३००००

कैफियत

१ स्थानीय पाठ्यक्रम छपाई तथा प्रिोधिकरण गाउँपाधिका 300000
२ स्थानीय पाठ्यपसु्तक धनमामण (कक्षा १-८) गाउँपाधिका 2000000
३ अधभभािक खिक्षा कायमक्रम गाउँपाधिका 450000
४ गाउँ खिक्षा योजना धनमामण (१० िषे) गाउँपाधिका 400000

५
फिद्याियहरुमा आिश्यकताको आिारमा कम्प्यटुर/फप्रन्द्टर 
खररद तथा फितरण

गाउँपाधिका 1000000

६ धन:िलु्क पाठ्यपसु्तक व्यिस्थापन (कक्षा १-५) गाउँपाधिका 600000
७ ECD िैखक्षक अनदुान िडा नं ९ गाउँपाधिका 300000

८
फकिोर फकिोरीका िाधग यौन तथा प्रजनन स्िास््य तथा 
स्िास््य खिक्षा सम्बन्द्िी सचेतना कायमक्रम (फिद्यािय स्तर)

गाउँपाधिका 300000

९
प्रिानाध्यापक तथा अन्द्य खिक्षा सम्बन्द्िी कायमक्रमको 
बैठक भत्ता

गाउँपाधिका 400000

१० स्काउट कायमक्रम गाउँपाधिका 300000

११
अधतररक्त फक्रयाकिाप सञ् चािन तथा व्यिस्थापन (कक्षा 
१-८)

गाउँपाधिका 200000

१२ राष्ट्रपधत रधनङ खिल्ड प्रधतयोधगता सञ् चािन गाउँपाधिका 1000000
१३ खिक्षक पाठयोजना डायरी गाउँपाधिका 100000

१४ प्रत्येक फिद्याथीिाई पगु्न ेगरी िैखक्षक क्यािेन्द्डर फितरण गाउँपाधिका 150000

१५ उत्कृि फिद्यािय प्रोत्साहन कायमक्रम गाउँपाधिका 300000

४० फिषयगत खिषमक: सामाखजक फिकास
40१० खिक्षा, यिुा तथा खेिकुद

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

सहकारी जम्मा
आधथमक फिकास जम्मा



१६ पाधिका स्तरीय परीक्षा सञ् चािन तथा व्यिस्थापन गाउँपाधिका 600000
१७ खिक्षा ददिस गाउँपाधिका 200000
१८ बािमैत्री कक्षा कोठा व्यिस्थापन गाउँपाधिका 500000
१९ पाठ्यक्रम प्रिोधिकरण (कक्षा ५, ८ र १०) गाउँपाधिका 200000
२० Teacher Spent Time (TST) कायमक्रम गाउँपाधिका 100000
२१ फिद्याियमा फिद्यधुतय हाखजरी जडान (१-८) गाउँपाधिका 300000
२२ मातभृाषा खिक्षक अनदुान िडा नं ५ गाउँपाधिका 250000

२३
असि अभ्यास आदन प्रदानको िाधग फिद्यािय व्यिस्थापन 
सधमधत अध्यक्ष र प्रिानाध्यापक अििोकन भ्रमण

गाउँपाधिका 200000

२४
फिद्यािय कममचारी, सहजकताम र पररचाधिकाहरुका िाधग 
थप पाररश्रधमक

गाउँपाधिका 9800000

२५ फिद्यािय प्रिानध्यापक प्रोत्साहन भत्ता गाउँपाधिका 245000

२६
अध्यक्ष कप खेिकुद प्रधतयोधगता (िुटिि/भधििि/ 
व्याडधमन्द्टन)

गाउँपाधिका 1200000

२७
जनप्रधतधनधि/कममचारी/ खिक्षकहरुको िाधग खेिकुद 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

२८ धसजमना साफहत्य सदनको भिनमा ट्रस धनमामण गाउँपाधिका 300000
२९ माछापचु्रे माफि सादीखोिा खिक्षक अनदुान गाउँपाधिका 1000000
३० तारे बराह आफि खिक्षक अनदुान िडा नं ८ गाउँपाधिका 200000
३१ बम बहादरु घिेि आफि खिक्षक अनदुान िडा नं ८ गाउँपाधिका 200000
३२ बाराही आफि खिक्षक अनदुान िडा नं ८ गाउँपाधिका 200000
३३ अन्नपूणम प्राफि खिक्षक अनदुान िडा नं ८ गाउँपाधिका 100000
३४ फहमधगरी प्राफि िैखक्षक अनदुान गाउँपाधिका 100000

