
सि.नं. योजना तथा काययक्रम
योजना कायायन्वयन हुने 

स्थान
बजटे (रु.मा) कैसियत

१ घयैारा दसेि माझथर हुुँद ैपन्चािमरूी पदमार्य सनमायण वनेी-१ २०००००.००

२ उपल्लाचौर आसव दसेि माईपजु्ने डाुँडा िम्म पदमार्य सनमायण वनेी-१ २०००००.००

३ कृष्ण मसन्दर दसेि घटेैर्रा िम्म पदमार्य सनमायण र कुलो वनेी-१ ४०००००.००

४ सिम िानेपानी ममयत वनेी-१ १५००००.००

५ रत्नेचौर यवुा क्लब िंस्थार्त सवकाि र िलेकुद िामग्री िररद वनेी-१ ५००००.००

६ लामर्रा िानेपानी ममयत वनेी-१ १०००००.००

७ हुलाके िानेपानी ममयत वनेी-१ १०००००.००

८ स्वास््यचौकी वसथयङ िेन्टर िामान िररद वनेी-१ १०००००.००

९ स्वास््यचौकीमा दम, िरु्र, पे्रिर आसदको औषधी िररद वनेी-१ १०००००.००

१० स्वास््यचौकीमा रङरोर्न तथा िसनयचर िररद वनेी-१ १०००००.००

११ मसहला क्षमता सवकाि वनेी-१ २०००००.००

१२ दसलत िमहू अजयम सिपमलूक काययक्रम/क्षमता सवकाि वनेी-१ १०००००.००

१३ वालवासलका जनचतेना काययक्रम वनेी-१ १०००००.००

१४ िारेमारे धाइररङ पलु बाटो ढलान वनेी-१ १०००००.००

१५ चतेनसिल आमा िमहूको भवनमा िौचालय सनमायण वनेी-१ १०००००.००

१६ परम बैसदक िनातन आश्रममा िौचालय सनमायण वनेी-१ १५००००.००

१७ प्रहरी सवट िौचालय सनमायण वनेी-१ १०००००.००

१८ आनन्द बर्र िानेपानी ममयत वनेी-१ १०००००.००

१९ रामचन्र मासव घरेावार र ढलसनकाि तथा ट्याङकी सनमायण वनेी-१ २०००००.००

२० र्ोटीिरा दसेि जोल्टी सपपल कुलो सनमायण वनेी-१ ४५००००.००

२१ भर्वसत मसन्दर ममयत (अजयम) वनेी-१ १५००००.००

२२ रुङ्र् िोल्िा िानेपानी ट्याङ्की सनमायण वनेी-१ २०००००.००

२३ डरमनूी दसेि सभमिेन हुदै ुँ झलकको घरिम्मको र्ोरेटोबाटो वनेी-१ २०००००.००

२४ छरछरे ठाडो टुसनवोट िम्म र्ोरेटोबाटो वनेी-१ २०००००.००

२५ रातो सभरको बाटो ममयत वनेी-१ २०००००.००

२६ ज्ञानपञु्जको परुानो भवन पनु सनमायण र िामदुासयक भवन पनु सनमायण वनेी-१ ३०००००.००

२७ िासवकको ७ नं. वडाको िामदुासयक भवनमा िौचालय सनमायण वनेी-१ १५००००.००

२८ चन्रोदय आमा िमहूको भवन ममयत तथा व्यवस्थापन वनेी-१ १०००००.००

२९ नासलङ्रे्बारी दसेि र्ोपालको घर िम्म ढल सनकाि वनेी-१ १५००००.००

३० रत्नेचौर जार्रण िमहू कायायलय व्यवस्थापन वनेी-१ ५००००.००

३१ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-१ २०००००.००

५००००००.००

बजेट tyf sfo{qmd th{df ;ldltaf6 सिफारिि ePsf] tyf gu/sfo{klnsfaf6 lg0f{o eO{ k]z x'g cfPsf j8f:t/sf
lgDg of]hgf tyf sfo{qmd x?nfO{ ;+zf]wg ;lxt :jLs[t ul/of] .

कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि

३. पूिािधार र्िकास तर्ि

४. िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन तर्ि

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि



l;=g+= योजना तथा काययक्रम
योजना कायायन्वयन हुने 

स्थान
बजटे (रु.मा) कैसियत

१ कृसष तथा पि ुसवकाि काययक्रम वनेी-२ ४०००००

२ ऐसतहासिक कोट मसन्दर जाने पदमार्य सनमायण वनेी-२ ४०००००

३ र्ौस्वाुँरा िोप केन्र ममयत तथा िसनयचर व्यवस्थापन वनेी-२ १०००००

४ आमा तथा बाल बचाउ काययक्रम वनेी-२ १०००००

५ मसहला स्वास््य सिसवर काययक्रम वनेी-२ २०००००

६ मसहला स्वास््य िम्बन्धी जनचतेना काययक्रम वनेी-२ १०००००

७ हिंवासहनी आधारभतू सवद्यालय घरेावार वनेी-२ २०००००

८ िड्र् भवानी आधारभतू सवद्यालय घरेावार वनेी-२ २०००००

९ िरस्वती आसव वर्रिाुँट िलेमैदान ममयत वनेी-२ २०००००

१० मलूछरी िवरा िानेपासन पाइप ममयत वनेी-२ २०००००

११ भतेरे दसेि दोयडाुँडा सिुँचाइ ममयत वनेी-२ १०००००

१२ ननु्थला दसेि तमाने सिुँचाइ ममयत वनेी-२ १०००००

१३ पैयुुँपाुँटा छरछरे नाग्ला कुलो सनमायण वनेी-२ १०००००

१४ मासलका र्ौ ुँस्वारा भसकम्ली कालीओढार िडक ममयत वनेी-२ ३०००००

१५ भकुन्डे काउनिकय  तमाने र्ौ ुँस्वाुँरा िडक ममयत वनेी-२ २०००००

१६ सवसमरावोट कन्नभाुँच्ने चनौटे िडक सनमायण वनेी-२ २५००००

१७ ठूलो रै्रा हुुँद ैिवरा दाररमपाटा िडक ममयत वनेी-२ ४०००००

१८ कोठेिोला उपल्लोिाुँट मिार हुुँद ैघमुाउने िडक ममयत तथा सनमायण वनेी-२ ३५००००

१९ बरबटुा ििुायनीबोट मरुवा िडक वनेी-२ १०००००

२० सपपलडाुँडा ििुायनीबोट मरुवा पालङुडाुँडा िडक ममयत वनेी-२ १५००००

२१ डौडरा कन्थरा िडक ममयत वनेी-२ १५००००

२२ सपपलडाुँडा दसेि भकुन्डे र्ोरेटोबाटो सनमायण वनेी-२ १२५०००

२३ िानीर्ाउुँ दसेि थलथले िम्म र्ोरेटोबाटो सनमायण वनेी-२ १०००००

२४ सवपद ्व्यवस्थापन वनेी-२ २२५०००

२५ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-२ २५००००

५००००००कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि

३. पूिािधार र्िकास तर्ि

४. िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन तर्ि

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि



l;=g+= योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन हुने स्थान बजटे (रु.मा)

