
क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु.
१ तिन वरे्ष तसतिल ईन्जजतनयररङ्ग कक्षा संचालन 8,000,000.00                   
२ दधुकोशी सामदुाययक अस्पिाल तनमााण 5,000,000.00                   
३ पातलका स्िरीय कृयर्ष सहकारी प्रवर्द्ान  2,500,000.00                   
४ अगवुा यकसानलाई यकयव खेति प्रवर्द्ान 2,000,000.00                   
५ एयककृि वन्स्ि यवकास तियपआर 2,000,000.00                   
६ समपरुक अनदुान 5,000,000.00                   
७ घरबास पयाटन प्रवर्द्ान कायाक्रम 1,300,000.00                   
८ अगाातनक खेति उजमखु िथा रासायतनक मल र यवर्षाददमकु्त गाउँपातलका 360,000.00                     
९ यक्रयाकलापमा आधाररि कृयर्ष न्शक्षा कायाक्रम 225,000.00                     
१० कयि खेति प्रवर्द्ान 1,300,000.00                   
११ पशपुालन नशल सधुारका 1,250,000.00                   
१२ खोप कोल्ि चेन रुम स्थापना 900,000.00                     
१३ मयहला स्वास्थय स्वाम सेयवकालाई उत्प्प्ररेणा कायाक्रम 189,000.00                     
१४ आमा सरुक्षा कायाक्रम कायाक्रम तनरजिरिा 1,900,000.00                   
१५ गाउँपातलका न्स्थि स्वास््य चौकीहरुमा प्रशासतनक खचा 250,000.00                     
१६ घनु्ति स्वास्थय न्शयवर कायाक्रम 975,000.00                     
१७ स्वास््य ल्याब स्थापना 1,000,000.00                   
१८  और्षध खररद कायाक्रम 900,000.00                     
१९ मयहला स्वास्थय क्षमिा अतिवयृर्द् कायाक्रम 250,000.00                     
२० स्वास््य चौकी सयुर्द्यिकारण कायाक्रम 700,000.00                     
२१ गाउँघर न्ललतनक संचालन कायाक्रम 300,000.00                     
२२ महामारी तनयजरण व्यवस्थापना 200,000.00                     
२३ यवद्यालय नसा कायाक्रम तनरजिरिा 1,000,000.00                   