३५
पाधिका धभत्रका राफष्ट्रय एिं अन्द्तरामफष्ट्रय स्तरीय खेिमा 
सहभागी खेिाडीहरुिाई सम्मान कायमक्रम

गाउँपाधिका 300000

३६  िारदा माफि खिक्षक अनदुान िडा नं. १ 400000
३७  अन्नपणुम आिारभतु फिद्यािय खिक्षक अनदुान िडा नं. १ 200000
३८  फहमािी डाँिे प्रा फि खिक्षक अनदुान िडा नं. १ 150000
३९  फहमािी प्रा फि खिक्षक अनदुान िडा नं. १ 150000
४० श्री कृष्ण महादेि खिक्षक तिब अनदुान िडा नं. २ 300000
४१ श्री बाराही प्रा.फि. कम्पाउण्ड धनमामण िडा नं. २ 500000
४२ श्री फहमाियन धतनखिर खानपेानी व्यिस्थापन िडा नं. २ 100000
४३ खेिकुद कायमक्रम िडा नं. २ 200000

४४
माछापचु्रे ३ मा रहेका सामदुाफयक फिद्याियहरुिाई 
िैखक्षक अनदुान

िडा नं. ३ 500000



४५ सजृना साफहत्य सदन पसु्तक धबमोचन िडा नं. ३ 50000
४६ ढोकाको मखु पाटनमा खेिकुद ग्राउण्ड फिस्तार िडा नं. ३ 50000
४७ जनजागरण खेि मैदान धनमामण िडा नं. ३ 50000
४८ साफिक िडा नं ७ र ९ को धनमामण िडा नं. ३ 50000
४९ िडा धभत्रका फिद्याियहरूिाई िैखक्षक अनदुान िडा नं. ४ 200000
५० धनष्पक्ष मा.धब.खिक्षक अनदुान िडा नं. ५ 850000
५१ धनष्पक्ष मा.धब.को भिनमा रेधिङ धनमामण िडा नं. ५ 500000
५२ माछापचु्रे आिारभतु फिद्याियमा रङरोगन तथा मममत िडा नं. ५ 500000
५३ खेि मैदान धनमामण िडा नं. ५ 200000
५४ खेिकुद संचािन िडा नं. ५ 100000
५५ िैखक्षक अनदुान जनकल्याण आ फि िडा नं. ६ 200000
५६ िैखक्षक सिुार कायमक्रम िडा नं. ६ 600000
५७ घरदेखख धबद्यािय कायमक्रम िडा नं. ६ 200000
५८ भधिबि ग्राउन्द्ड धनमामण ठुिोपिेँरो एक्िेगरा ठुिीपात्थरे िडा नं. ६ 400000
५९ निुागाउँ आमा समहुिाइ सामाग्री खररद िडा नं. ६ 100000
६० िडाध्यक्ष कप खेिकुद प्रधतयोधगता िडा नं. ६ 300000
६१ उदय मा.फि. िैखक्षक अनदुान िडा नं. ७ 250000
६२ ज्ञानोदय आ.फि. िैखक्षक अनदुान िडा नं. ७ 200000
६३ जनफप्रय आ.फि. िैखक्षक अनदुान िडा नं. ७ 100000
६४ घिेि खेिमैदान िडा नं. ८ 100000
६५ िडा अध्यक्ष कप िडा नं. ८ 400000
६६ सरस्िती आिारभतु फिद्यािय खिक्षक अनदुान िडा नं. ९ 350000
६७ गौररिंकर मधनिाि मा.धब कम्पाउन्द्ड िडा नं. ९ 150000
६८ यिुा तथा खेिकुद िडा नं. ९ 250000

३२९४५०००

कैफियत

१ फिपन्न नागररक स्िास््य धबमा कायमक्रम गाउँपाधिका 700000

२ भेडािारी प्राथधमक स्िास््य केन्द्रमा रेधडयोग्रािर पाररश्रधमक गाउँपाधिका 450000

३
८० बषम माधथका दीघम रोगी (मिमेुह र रक्तचाप) जेष्ठ 
नागररकहरूिाई धनिःिलु्क स्िास््य पररक्षण तथा औषिी 
फितरण कायमक्रम