१ पि ुसवकाि काययक्रम वनेी-३ १०००००

२ दउेराली-बेलढुङ्र्ा पदमार्य सनमायण वनेी-३ २०००००

३ कृसष सवकाि काययक्रम वनेी-३ ३०००००

४ स्वास््य िम्बन्धी काययक्रम वनेी-३ १०००००

५ चन्रोदय आसव कम््यटुर तथा िैसक्षक िामग्री िररद वनेी-३ १०००००

६ बालसप्रय िारदा आसव कक्षाकोठा ममयत वनेी-३ २०००००

७ मिुङ्ुर् डोले आधारभतू सवद्यालय कक्षाकोठा ममयत वनेी-३ २०००००

८ जनजासत क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-३ १०००००

९ मसहला आयआजयन तथा सिपमलूक काययक्रम वनेी-३ १०००००

१० यवुा िचतेना काययक्रम वनेी-३ १०००००

११ अपांर् तथा जषे्ठ नार्ररक िम्मान काययक्रम वनेी-३ १०००००

१२ बालबासलका क्षमता सवकाि काययक्रम/बालमैत्री काययक्रम वनेी-३ १०००००

१३ दसलत क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-३ २५००००

१४ िानेपानी तथा सिुँचाइ काययक्रम वनेी-३ १०००००

१५ रािु-भसकम्ली-थोत्नेरी िडक स्तरउन्नती वनेी-३ ५०००००

१६ थामडाुँडा-डोले-स्वर्ायश्रम िडक स्तरउन्नती वनेी-३ ५०००००

१७ रोल-सचनािते-तोरािते िडक स्तरउन्नती वनेी-३ २०००००

१८ िसनयचर-सिन्धलुा-सकमबोट नयाुँ िडक वनेी-३ २०००००

१९ लालीर्रुाुँि िामदुासयक भवन ममयत डाुँडािानी वनेी-३ १०००००

२० सचनािते िामदुासयक भवन सनमायण वनेी-३ २०००००

२१ थोत्नेरी िामदुासयक भवन वनेी-३ १०००००

२२ जनजासत भवन ममयत सिम वनेी-३ १०००००

२३ डोले िामदुासयक भवन ममयत वनेी-३ १०००००

२४ मिुङ्ुर् रसस्टक स्टोर ममयत वनेी-३ १५००००

२५ प्रर्सतसिल िामदुासयक भवन ममयत िल्यता वनेी-३ १०००००

२६ भकुभकेु िलेमैदान सनमायण वनेी-३ १०००००

२७ दधेुिोला िलेमैदान सनमायण वनेी-३ १५००००

२८ सवपद ्व्यवस्थापन वनेी-३ १५००००

२९ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-३ ३०००००

५००००००कुल बजेट

 १.आसथयक सवकाि तिय

२. िामासजक सवकाि तिय

३. पवूायधार सवकाि तिय

 ४. वन, वातावरण तथा सवपद ्व्यवस्थापन तिय

५. िंस्थार्त सवकाि तथा िेवा प्रवाह तिय



l;= g+= योजना तथा काययक्रम
योजना कायायन्वयन 

हुने स्थान
बजटे (रु.मा) कैसियत

१ िापर िते सलफ्ट सिचाई वनेपा ४ ५०००००

२ कुनाताल सलफ्ट सिचाई वनेपा ४ ९०००००

३ ठुलो िोला सलफ्ट सिचाई वनेपा ४ ३०००००

५ अपाङ्र्ता भएकालाई  मौरी घार सवतरण वनेपा ४ १०००००

६ दसलत सिलाईकटाई तासलम वनेपा ४ तातोपानी १०००००

७ मसहला क्षमता सवकाि तासलम वनेपा ४ थामडाडा १५००००

८ मसहला क्षमता सवकाि तासलम वनेपा ४ डाडािते १०००००

९ तातोपानी स्वास््य चौकी ईन्भटर िररद तथा  नेट जडान वनेपा ४ तातोपानी १५००००

१० वालमसन्दर आधारभतु सवधालय भवन सनमायण वनेपा ४ ८०००००

११ लेतेिोला िलेमैदान सनमायण वनेपा ४ २०००००

१२ थामडाडा िोता िडक सनमायण वनेपा४ ५०००००

१३ ठाडो वान्ना िडक सनमायण वनेपा ४ १५००००

१४ िम्पणुय िडक ममयत वनेपा ४ २०००००

१५ रेड्क्रि भवन वनेपा ४ २५००००

१६ सवपद व्यवस्थापन काययक्रम वनेपा ४ १०००००

१७ मेला, महोत्िव, पवय लर्ायत अन्य वनेपा ४ २०००००

१८ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेपा ४ २०००००

१९ भकुृटी आसव, सिवालय आसव र वालमसन्दर आसव नेट जडान वनेपा ४ १०००००

५००००००कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि

३. पूिािधार र्िकास तर्ि

४. िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन तर्ि

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि



l;=g+= योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन हुने स्थान बजटे (रु.मा) कैसियत