थलुङु दधुकोशी गाउँपातलकाले चौथो गाउँसिा बाट छनोट गररएका योजना िथा कायाक्रम
अनसुचुी ३
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२४ ग्रातमण स्वास्थय ईकाइ स्थापना िथा संचालन 1,100,000.00                   
२५ एकीकृि सपुरतिजन 100,000.00                     
२६ चौमान्शक सतमक्षा 150,000.00                     
२७ सचेिनामलुक कायाक्रमहरुको सचुनामलुक सामाग्री र िारम छपाई 100,000.00                     
२८ अध्यक्ष कप रतनङ्ग तसल्ि/राष्टपति खेलकुद कायाक्रम प्रतियोतगिा 2,000,000.00                   
२९ न्शक्षा सँग सतबन्जधि कायाक्रम संचालन िथा व्यवस्थापन 3,900,000.00                   
३० सचुान प्रणाली िथा सफ्टेवायर संचालन खचा 800,000.00                     
३१ अध्यक्षको िोक आदेशानसुार अजय संस्थालाई अनदुान 6,000,000.00                   
३२ स्काउट सामाग्री खररद िथा व्यवस्थापन 400,000.00                     
३३ सकेुपोखरी जाल्पा आ.यव. वखुाघाट सिक 4,000,000.00                   
३४ थलुङु िार्षाको पाठ्यपसु्िक प्रकाशन िथा छपाई 500,000.00                     
३५ थलुङु िार्षाको न्शक्षक व्यवस्थापन 700,000.00                     
३६ यवरेजरदोय मा.यव खेल मैदान सतयाउने 900,000.00                     
३७ ितुसे िाँिा दगुा शे्रष्ठको घर देखी िक्त िजेुलको घर हदैु सल्लेरी जान ेमलु सिक सतम  सोतलङ्ग िथा डे्रन तनमााण 300,000.00                     
३८ िजेुल समाज सामदुाययक िवन तनमााण सायवक नलेे ९ वटा विामा 350,000.00                     
३९ िारा पञु्ज ललब खेल मैदान तनमााण सायवक नलेे 8 र 9 300,000.00                     
४० शिु यवहानी साना यकसान सहकारीको िवन तनमााण नलेे 350,000.00                     
४१ िाल ु (घनशे्वर ) खोप खानपेानी तनमााण 300,000.00                     
४२ नलेे यवद्यिु िलामे पोल खररद 400,000.00                     
४३ सायवक नलेे 2,1 र 4 सिक ट्रयाक ओपन िथा स्िर उन्नति 2,000,000.00                   
४४ सायवक नलेे 1 र 2 तबजलुी तमल तनमााण 300,000.00                     
४५ वोझेपानी हदैु खतर गाउँ तसमकुना तनमााण 1,200,000.00                   
४६ िट्टाराई कुल पजुा मन्जदर काँगेल 500,000.00                     
४७ देयवथान वोगल  कातिाके सिक काँगेल 1,500,000.00                   
४८ सेसल्म ुतसम च्यरुुतद ुरोतलङ्ग न्चउरी  िेदी  िोलेतन सिक वाकी खण्ि ट्रयाक ओपन 1,800,000.00                   
४९ पंचन सेसल्म ुयवदेन्शटार छागो महुान यतुनसेप खानपेानी 1,500,000.00                   
५० यवदेन्शटार यवचटोल सिक तनमााण 500,000.00                     
५१ िािे महुान मैकु वेशी चहुान तसचाई पंचन 600,000.00                     
५२ रातचे ियाङ्ग  खोला िेदी सिक तनमााण जबु-ु4 1,400,000.00                   



५३ ज्यातमरे वादे दधुकोन्श सिक तनमााण जबु-ु4 3,000,000.00                   
५४ तबजुा िाँिा लाफ्ला हे.पो. सिक ट्रयाक िथा स्िर उन्नति जबु-ु4 1,000,000.00                   
५५ माझी गाउँ साखे हदैु यहमालय मा.यव जबु-ु5 सिक स्िरउन्नति 2,000,000.00                   
५६ मलुली स्वास्थय चौकी िवन तनमााण -6 2,300,000.00                   
५७ िल्लो रजदेप ुकाकी मन्जदर तनमााण 300,000.00                     
५८ यविाकु चेवाले सिक ट्रयाक ओपन (मलुली ) 800,000.00                     
५९ खेले जोख ुउलेनी फ्यलु्यकुु सिक ममाि संिार 450,000.00                     
६० मैदेल मयहला समहु 600,000.00                     
६१ प्रहरी चौकी मलुली-6 250,000.00                     
६२ बखुा खोला महुान जङेु्गल िाँिा चहुान तसचाई कुलो ममाि 600,000.00                     
६३ न्खददतल फ्यूल्यकु सिक ट्रयाक ओपन 700,000.00                     
६४ जयाययक सतमति व्यवस्थापन िातलम १००००००.००
६५ सकेुपोखरी चौयक िवन तनमााण जबु-ु5 १५०००००.००
६६ सकेुपोखरी जोरबौद ममाि संिार ५०००००.००
६७ तिरकुना गरुुङ गठुी वरिाँिाँ सिक मलुली ७०००००.००
६८ चेल िेरमातसप सिक मलुली ९०००००.००
६९ सगरमाथा तरवेणी कल्व िवन तनमााण देउसा -7 ४०००००.००
७० थलुङु टोल सधुार िवन तनमााण ररजदपु ४०००००.००
७१ िामाङ सेवा समाज नयाँ बन्स्ि झरेनी दो सामदुाययक िवन देउसा -7 ४०००००.००
७२ बखुा खोला देउसा सिक स्िर उन्नति  १५०००००.००
७३ ज्योति प्रशंसा चचा खानपेानी देउसा -7 १५००००.००
७४ देउसा मलुली यवद्यिु यवस्िार १३०००००.००
७५ बकुा  िुके मासेप दधुकोशी बगर सतम सिक ट्रयाक ओपन देउसा -8 १९०००००.००
७६ देउसा वन कृयर्ष स्रोि केजर िवन तनमााण देउसा-8 ८०००००.००
७७ दधुकौन्शका आ.यव लाई मा.यव संचालन देउसा-8 ९०००००.००
७८ तनरकमल मयहला सामदुाययक िवन देउसा -8 ५०००००.००
७९ अमरास यवद्यालयलाई ई.तस.ति संचालन १५००००.००
८० करार सेवामा न्शक्षक िथा यवद्यालय व्यवस्थापन ३९०००००.००
८१ मलुली वखुाघाट सिक ट्रयाक स्िर उन्निी योजना १८०००००.००
८२ देउरालीबाट कुररमा सिक स्िर उन्नति १००००००.००