गाउँपाधिका 1000000

४ उपाध्यक्षसँग गभमिती/सतु्केरी पोषण कायमक्रम गाउँपाधिका 900000

4020 स्िास््य

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

खिक्षा, यिुा तथा खेिकुद जम्मा



५
स्तन क्यान्द्सर/पाठेघरको क्यान्द्सर/पाठेघर खस्न े
समस्याको खस्क्रधनङ

गाउँपाधिका 325000

६ गभमितीको USG सेिा सञ् चािन गाउँपाधिका 100000
७ मफहिा स्िास््य स्ियमसेफिका यातायात खचम गाउँपाधिका 508000
८ औषिी खररद गाउँपाधिका 1500000
९ िधथमङ सेन्द्टर कममचारी व्यिस्थापन गाउँपाधिका 700000
१० स्िास््य पाश्वम खचत्र धनमामण गाउँपाधिका 450000
११ आयरुिेद स्िास््य सेिा कायमक्रम गाउँपाधिका 800000
१२ घखुम्त खचफकत्सकीय स्िास््य सेिा (स्िास््य चौकी) गाउँपाधिका 250000

१३
स्िास््य व्यिस्थापन सधमधतहरुको िाधग अधभमखुखकरण 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 250000

१४ स्िास््य खिफिर गाउँपाधिका 300000
१५ स्िास््य सामाग्री तथा औजार उपकरण खररद गाउँपाधिका 1000000
१६ स्िास््य संस्था सञ् चािन तथा व्यिस्थापन खचम गाउँपाधिका 600000
१७ सादीखोिा स्िास््य चौकी छाना मममत गाउँपाधिका 500000

१८ सादीखोिा स्िास््य चौकी ल्याब टेखक्नधसयन पारीश्रधमक गाउँपाधिका 450000

१९ आिारभतू स्िास््य सेिा केन्द्र िडा नं ८ व्यिस्थापन गाउँपाधिका 500000

२० एम्बिेुन्द्स खररद गाउँपाधिका 1500000

२१
 माछापचु्रे स्िास्थ चौकी भिन िाफहर िौचािय तथा 
कम्पाउखन्द्डङ धनमामण

िडा नं. १ 200000

२२  म.स्िा.स.से.कोिागी अध्यन अििोकन भ्रमण िडा नं. १ 100000
२३ स्िास््य स्ियम सेिक अििोकन भ्रमण िडा नं. २ 150000
२४ स्िास््य चौकी व्यिस्थापन िडा नं. २ 200000
२५ िाहाचोक स्िास््य चौकी व्यिस्थापन िडा नं. ४ 200000
२६ स्िास््य चौफकको कोठा पाटेसन र छाना धनमामण िडा नं. ५ 300000
२७ स्िा चौकी धभडाबारी ब्यबस्थापन िडा नं. ६ 250000
२८ स्िा चौकी मखणडाडा ब्यबस्थापन िडा नं. ६ 50000
२९ स्िास््य सम्बन्द्िी जनचेतना कायमक्रम िडा नं. ९ 100000

14333000

कैफियत

१ िोहरमैिा व्यिस्थापन गाउँपाधिका 800000

२
सत्िे तथा नयाँ गाउँ खानपेानी धनमामण तथा मममत िडा नं 
७

गाउँपाधिका 200000

4030 खानपेानी तथा सरसिाई

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

स्िास््य जम्मा



३ ल्िाङ्ग घिेि स्िास््य चौकी भिन मममत गाउँपाधिका 500000
४ खानपेानी िदु्धता परीक्षण गाउँपाधिका 200000

५
एक घर एक िारा कायमक्रम सञ् चािनको िाधग त्याङ्क 
संकिन तथा नक्साङ्कन

गाउँपाधिका 500000

६ खानपेानी  पाइप खररद गाउँपाधिका 1800000
७ िोहोरमैिा व्यिस्थापन चौरा िडा नं. २ 100000
८ बाँझोखेत देउरािी खानपेानी महुान च्याम्बर धनमामण िडा नं. २ 100000

९ िडा नं ३ मा डस्टफिन होधडङ्गबोडम िोहोर मैिा व्यिस्थापन िडा नं. ३ 100000

१० १-५ खानपेानी महुान तथा ट्याङ्की मममत िडा नं. ४ 150000
११ हमु्दी डाडाँ गाउँ खानपेानी मममत िडा नं. ५ 100000

4550000

कैफियत

१  खििाियमन्द्दीर संरक्षण तथा व्यिस्थापन िडा नं. ३ गाउँपाधिका 300000

२ ढाँडा खििािय मखन्द्दर मममत िडा नं ७ गाउँपाधिका 200000

३
धसददङ्ग पेररधसङ्ग बराह मखन्द्दर संरक्षण एिम ्व्यिस्थापन 
िडा नं ९

गाउँपाधिका 200000

४ सादीखोिा नौमती बाजा सामाग्री खररद िडा नं. २ 150000
५ बाईसिारा संरक्षण िडा नं. ३ 100000

