
.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ चाल ुखच गा.पा. 69,793,000.00               

२ नापी शाखा 1000000.00

३ वा थय शाखा 8728000.00

४ सूचना व ध शाखा 2550000.00

५ कृ ष शाखा 3900000.00

६ पश ुसेवा शाखा 2680000.00

७ िश ा शाखा 18145040.00

८ वडागत पिुजँगत खच 50,000,000.00               

९ थलुङु दधुकोशी बहु ा व धक िश ालय संचालन तथा यव थापन अनदुान 6,800,000.00                

१० दधुकोशी सामदुा यक अ पताल संचालन तथा यव थापन अनदुान 9,000,000.00                

११ समपरुक तथा साझेदार  काय म(वडा भवन, शासक य भवन, वा य चौक ,सकेुपोखर ,सडक) 5,000,000.00                

१२ जनता मा. व लोिखम वाल  व ान 1,500,000.00                

१३ खेल ाम नमाण नर तरता 7,000,000.00                

१४ लघु व को सेयर सद यताको 5,000,000.00                

१५ मागमा आधा रत अ य को तोक आदेश 6,000,000.00                

१६ म देप ुखोला झोलु े पल ु नमाण 3,000,000.00                

१७ व ालय अनदुान 3,000,000.00                

१८ खानेपानी सचाई बोड 5,000,000.00                

१९ को ड टोर नमाण 2,000,000.00                

२० कृ ष उ पादनको समथन मु यको लागी यव थापन 2,000,000.00                

२१ ईलेि क बस संचालनको लागी चािज  टेशन नमाण तथा यव थापन 2,000,000.00                

२२ MBBS Doctor पढाउनको लागी अपगु छा ाविृ  500,000.00                  

२३ मदेैल गु ठ भवन नमाण 2,000,000.00                

२४ 1-9 स मको थप काय म 20,800,000.00               

२५ अ य कप र न िश ड काय म 2,000,000.00                

२६ म हला बालवा लका तथा या यक स म त 8,600,000.00                

२७ थलुङु दधुकोशी बहु ा व धक िश ालय भना अनदुान काय म 1,200,000.00                

२८ दधुकोशी सामदुा यक अ पतालमा वजलु  यव थापनको लागी ा सफमर ख रद 1,000,000.00                

२९ जा लम देवी घेरावार तथा यव थापन 2,000,000.00                

३० वडा नं.1 नेले जोगरामा तोर  तेल यवसाय 150,000.00                  

252,346,040.00             

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लकाले दो ो गाउँसभाको प हलो अ धवेशनबाट  छनोट ग रएका योजना तथा काय म

आ.व.079/80

कुल ज मा रकम 



.श योजनाको नाम सा वक ठेगाना व नयोिजत कै फयत

१ जोगरा सडक तर उ ोती सा वक नेले १ र २ ८,००,०००।-

२ टार डाँडा िजरो पोइ ट हदैु माझखक काि के ढकुरे सडक ाक ओपन सा वक नेले १ र २ ३,००,०००।-

३ आहाले डाँडा खक सडक ाक ओपन तथा तर उ त सा वक नेले ३ १,७५,०००।-

४ शास नक खच वडा कायालय ४,००,०००।-

५ देउराल   भैसे काि के सडक ाक ओपन सा वक नेले ४ २,७५,०००।-

६ कांगले समाना हदैु समखक सडक तर उ त सा वक नेले ५ ४,००,०००।-

७ तु से/ आयवुद हदैु ज लेखक घु मसे सडक ाक ओपन तथा तर उ त सा वक नेले ६ ५,००,०००।-

८ पौडेल ख ी कुलमि दर नमाण सा वक नेले ७ ३,००,०००।-

९ िजवन यो त मा. व.कायालय यव थापन सा वक नेले ७ २,००,०००।-

१० नेले हर  चौ क इ धन ख रद सा वक नेले ७ ५०,०००।-

११ धृतकौिशक सतुार काक  समाज कुल मि दर नमाण सा वक नेले ८ २,५०,०००।-

१२ सा वक नेले ७ हदैु नेले ८ को ओ  े/गठु  भवन स म सडक तर उ त सा वक नेले ८ १,८०,०००।-