८३ ददल्ब ुखोला देखी हे.पो. सतम तसचाई कुलो ममाि १००००००.००
८४ नमनुा यवद्यालय तनरजिरिा १००००००.००
८५ थलुङु राई संस्कृति प्रतिष्ठान लोन्खम १००००००.००
८६ हका टे महादेव तमतन माइक्रो पेन्ल्ट्रक सेट ममाि मनु्लल-6 २०००००.००
८७ यपिमिार तिजेल तमल जबु-ु4 ५०००००.००
८८ उत्तान ेचौर महुान होतसाई िाँिा खानपेानी मलुली-6 ५०००००.००
८९ ललुपी रुवान्लचिार सिक ट्रयाक ओपन ३५००००.००
९० िुल्यकुु यवुा पररवार ५०००००.००
९१ यहमालय मा.यव.+2 व्यवस्थापन खचा ७०००००.००
९२ कातलका मा.यव पंचनलाई खेल मैदान ७०००००.००
९३ पैराथाम दतलि बन्स्ि खानपेानी तनमााण १०००००.००
९४ पैरेखोला जङेु्गल िाँिा तसचाई कुलो ममाि १०००००.००
९५ सनु्शला देवी ब.कृर्षक समहु काँगेल ६०००००.००
९६  ओगानमे आमा समहु िवन तनमााण ४०००००.००
९७ अजिरपाटी मयहला संजाल थलुङु दधुकोशी २५००००.००
९८ घरेल ुयहंसा प्रिायविका लागी सेवा केजर २५००००.००
९९  खोस्का बिुी िािा रनमे सिक ममाि ३०००००.००

१११५९९०००

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ िलामे पोल खररद (सायवक 1-9 विा सतम नलेे) १६०००००
२ रुकुरा सायवक नलेे 8-9 सिक स्िर उन्नति िथा ट्रयाक ओपन १४०००००
३ सायवयक नलेे 6 र 3 सिक ट्रयाक ओपन ३०००००
४ अनगु्रह स्विजर मंण्िली  सायवक नलेे-7 पखााल तनमााण ५०००००
५ न्शव मन्जदर तनमााण सायवक-7 नलेे ४०००००
६ सायवक नलेे 9 िगवति मन्जदर िथा पंचकजया मन्जदर िार घेरावार ५००००
७ न्शव मन्जदर तनमााण सायवक-2 नलेे १०००००
८ सेति देवी का.वै.मन्जदर पखााल तनमााण ५००००

जतमा
विा नं. 1 बाट छनोट िई िएका योजना िथा कायाक्रमहरु



९ सािनाघे मन्जदर घेरावार ५००००
१० के्षतर समाज गदुठ िवन तनमााण ३०००००
११ सामदुाययक िवन तनमााण  सायवक नलेे-6 ३०००००
१२ ज्योिी गठुी प्लान्स्टक कुतसा खररद ५००००
१३ जोगरा यवश्वकमााका लागी प्लान्स्टक कुतसा खररद ५००००
१४ तसमखका  सायवक नलेे-5 यवजलुी तमल तनमााण ३०००००
१५ सायवक नलेे-9 खानपेानी ममाि १०००००
१६ सायवक नलेे 7 र 6 मा तसमेजटेट पलु तनमााण २०००००
१७ एतवलेुजस ममाि िथा संचालन खचा २५००००
१८ सायवक नलेे-9 यव.क. वन्स्ि खानपेानी ममाि ७००००