६
िडा धभत्रका फिधभन्न मठ मखन्द्दर मममत तथा पूजा 
व्यिस्थापन

िडा नं. ४ 150000

७ पंन्द्चौिी मखन्द्दर धनमामण िडा नं. ५ 400000
८ दधित िाखन्द्तघाट मममत िडा नं. ५ 100000
९ खिि मखन्द्दर मममत तथा संरक्षण िडा नं. ७ 200000
१० सबेश्वर खििािय मखन्द्दर िडा नं. ८ 200000
११ संस्कृधत प्रिद्धमन कायमक्रम िडा नं. ९ 150000

2150000

कैफियत

१ मनोसामाखजक परामिम सेिा गाउँपाधिका 400000
२ आत्महत्या रोकथाम बारे सचेतना कायमक्रम गाउँपाधिका 450000

850000

4040 संस्कृधत प्रिद्धमन

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

40५0 सरुखक्षत आप्रिासन कायमक्रम (साधम)

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

खानपेानी तथा सरसिाई जम्मा

संस्कृधत प्रिद्धमन जम्मा

सरुखक्षत आप्रिासन कायमक्रम (साधम) जम्मा



कैफियत

१ निजात बाधिका बैङ्क खाता सञ् चािन कायमक्रम गाउँपाधिका 500000
२ नतेतृ्ि फिकास ताधिम गाउँपाधिका 500000
३ अन्द्तरपसु्ता धसप हस्तान्द्तरण कायमक्रम गाउँपाधिका 300000

४
अिक्त जेष्ठ नागररक र अपांगता भएका व्यखक्तहरुका 
िाधग आिश्यक सहयोगी सामाग्री फितरण कायमक्रम

गाउँपाधिका 300000

५ उपाध्यक्ष सँग मफहिा तथा बािबाधिका कायमक्रम गाउँपाधिका 1200000

६
फिपन्न छात्र/छात्राका िाधग उच्च खिक्षा िैखक्षक छात्रािधृत 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 300000

७ बािमैत्री स्थानीय िासन अबिम्िन कायमक्रम गाउँपाधिका 600000

८
अपांगता भएका व्यखक्तहरुका िाधग मागमा आिाररत 
आयआजमन मिुक कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

९
दधितहरुको िाधग मागमा आिाररत आयआजमन मिुक 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

१०
िैफङ्गक फहंसा एिं सामाखजक कुररती तथा िाञ्छाना 
फिरुद्धको सचेतनामिुक कायमक्रम

गाउँपाधिका 200000

११ बाि धबबाह न्द्यूधनकरण सम्बन्द्िी सचेतनामिुक कायमक्रम गाउँपाधिका 200000

१२
जनजाधतहरुको सिखक्तकरणको िाधग मागमा आिाररत 
धसपमिुक कायमक्रम

गाउँपाधिका 500000

१३ दधित अधत फिपन्द् न फिद्याथी सहयोग कायमक्रम गाउँपाधिका 300000
१४ फिधभन्द् न राफष्ट्रय तथा अन्द्तरामफष्ट्रय ददिस कायमक्रम गाउँपाधिका 400000

१५
जेष्ठ नागररक ददिा मनोरञ् जन केन्द्र स्थापना, सञ् चािन 
एिं व्यिस्थापन

गाउँपाधिका 1000000

१६ िखक्षत कायमक्रम बैठक भत्ता गाउँपाधिका 500000

१७
अधभभािक फिफहन बािबाधिकाहरूको पफहचान संरक्षण 
एिम ्व्यिखस्थन

गाउँपाधिका 300000

१८
मफहिाहरुिाई आिारभतु स्िास््य तथा सरसिाई सम्बन्द्िी 
कायमक्रम

गाउँपाधिका 200000

१९
 फकिोरफकिोरीहरुका िागी िाग ुप्रदाथम दरुव्यसनी 
सम्िन्द्िी सचेतना कायामक्रम

िडा नं. १ 100000

२०  मफहिा क्षमता अधभिफृद्ध िडा नं. १ 100000
२१ सिखक्तकरण कायमक्रम िडा नं. ४ 500000
२२ धतज धगत र नारी ददिस िडा नं. ५ 50000

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

40६0 िैंधगक समानता तथा सामाखजक समािेिीकरण



२३ सतु्केरी भेटघाट कायमक्रम िडा नं. ६ 150000
२४ ज्येष्ठ नागररक सँग चाडबाड कायमक्रम िडा नं. ६ 200000
२५ दधित कायमक्रम िडा नं. ६ 100000