१३ गठु  भवन  सरवा न त लो कुरा व.क टोल र सखखुोला जो ने सडक तर उ त सा वक नेले ९ ४,००,०००।-

१४ मि दर नमाण (क)का लका मि दर (७०,०००।(ख) से तदे व (७०,०००।-) सा वक नेले ८ १,४०,०००।-

१५ समे टेड क भट तथा काठे साँघ ु नमाण (क) भ मे खोला (ख) ठुला घर खोला (ग) मझवुा खोला (घ)गौडे खोला १,७५,०००।-

१६ ख ी गाउँ हदैु मिु ल ६ जो नेसडक ाक ओपन सा वक नेले ६र ८ २,५०,०००।-

१७ दंगाल गठु  समाज फ नचर नमाण १,००,०००।-

१८ लि त वग ( म हला द लत जे  अपा ा जनजा त अ पसं यक) 3,5०,०००।-

१९ खेलकुद दै व कोप तथा भैप र आउने खच 3,5०,०००।-

२० वडा कायालय यव थापन रंग रोगन तथा छाना ममत तथा पा कङ याव थापन वडा कायालय २,१९,३१७.२८

२१ कृ ष वमा काय म तथा अ भमिुखकरण काय म 2,००,०००।-

२२ घु ने पानी पोखर  देखी सेती दे व महादेव थान मि दर जाने बाटो ममत तथा नमाण सा वक नेले ६ १,००,०००।-

ज मा ६१,१४,३१७.२८

   थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका १ न. वडा नेलेको टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह



.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ जोगरा सडक टार डाँडा ाई वाल नमाण 200,000.00      

२ सा वक नेले वडा नं. 6 तामाङ गाउँमा साङजङु होसेल छो ल  गु बा नमाण 600000.00

३ जोगरा भजेुल समाज भवनको यव थापन 200000.00

४ े ी समाज गठु  सा वक 2 भवन यव थापन 200000.00

५ पौडेल ख ीको गठु  भवन नमाण सा वक नेले-7 500000.00

६ यो त गु ठ भवन नमाण सा वक नेले 1 र  2 500000.00

७ जोगरा व.क.गठु  भवन ममत 150000.00

2,350,000.00  

.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ वडा कायालयको शास नक तथा यव थापन खच 650000

२ लि त वग(म हला ,द लत, बालवा लका र जे  नाग रक) काय म तथा भैपर  आउने खच 250000

३ यवुा लि त काय म 150000

४ वा य चौक  यव थापन तथा व थ  से टर संचालन खच 350000

५ ठकुमाला आ. व. फ नचर यव थापन 150000

६ काँगले आ. व.िश क यव थापन 250000

७ जीवन योती मा. व. क यटुर िश क यव थापन तथा सूचना व ध यव थापन खच 200000

८
मि दर नमाण तथा ममत (थापा मि दर ममत सा वक वडा नं.-8, से त देवी मि दर नमाण सा वक वडा नं.-1, जलक या 

देवी मि दर नमाण सा वक वडा नं.7.मडुुला काक  मि दर नमाण सा वक वडा नं.-6) 550000

९ सा वक वडा नं.8 वोगलमा सामदुा यक भवन फ न स  तथा यव थापन 150000

१० सा वक वडा नं.-6 मा सामदुा यक भवन नमाण 241000

११ सा वक वडा नं.-9 ठुलढु ामा गाउँघर ि ल नक तथा बा  खोप के  नमाण तथा यव थापन 250000