१९
लन्क्षि वगा ( मयहला, वालवातलका, दतलि, अपाङ्ग र जनजाति ) लाई तसप यवकास िथा जनचेिान 
कायाक्रम ३०००००

२० विा कायालय व्वस्थापन, पायका ङ्ग, खेलकुद तनमााण िथा आकन्स्मक कोर्ष ६५२६७९.४२

७०२२६७९.४२

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ सायवक काँगेल -7 सापेनी हदैु मातथल्लो रोिमा जोड्न ेसिक ट्रयाक ओपन २०००००
२ न्जवन ज्योति मा.यव. लाई ितनाचर खररद २५००००
३ ठुलिुङ्गा आ.यव लाई िारघेरवार २५००००
४ काँगेल आ.यव.लाई शैन्क्षक गणुस्िर अतिवयृर्द् कायाक्रम २५००००
५ ठकुमाला आ.यव.लाई शैन्क्षक गणुस्िर अतिवयृर्द् कायाक्रम २५००००
६ काँगेलमा यवद्यिुका लागी आवश्यक पोल िथा िार खररद ७०००००
७ काँगेल न्स्थि मातथल्लो पाङग्रपेानीमा रहेको देवीको मन्जदर पनु तनमााण १०००००
८ सायवक काँगेल 1 न्चत्प्कलमा ईजिकुाली मन्जदर तनमााण १०००००
९ सायवक काँगेल-6 तिलखोररयामा वालकजया मन्जदर तनमााण १०००००

१० काँगेल स्वास््य चौयकमा स्वास््य सेवा सलुि र गणुस्िररय बनाउनको लागी और्षतध खररद ३०००००
११ कृयर्ष सतबजधी नसारी उत्प्पादन व्यवस्थापन १५००००
१२ खेलकुद कायाक्रम संचालन २०००००
१३ सायवका काँगेल 1 न्चउरी खका  र सायवक 9 नं.ठुलिंुगाको यवश्वकमाा टोलमा 1/1 वटा आरन िथा मेशरनी औजार खररद १०००००

विा नं.2 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु
जतमा



१४ काँगेल न्स्थि साना यकसान बहउुदे्दन्शया संस्था दतलि, मयहला, जनजाति अपाङ्ग लगाएि अजय सहकारीहरुको लागी िवन तनमााण ७५००००
१५ काँगेल विा कायाायल व्यवस्थापन िथा ममाि ३१०२७७.३१
१६ पोखरी िजज्याङ्ग देखी न्जवन ज्योति मा.यव सतम मोटरवाट ओपन ५००००
१७ देवीथान देखी बाहजुिी यपत्प्कुल हदैु मशाजघाँट पगु्न ेिलुवले ममाि २०००००
१८ पोखरी िजज्याङ्ग देखी काँगेल जोरधारा सिक वाटो स्िोरन्नति १५००००
१९ सकुुतवासीहरुका लागी जग्गा खररद ६०००००

५०१०२७७.३१

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ सायवक पंचन 1 ठुलोखोला दतलि वन्स्ि खानपेानी तनमााण १०००००
२ सायवक पंचन 2 छाँगेखोला पैराथाम नसारी माम ुखका  खानपेानी तनमााण ४०००००
३ सायवक पंचन 3 पोलीट्यङ्की खररद 500 तल. 28 घरधरुीलाई २१००००
४ सायवक पंचन 4 पोलीट्यङ्की खररद 500 तल. 66 घरधरुीलाई ४९५०००
५ सायवक पंचन 5 पोलीट्यङ्की खररद 500 तल. 30 घरधरुीलाई २२५०००
६ सायवक पंचन 6 सामदुाययक िवन तनमााण ४०००००
७ सायवक पंचन 7 पोली ट्याङ्की खररद 500तल. 24 घरधरुीलाई १९००००
८ सायवक पंचन 8 िमेुस्थान छाना तनमााण २०००००
९ सायवक पंचन 9 पोतलट्यङ्की खररद 500 तल 58 घरधरुीलाई ४३५०००