9500000

कैफियत

१ गैरसरकारी सँगको िगानी साझेदारीमा आिारीत कायमक्रम गाउँपाधिका ६२३०००

६२३०००
६४९५१०००

कैफियत

१ सामाखजक सरुक्षा भत्ता फितरण तथा व्यिस्थापन सफुििा गाउँपाधिका 300000

२ घखुम्त खिफिर सञ् चािन गाउँपाधिका 500000
३ फिद्यधुतय नागररक िडापत्र गाउँपाधिका 2000000
४ बजार अनगुमन गाउँपाधिका 100000

२९०००००

कैफियत

१
पाधिकाधभत्रका १० स्थानमा फि िाई-िाई जोन 
व्यिस्थापन गने

गाउँपाधिका 100000

२ नटेिफकम ङ तथा सभमर व्यिस्थापन गाउँपाधिका 1200000
३ इन्द्टरनटे जडान, फिस्तार, नफिकरण, सेिािलु्क गाउँपाधिका 1000000
४ धडखजटि धभिेज प्रोिाइि गाउँपाधिका 2000000
५ धसधस फटधभ जडान तथा मममत गाउँपाधिका 1000000
६ सामदुाफयक फिद्याियहरूमा धसधस क्यामरा जडान िडा नं. ८ 400000

५७०००००

कैफियत

िैंधगक समानता तथा सामाखजक समािेिीकरण जम्मा

सामाखजक फिकास जम्मा

सामान्द्य सेिा जम्मा

सूचना प्रफिधि जम्मा

5020 सूचना प्रफिधि

क्र.सं.

अनमुाधनत िागत

40७0 गैसस साझेदारी

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

गैसस साझेदारी जम्मा

5030 सिुासन प्रिद्धमन

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

50 फिषयगत खिषमक: संस्थागत फिकास, सेिा प्रिाह र सिुासन
50१० सामान्द्य सेिा

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान



१ सामाखजक/सािमजधनक परीक्षण गाउँपाधिका 300000
२ सािमजधनक सनुिुाई गाउँपाधिका 300000
३ िाफषमक सधमक्षा गाउँपाधिका 100000
४ अनसुन्द्िान तथा अन्द्िेषण गाउँपाधिका 500000

1200000

कैफियत

१ कानून धनमामण तथा व्यिस्थापन गाउँपाधिका 500000
२ न्द्याफयक इजिास व्यिस्थापन गाउँपाधिका 1000000
३ मेिधमिाप केन्द्र व्यिस्थापन गाउँपाधिका 1000000
४ मेिधमिाप ताधिम (आिारभतु, पूनतामजधग, एड्भान्द्स) गाउँपाधिका 500000
५ न्द्याफयक सधमधत बैठक खचम गाउँपाधिका 400000
६ कानूनी सल्िाह तथा परामिम गाउँपाधिका 100000
७ कानूनी सचेताना कायमक्रम गाउँपाधिका 200000
८ मेिधमिपकताम प्रोत्साहन गाउँपाधिका 200000

९ फहंसा फपधडत नागररकहरुिाई राहत फितरण कायमक्रम गाउँपाधिका 200000

४१०००००

कैफियत

१
कममचारी/खिक्षक/जनप्रधतधनधि/उपभोक्ता सधमधत/टोि 
फिकास संस्था क्षमता फिकास कायमक्रम

गाउँपाधिका 1500000

2
कममचारी/खिक्षक/उपभोक्ता सधमधत/टोिफिकास संस्था 
परुस्कार तथा प्रोत्साहन

गाउँपाधिका 500000

3 अनभुि आदन प्रदान तथा अििोकन भ्रमण गाउँपाधिका 1000000
३००००००
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११५२०००००
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गैरसरकारी संस्था समन्द्िय तथा साझेदारी योजना जम्मा (निेम्बो नपेाि, खजभाया 
र KarmaFlights Foundation Nepal)

5051 मानि संसािन फिकास

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

सिुासन प्रिद्धमन जम्मा

कानून, न्द्याय तथा न्द्याफयक सधमधत जम्मा

मानि संसािन फिकास जम्मा
संस्थागत फिकास, सेिा प्रिाह र सिुासन जम्मा

5050 कानून, न्द्याय तथा न्द्याफयक सधमधत

क्र.सं. आयोजनाको नाम सञ् चािन हनु ेस्थान अनमुाधनत िागत

पूिामिार फिकास
िन, िातािरण तथा फिपद् व्यिस्थापन

आधथमक फिकास
सामाखजक फिकास

संस्थागत फिकास, सेिा प्रिाह र सिुासन