१ सस्वटर उत्पादन िंघ धार्ो िररद वनेी ५ १०००००

२ j8f sfof{nosf] sDkfp08 / jfn lgdf{0f / 3]/faf/ वनेी ५ २०००००

३ भाङ्ले िानेपानी ममयत, पलुाडाुँडा वनेी ५ १५००००

४ परुुण्डी हररपाले पछै मोटरबाटो र दारेर्ौ ुँडा दसेि िरस्वती आसव घरेावार वनेी ५ ३५००००

५
नयाुँर्ाउुँ छायपानी, तल्लोर्ाउुँ िानेपानी र जर्न्नाथ आसव िसनयचर सनमायण र 

िामग्री िररद
वनेी ५ ४०००००

६ वर्वुािोला िानेपानी योजना वनेी ५ १०००००

७ करेन्टिोला िानेपानी (घो्टेिोला) वनेी ५ २५००००

८ स्वास््यचौकी , डढुवा स्वा.के., िेत ढुङ्र्ा िहरी स्वा.के. र स्वा. स्वयम्िेसवका वनेी ५ ५००००

९ िौरबोट िानेपानी योजना र्ाजने वनेी ५ १५००००

१० िहरे िोला िनुाले हुदै ुँ सच्लेटी मोटरबाटो वनेी ५ ३५००००

११ कुमाल्डी आमािमहू भवन सनमायण वनेी ५ ३५००००

१२ पौलस्तस्य आमा िमहू िौचालय सनमायण वनेी ५ १५००००

१३ स्वास््यचौकी , दसेि सथरलाल िवुदेीको घर िम्मको मोटरबाटो वनेी ५ १०००००

१४ सिवालय आमा िमहू भवन सनमायण, तल्लोचौर वनेी ५ ३०००००

१५ विन्त आसव घरेावार र र्ोरेटोबाटो सनमायण वनेी ५ २०००००

१६ सडम्ब आसव भवन सनमायण वनेी ५ ५०००००

१७ आमा िमहू र मर्र िमहू िौचालय सनमायण वनेी ५ ३०००००

१८ आकसस्मक आमा िमहू भवन सनमायण वनेी ५ २५००००

१९ दवैी प्रकोप व्यवस्थापन वनेी-५ १५००००

२०
बालबासलका, मसहला, अपांर्, दसलत, जनजासत, कृसष, पिसुवकाि र 

व्याविासयक कृषक िम्बन्धी काययक्रम
वनेी-५ १५००००

२१ वडा स्तरीय अध्ययन अवलोकन भ्रमण वनेी-५ १०००००

२२ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-५ १५००००

२३ जनप्रसतसनधी, टोल िधुार िसमसत र उपभोक्ता िसमसत तासलम वनेी-५ २०००००

५००००००कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि

३. पूिािधार र्िकास तर्ि

४. िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन तर्ि

५.     सशुासन तथा ससं्थागत र्िकास तर्ि
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१ जामनुा िकय  कृसष िहकारी भवन सनमायण वनेी-६ १०००००