१० विा कायाालय कतपाउजि घेरावार तनमााण ६०००००
११ खेलकुद कायाक्रम २०००००
१२ नसारी वेनाा उत्प्पादन पाररश्रतमक २०००००
१३ पंचन थाम िाँिा सिक ट्रयाक ओपन तनमााण ३०००००
१४ कातलका मा.यव ितनाचर खररद  २५००००
१५ पंचन सिक ममाि ३५००००
१६ पंचन स्वास््य चौकी अत्प्यआवश्यक सामान खररद िथा पोर्षण सतबजधी कायाक्रम १०००००
१७ लन्क्षि वगा ( मयहला, वालवातलका, दतलि, अपाङ्ग र जनजाति ) लाई तसप यवकास िथा जनचेिान कायाक्रम १५००००

विा नं.3 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु
जतमा



१८ पैराथाम तमल ममाि ३००००
१९ तनरौला अष्ठवायथान तनमााण (लोस्कु ) ६००००
२० पैराथाम आ.यव खानपेानी ममाि ३००००
२१ सतमान कायाक्रम िथा अजय िैपरी खचा ३०२२६७.५९
२२ तिजेल खररद १४००००

५३६७२६७.५९

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ पाङग्रावोटे ि-याङ खोला आगे रातचे वलङ्गा सोप ुखतनयाखका  खानपेानी तनमााण १५०००००
२ ि-याङ्गखोला हे.पो.ज.क.मा.यव.खानपेानी तनमााण ५०००००
३  तिरकुना टोल माझटोल खानपेानी तनमााण ५०००००
४ यहवारी लाफ्ला खानपेानी तनमााण ४०००००
५ खरानपेानी मलु खका  काउले वाकु खानपेानी ५०००००
६ छोपखुोला दमाईटोल देउराली कामी टोल खानपेानी तनमााण ३०००००
७ वातलन्शक्षा शैन्क्षक सामाग्री कतप्यटुर न्शक्षा ३०००००
८ विा कायाालय व्यवस्थापन िथा खेलकुद कायाक्रम संचालन ५०००००
९ कृयर्ष  औजार तनमााणको लागी िाटी तनमााण िथा दमाई टोल मेन्शन तसलाई खररद ६७२३०.५१

४५६७२३०.५१

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ जाल्पाकजया आ.यव.मा खानपेानी ममाि २८००००
२ कजया ज्वालामाई मन्जदरमा िार घेरावार तनमााण ७००००
३ ि-याङ्गखोला मजवुा तसचाईलाई पाईप खररद २६००००

 जतमा

कुल जतमा

विा नं.5 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु

विा नं.4 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु



४ छरछरे ( न्खप्ली चहुान ) खानपेानी ट्यायङ्क तनमााण १०००००
५ चप्लेटी मान्झगाउँमा कोशी पजुाको लागी ितनाचर व्यव्स्थापन १०००००
६ सावरी साधन ईजधन खररद १५००००
७ 5 नं. विामा ट्रयाक ओपन िएका सबै सिक ममाि संिार ५०००००
८ सातिाप हदैु साँगे दधुकोशी सिक ट्रयाक ओपन १५०००००
९ लहुारे टेकेप लेब्रङ सतमा सिक ट्रयाक ओपन ५०००००

१० दातली दतलि वन्स्ि देखी विा कायालय सतम सिक ट्रयाक ओपन ५०००००
११ सकेु रुपाङमारे माम्र ेदेउराली सिक ट्रयाक ओपन ६०००००
१२ लन्क्षि वगा ( मयहला, वालवातलका, दतलि, अपाङ्ग र जनजाति ) लाई छमिा अतिवयृर्द् कायाक्रम संचालन २०००००
१३ श्री यहमालय मा.यव जबु ुलाई ितनाचर खररद ३०००००
१४ चप्लेटी ईवहरे थलुङु िोन्शखोम लाई ितनाचर खररद १०००००
१५ विा कायाालय व्यवस्थापन िथा ममाि संिार ५००२५.२४