१२ सा वक वडा नं.-6 मा खानेपानी ममत 150000

१३
मल ख रद तथा ममत (तोर  मल ख रद तथा यव थापन सा वक वडा नं.-5, वाि म कुटानी पसानी मल ख रद, मल 

ममत सा वक वडा नं.-8 बोगल) 650000

वडा नं. १ का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका २ नं. वडा काँगेलको टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह



१४ सा वक वडा नं.-3 मा कुटानी पसानी मल भवन नमाण 120000

१५
सडक सतुरउ ती (सा वक वडा नं.-7 भ ी सडक तरउ ती, सा वक वडा नं.-२ भ ी सडक तरउ ती, दे व थान देिख 

एयरपोटस म सडक तरउ ती, बो पानी देिख भोटे बसाउने स म सडक तरे ती) 550000

१६ वाि म संचाई कुलो ममत 150000

कुल ज मा 4811000

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ िजवन योती मा. व.को घेरावार तथा गेठ नमाण 700,000.00      

२ बाहु डी वा तम सडक ख ड तरउ ी 700000.00

३ गरै वोगल वाट ठुलढु ा याक ओपन 500000.00

४ ठुलढु ा सडक याक तरउ ती 300000.00

सामािजक मेल मलाप समहु खेल मैदान नमाण 300000.00

2,500,000.00  

.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ शास नक खच 450000

२ सवार  साधन ख रद 300000

३ वडा कायालय यव थापन खच 145000

४ वा य चौक  फ नचर यव थापन 100000

५ भैप र आउने खच तथा व वध खच ११९७६७.४२

६ कृ ष तथा भेटेनर   औषधी तथा सामा ी ख रद 40000

७ नसर  कमचार को ला ग पा र मक खच 150000

८ लि त वग काय म 150000

९ खेलकुद 150000

१० छांगे जौबार  महुान पाखल  गाउँ चहुान खानेपानी नमाण 350000

११ पंचन मल ममत तथा यव थापन 50000

वडा नं. २ का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 3 न. वडा पंचनको टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह :



१२ कराँत मु धम सं कृ त जगेनाको ल ग सामा  यव थापन तथा पाक नमाण 500000

१३ वदेिशटार कुटानी पसानी मल तथा भवन नमाण 250000

१४ सोलखुोला गांकु लघ ुजल व तु आयोजना ममत 300000

१५ सेसे म ु यपु ुमोटर बाटो याक  ओपन 400000

१६ फेद  खा सेकु कुटानी पसानी मल तथा भवन नमाण 250000

१७ पैराथाम आ. व. को खेलमैदान नमाण 75000

१८ ख डी ब नेतको कुल पजुा मि दर फ न सङ 100000

१९ ढाडे खोला महुान िचउर खक खानेपानी ममत 100000

२० वडा नं. 3 पंचन भ का बाटो सरसफाई 400000

२१ का लका खेलमैदान ममत तथा यव थापन 150000

२२ शिुशला आ. व. क पाउ ड वाल तथा घेराबार 100000

२३ जा पा आ. व. स ल  तथा फ नचर यव थापन 150000

२४ पैराथाम द लत बि त मोटर बाटो याक  ओपन 250000

कुल ज मा 5029767.42

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ पैरेथाम फलाटे मोटरवाटो याक  ओपन 550,000.00      

२ से लम ु यपु ुसडक याक  ओपन 400000.00

३ वदेशीटार  भा लाम भे दा खक हदैु ो ालु  सडक याक  ओपन 500000.00

४ यावार  यवुा लव भवनको यव थापन 200000.00

५ से लम ुदेखी वदेशीटार स म 500 मटर सो ल 600000.00

2,250,000.00  

वडा नं. ३ का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 



.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ सा वक 4 र 2 वडा नं. मा खरानेपानी हदैु 1 र 2 खानेपानी 1800000

२ हवार  खानेपानी 300000

३ वडा कायालय शास नक खच तलब ई धन र सवार  साधन ममत तथा नयाँ वडा कायालय यव थापन 850000

४ सयु दय आ. व. 50000

५ जनचेतना आ. व. या मरे 50000

६ जनक याण मा. व जबुु 400000

७ चेमे खानेपानी यव थापन 400000

८ जबु ु वा य चौक  यव थापन 50000

९ लि त वग काय म (म हला,बालवा लका र द लत) 100000

१० बादे सोप ुख नयाखक र बल ा सडक तर उ ती 200000

कुल ज मा 4200000

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ या मरे वादे दधुकोशी सडक तर उ ती 600,000.00      

२ वखघुाट रा चे हदैु वडा कायालय वज ुडाँडा स म  तर उ ती 600000.00

३ ख नयाखक सावजा नक शौचालय नमाण 400000.00

४ उगन छो ल  गु बा ममत 400000.00

५ जनक याण मा. व.मा क यटुर संचालन 200000.00

2,200,000.00  

.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ म हला शसि करण काय म 57189.01

२ बालवा लका काय म 50000

३ द लत काय म 50000

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 4 न. वडा जबुकुो टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह

कुल ज मा रकम 

वडा नं. ४ का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 5 न. वडा जवुकुो टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट भई माग भएका वडा तर य योजनाह



४ महुान खोला ब लटार लहुारे मा थ लो वनगाउँ हदैु ले ङु सचाई 1500000

५ वडा कायालय शास नक खच तथा यव थापन 700000

६ वडाको भलेज ोफाईल नमाण 50000

७ पानीडाँडामा कुटानी पसानी डजेल मल ख रद 350000

८ ले ङु कुटानी पसानी डजेल मल ख रद 300000

९ हमालय मा. व लहुारे फ नचर नमाण 200000

१० सगरमाथा आ. व. दा ल  फ नचर नमाण 200000

११ का लका आ. व.सकेुपोखर  फ नचर नमाण 150000

१२ जा पा क या आ. व.ले ङु फ नचर नमाण 100000

१३ चगा सी खोला लफु कुलो ममत 200000

१४ महुान खोला जोरधारा ल.ज. व.ममत 200000

१५ ददुखुोला दो ो ल.ज. व.ममत 200000

१६ िच डे व कामे टोल व तु व तार 150000

१७ सवार  साधन ममत 100000

१८ ई धन खच 100000

१९ ा सी खानेपानी ममत 100000

२० कृ ष भेटनर  औषधी ख रद 100000

२१ बौ  का लका सकेुपोखर  पयटन वकास 150000

२२ वनगाउँ िशव मि दर नमाण 200000

२३ बु  आ. व घेरावार 200000

२४ पाङमारे देउराल  सडक भेल नय ण तथा यवस थापन 200000

5607189.01

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ दधुकोशी लफु प कु साङखे  लहुारे सकेुपोखर  हदैु देउराल  खोटाङ जो ने सडक तर 1,000,000.00    

२ खस आय दशनामीह को मलामी व ाम थल (प कु, स वानी) नमाण 500000.00

३ पाङमारे मा  ेसडक याक ओपन 500000.00

४ दा ल  द लत समहु पंचेवाजा ख रद 200000.00

2,200,000.00  

वडा नं. ५ का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

कुल ज मा



.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ कृ ष तथा पश ुसेवा यव थापन तथा सामा ी ख रद 100000

२ शास नक खच 400000

३ चारघरे, फु यकुु र चेवालेमा क बाईन व ु तय कुटानी पसानी मल ख रद 100000

४

मि दर तथा गठु  भवन नमाण तथा ममत (सोप ुख डी कुल मि दरको ज गा स याउने, घु नेपानी मि दर ममत, चेल 