५२१००२५.२४

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ यवद्यिु िालमे पोल खररद १५१०३५०
२ माझी समदुाययक िवन तनमााण ४०००००
३ देब्कु देन्ख थापा गाउँ सोप ु सिक ट्रयाक ओपन ४०००००
४ गा.पा मलु सिक कोशीिार देखी वोददन गैरी गाउँ सिक ट्रयाक ओपन ३०००००
५ बस्निे कुल पजुा मातथल्लो रजदेप ुमन्जदर तनमााण ३०००००
६ जगेुल न्शव मन्जदर मन्जदर तनमााण ३०००००
७ चेल िमेुस्थान मन्जदर तनमााण १५००००
८ देराप ुन्शव मन्जदर तनमााण २५००००
९ मैदेल महादेव मन्जदर तनमााण ३०००००

जतमा
विा नं.6 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु



१० 6 नं. विा चोक देखी सायवक 9 न्जरो प्वाजट सिक स्िर उन्नति ३५००००
११ काव्रावोटे सरस्विी आ.यव बाँसवोटे खानपेानी ममाि २५००००
१२ तस-खोला मैदेख खानपेानी ममाि १०००००
१३ झरेनी खानपेानी ममाि १०००००
१४ ररिाप ुतसचाई ( तस-खोला ममाि ) ४०००००
१५ मलुली स्वास्थय चौकी िवन तनमााण ४०००००
१६ न्चहान िाँिा मदेु बाटो तनमााण ४०००००
१७ खेलकुद िथा लन्क्षि वगाको लागी कायाक्रम संचालन िथा विा कायाालय सामाग्री खररद ३०००००
१८ मलुली श्रोि केजरको घेरावार िथा नसारी उत्प्पादन २०००००
१९ तसखोला नलेे जान ेवाटोमा काठे साँग ुतनमााण िथा गोरेटो बाटो ममाि १०००००

६५१०३५०.४९ -           

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ देउसा मा.यव. ितनाचर रंगरोगन व्यवस्थापन १००००००
२ विा स्िररय कृयर्ष वन स्रोि केजर स्थापना िथा यवरुवा उत्प्पादन ५०००००
३ शकु्रवारे बजार  व्यवस्थानको लागी यिल्ि सतयाउने ५०००००
४ प्रगतिन्शल मयहला िवन ितनाचर िथा यिलचसा खररद िथा व्यवस्थापन ५०००००
५ विा स्िररय यवद्यिु ममाि व्यवस्थापन ५०००००
६ विा स्िररय खानपेानी िथा सरसिाई व्यवस्थापन ५०००००
७ विा स्िररय खेल मैदान तनमााण ५०००००
८ लन्क्षि वगा ( मयहला, वालवातलका, दतलि, अपाङ्ग र जनजाति ) लाई छमिा अतिवयृर्द् कायाक्रम संचालन ५०००००
९ कायाालय संचालन व्यवस्थापन खचा ३०८३२२.२५

१० अतमर ज्योिी समाज ितनाचर िथा शौचालय तनमााण ३०००००.००
११ सनुौले दतलि खेलमैदान पनु तनमााण २०००००.००
१२ सावााजातनक शौचालय तनमााण लनु्च २०००००.००
१३ विा स्वास््य चौकी ितनाचर िथा शौचालय व्यवस्थापन १०००००.०० -                   

विा नं.7 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु

 जतमा



१४ चेराख ुदधुकोशी तमल छाना ममाि संिार १५००००.००
१५ विा स्िरर सहकारी िवन तनमााण ३०००००.००

६०५८३२२.२५ -           

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ सेति आहाल, िवाली, अमरास पलुथेप, हदैु सेरकु जोड्न ेसिक ट्रयाक ओपन १५०००००
२ व्यवसाययक कृयर्ष िथा पशपुालन कायाक्रम ७०००००
३ सायवक देउसा 1 मा यवद्यिु यवस्िार ८०००००
४ सायवक देउसा 8 बतुििाँिा खानपेानी व्यवस्थापन िथा सरसिाई ५००००० -           

५ स्वास््य चौकी िथा वतथाङ्ग सेजटर ितनाचर िथा व्यवस्थापन २५००००
६ शौन्क्षक सधुार कायाक्रम २०००००
७ खेलकुद कायाक्रम ४०००००
८ सामदुाययक िवन ममाि िथा ितनाचर व्यवस्थापन ४०००००
९ विा कायाालय व्यवस्थापन िथा संचार ३५००००

१० लन्क्षि वगा ( मयहल, वालवातलका, दतलि र जेष्ठ नागररक) क्षमिा अतिवयृर्द्  कायाक्रम २१२५४३.८९
११ थलुङु साँस्कृति पयाटन संग्रहालय ३०००००.००
१२ लरुको लागी खानपेानी ममाि व्यवस्थापन २०००००.००
१३ प्रगतिन्शल सगरमाथा मयहला िवन यितनतसङ्ग २०००००.००
१४ ददप्ली वमा लयोतपी पन्खामा यवचमा पने गरर कुटानी यपसानी तमल ३०००००.००
१५ सरस्वति आ.यव. खानपेानी िथा शौचालय ममाि १०००००.००

६४१२५४३.८९

क्र.सं. आयोजनाको नाम रकम रु
१ मयहला लन्क्षि 200,000.00                     
२ अपाङ्ग िथा यवपन्न वगा लन्क्षि 100,000.00                     
३ दतलि एकिा संजाल समहुको िवन ममाि लन्क्षि 200,000.00                     
४ विा कायालयको ितनाचर िथा कायालय व्यवस्थापन 300,000.00                     

              जतमा
विा नं.8 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु

विा नं.9 बाट छनोट िई आएका योजना िथा कायाक्रमहरु

 जतमा



५ लोन्खम हेल्थपोष्ट ितनाचर व्यवस्थापन 300,000.00                     

६ खेलकुद प्रवर्द्ान िथा खेल मैदान तनमााण 300,000.00                     
७ जनसेवा मा.यव. पखााल तनमााण 700,000.00                     
८ सनुारखका  मसानघाट तनमााण 100,000.00                     
९ हका टे मसानघाट तनमााण 100,000.00                     

१० चजरकला आ.यव. को दईु कोठे चयपा तनमााण 200,000.00                     
११ विा वनृ्त्तन्चर तनमााण 200,000.00                     
१२ चजदन ेगतुबा तनमााण 1,000,000.00                   
१३ िोहोर मैला व्यवस्थापना 200,000.00                     
१४ तछवा सौर गोपे सिक स्िर उन्नति 300,000.00                     
१५ श्री सगरमाथा यवुा ललबको िवन ममाि 200,000.00                     
१६ जनकलजया देयव थान संरक्षण 100,000.00                     
१७ पारीबङु सामदुाययक िवन तनमााण 200,000.00                     
१८ थलुङु राई संस्कृति प्रतिष्ठान िवनको ितनाचर व्यवस्थापन 500,000.00                     
१९ सारकु महुान िाँिागाँउ चहुान खानपेानी तनमााण 400,000.00                     
२० बौर्द् तनमााणको लागी ति.यप.आर ियार गने 500,000.00                     
२१ िलाउ महुान िलुोखोप चहुान खानपेानी ममाि सतिार 500,000.00                     
२२ िलाउ बासखोम खाल्सीखोप सैबेनी सिक ट्रयाक ओपन 300,000.00                     
२३ काँिे महुान मलुखका  चहुान 500,000.00                     
२४ जनिा मा.यव खेलकुद ियारी कायाक्रम 100,786.12                     

7,500,786.12                   

53,659,482.82                 -                   

111,599,000.00                

165,258,482.82                

विागि योजना
गाउँपातलका ििा को योजना
विा र गा.पा.को कुल जतमा

जतमा 