दे व थान ममत, धा मक/सा कृ तक/पयटक य थलह को अ ययन अनसु धान)
250000

५ पलु नमाण (िखसालोक सकुखोला सागु ँ नमाण, फुलपाते खोला साँग ु नमाण) 160000

६

खानेपानी नमाण तथा ममत (िखसालोक महुान होमसाई चहुान महुान घेराबार, माझी गाउँ देवालय ममत तथा खानेपानी 

यव थापन, मैदेल द लत बि त खानेपानी नमाण, दबेुनी खानेपानी ममत, बाँसबोटे खानेपानी नमाण, दे कु खानेपानी नमाण, 

हल ा  तथा पाईप ख रद)
965000

७

सडक याक ओपन तथा तरउ ती (मैदेल गठु  े  चप  नमाण तथा बाटो तरेउ ती, चो टे खोला दे कु भदौरे गैर  

चेल सडक तरउ ती, देराप ुदेिख सकुखोला नयाँ झोलु े पलु हुँदै अ पताल गोरेटो नमाण, लु पीदेिख सहकार  भवन हुँदै 

वडा कायालय चोक याक ओपन, सोप ुडाँडाखेत रनदेप ुसडक तरउ ती, िच गु ा दोबाटे सडक तरउ ती, सर व त 

आ. व. हुँदै छि वन सडक याक ओपन)

1708800

८ कायालय यव थापन 200000

९ भैप र आउने खच (सूचना संचार तथा आपतका लन कोष) 220028.63

१० वा य चौक  यव थापन एवंम वयंमसेवक ाथ मक उपचार ब स 100000

११ सवार  साधन ख रद 400000

१२

सामदुायीक भवन नमाण तथा ममत (छि वन सामदुायीक सं थाको भवन चप  तथा फ नचर यव थापन, फु यकुु यवुा 

प रवारको भवन घेराबार, पोखर  डाँडागाउँ गठु  भवन ममत) 311600

१३ सकुखोला महुान मागलङु देराप ुचेवाले चहुान संचाई ममत 200000

१४ बख ुमहुान जु ेल चहुान संचाई ममत 150000

१७ लि त वग ( म हला द लत जे  अपा ा जनजा त अ पसं यक) 349600

कुल ज मा 5615028.63

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ चेवाले हा ी ढंुगा याक ओपन 900,000.00      

२ वरे दोय मा. व.को 700000.00

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 6 नं. वडा मु ल को टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह

वडा नं. 6 का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह



३ चारघरे दधुकोशी सामदुा यक अ पताल स म आउन सडक याक  ओपन 300000.00

४ द लत उ वल भवन नमाण 200000.00

५ पंचक या आ. व शौचालय तथा खानेपानी ममत 300000.00

2,400,000.00  
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.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ लिुच चेराख ुसडक ममत 700,000.00      

२ भरकुना लिुच सडक ममत 600000.00

३ भमेु थान एकता समाज खेल मैदान 200000.00

४ वडा कायालय खेल मैदन नमाण 200000.00

५ ना से आ. व.भवन नमाण 500000.00

2,200,000.00  

.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ भापा नाङगी, खो का तामाङ टोल जो ने सडक याक  ओपन 600000

२ सेतेआहाल अमरास चारघरे सडक ख ड तरउ ती 400000

३ बु डडाँडा गैर  जो ने सडक याक ओपन 300000

४ दधुकौिशका मा. व.लाई िश क यव थापन 350000

५ फ नचर तथा फकचस (ECD) 250000

६ वडा कायालय शास नक खच 320612

७ सवार  साधन ख रद 400000

८ वडा कायालय यव थापन 280000

९ लि त वग काय म 200000

१० अ ास आ. व.खानेपानी ममत तथा कायालय सहयोगी यव थापन 150000

११ सर वती आ. व.िश क व तु यव थापन 120000

१२ का लका आ. व.खेलमैदान 120000

१३ िशशकु याण आ. व.भवन ममत 150000

१४ ह रयाल  कृ ष शोधन के  नमाण 150000

१५ नरकमल म हला समहु सडक याक ओपन 300000

१६ भ डयो ए सरे मेिशन ख रद 200000

१७ वडा नं.8 भ का सडक सरसफाई तथा ममत 300000

वडा नं. 7 का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 8 न. वडा देउसाको  टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह



१८ कृ ष तथा पशपूु ी वकास, फ नचर तथा आव यक सामा ी ख रद 100000

१९ अ ास टोललाई कुटानी पसानी मल ख रद तथा यव थापन 100000

२० दधुकोशी े डिशप यवुा प रवार भाडाँकुडा ख रद 100000

२१ नरकमल म हला समहु फ नचर ख रद 100000

२२ सेलजाङ भमेू थान नमाण गै रगाउँ 100000

२३ एभर न मासेप समाज भवन नमाण 200000

२४ फुक काठको साँग ु नमाण 100000

२५ फुक देवाल  मि दर नमाण 100000

२६ सामदुायीक वन सँग साझेदार  काय म 100000

२७ द ल  दङगेल मल ममत 72000

5662612

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ याले पी द ल  जो ने सडक 700,000.00      

२ वालक या ग तिशल सं था मि दर नमाण 700000.00

३ फलफुल करा नय ण काय म 400000.00

४ चेराख ुवाट फुक जो ने सडक नमाण 400000.00

2,200,000.00  

.श योजनाको नाम व नयोिजत कै फयत

१ जनक याण थलुङु सा कृ तक समाज भवन नमाण तथा ने सङु सामदुा यक सं था भवन ममत 400000

२ म ोल शेडुप गो पा तथा योनाम साङा छो ल  गु बा धम समाज सेवा शौचालय नमाण 200000

३ लोिखम खानेपानी ममत (द लत,डाँडागाउँ,खादा,काँडे िचकु सौय,साकु फेलेले,खेवा दोबाटे, ाया पालो,वशेी, दयाले,त लो मलुखक) 1750000

४ लोिखम वा य चौक  खानेपानी ममत यव थापन तथा टर ख रद 150000

५ खेलकुद तथा  लि त वग(म हला, बालवा लका, द लत, र जे  नाग रक) 350000

६ छे रङ हे दो तामाङ स म तको भवन ममत 100000

७ फालटे प हरो रोगथाम तथा लखेप हदैु गोपो गाउँघर ि ल नक स मको गोरेटो वाटो नमाण 300000

कुल ज मा

वडा नं. 8 का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

थलुङु दधुकोशी गाउँपा लका 9 न. वडा लोिखमको टोलभेला बाट ाथ मकताको आधारमा छनौट  भई माग भएका वडा तर य योजनाह



८ जलकु ड आ. व.ECD क ा यव थापन र जलकु ड दे व थान तार घेरावार 300000

९ पेमा ो लङ गु बा ज ता छाना र ख रडाँडा मलामी टहरा नमाण 200000

१० च दने ल सफार हदैु वडा कायालय जो ने सडक याक ओपन 1500000

११ जनता मा. व.लाई फ नचर नमाण तथा कायालय यव थापन 800000

१२ जनसेवा मा. व.लाई फ नचर नमाण तथा कायालय यव थापन 700000

१३ त ान यिु दनेम ममत संभार 200000

१४ सानेरो खोला काठे पलु नमाण 100000

१५ वडा फ नचर यव थापन तथा सडक सरसफाई 818108.52

१६ वडा कायालयको शास नक खच 300000

8168108.52

.सं. आयोजनाको नाम रकम .

१ मलु खक लखेप हदैु सडक याक 1,000,000.00    

२ सौय मा वर सडक याक 400,000.00      

३ दो ले सडक नमाण 900000.00

४ देछेन छो ल  गु बा 200000.00

2,500,000.00  

वडा नं. 9 का ला ग गाउँपा लकाबाट थप भएका योजनाह

कुल ज मा रकम 

कुल ज मा