२ सवद्या मसन्दर आसव िैसक्षक अनदुान वनेी-६ १५००००

३ एक्लेसपपल चौतारी िंरक्षण वनेी-६ १२००००

४ बाुँस्वोट िानेपानी मलू िंरक्षण तथा मैदान व्यवस्थापन वनेी-६ १३००००

५ जामनुािकय  मासव िैसक्षक महोत्िव वनेी-६ १०००००

६ थाकनपोिरी आसव व्यवस्थापन वनेी-६ २०००००

७ माझिते िानेपानी ममयत िधुार योजना वनेी-६ २०००००

८ माझिते लालीर्रुाुँि आमािमहू व्यवस्थापन वनेी-६ १०००००

९ डम्मरा वकैसल्पक िानेपानी िोलार तारवार ट्याङ्की पेसन्टङ िधुार वनेी-६ १०००००

१० राउवडा ठूलो िल्लेरी काउलेर्ौडा जोड्ने मोटरबाटो वनेी-६ २०००००

११ सिस्नेर दसेि सच्लेबाुँझा िोल्िा मोटरबाटो वनेी-६ १५००००

१२ डाुँडावारी आमािमहू चपी सनमायण वनेी-६ १०००००

१३ रामेको घरदसेि घसतयटोल सिरान मोटरबाटो वनेी-६ १५००००

१४ छाप िानेपानी ममयत योजना वनेी-६ २०००००

१५ काकीटोल िानेपानी इन ट्याङक सनमायण वनेी-६ १०००००

१६ पािाथर मोटरबाटो वनेी-६ १७००००

१७ वतािे दसलत वसस्त िानेपानी ट्याङ्की सनमायण वनेी-६ १२००००

१८ माझिते कृसष िडक पसहरो सनयन्त्रण वनेी-६ २०००००

१९ तल्लोछाप घसतयटोल िानेपानी तथा पोिरी ममयत वनेी-६ १०००००

२०
तल्लो डम्मरा सडलकुमारीको घरदसेि सदपेन्रको घरिम्म र्ोरेटोबाटो पैदलमार्य िाथै 

ढल सनमायण
वनेी-६ ४०००००

२१ दसलत वसस्त पैदलमार्य डम्मरा वनेी-६ १०००००

२२ चतेु्रनी िानेपानी व्यवस्थापन (एक घर एक धारा) वनेी-६ ४०००००

२३ कोटेिाुँघ ुिानेपानी योजना (एक घर एक धारा) वनेी-६ ३०००००

२४ िोरेरै्रा पुँर्ालीथर िलेकुद मैदान सवस्तार वनेी-६ १०००००

२५ चतेु्रनी िलेकुद मैदान सभत्रका परुानो िंरचना हटाइ ग्राउण्ड सकसलयर र्ने वनेी-६ २०००००

२६ राउवडा िानेपानी ममयत तथा पाइप व्यवस्थापन वनेी-६ १५००००

२७ नेपाने िलेकुद मैदान वनेी-६ १०००००

२८ सच्लेटी िानेपानी ममयत तथा मरुारी मार्यमा १००० समटर २० समसमको पाइप िररद वनेी-६ २१००००

२९
मेला पर्व, मठ मन्दिर, पजुाआजा, यरु्ा खेलकुि, भ्रमण, ब्रोसर, वर्वर्ध 
सााँस्कृतिक सहयोग, भेषभषुा

रे्नी-६ ३५००००

५००००००कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि
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१ कुिरुा िामय िोर िधुारतथा िामाग्री हस्तान्तरण वनेपा ७ १०००००

२ वरं्रु वधिाला सनमायण असग्निते वनेपा ७ ५००००

३ डोरीधार्ो तासलम मसुस्लम िमाज वनेपा ७ ३५०००

४ वनेी िामदुासयक डेक्ि वने्च तथा िानेपानी ट्याङ्की वनेपा ७ १५००००

५ उज्यालो वसैक्ल्पक सिक्षक पररश्रसमक अनदुान वनेपा ७ १०००००

६ व्रम्ह कुमारी सवश्व सवधालय डेस्क वने्च िररद वनेपा ७ १०००००

७ एकल मसहला उद्घोषण तासलम वनेपा ७ ५००००

८ नेरेिो वनेी उपिािा वालवासलका िचतेना काययक्रम वनेपा ७ १०००००

९ िामदुासयक प्रहरी दवुिेनी िचतेना काययक्रम वनेपा ७ ५००००

१० स्वास््य पररक्षण िोप िम्वन्धी जनचतेना वनेपा ७ ३५०००

११ स्थासनय वषे नाच नेपाल भाषा मंकािल वनेपा ७ १३००००

१२ तारोिले तथा िार्पुसुणयमा प्रवयधन थकाली िमाज वनेपा ७ ७५०००

१३ पजुा व्यवस्थापन वल मकेु्तश्वर महादवे वनेपा ७ ५००००

१४ के्षत्री िमाज भवन तथा िामाग्री िररद वनेपा ७ ७५०००

१५ सिवालय कोट भर्वसत पजुा व्यवस्थापन वनेपा ७ ७५०००

१६ मसहला क्षमता सवकाि वनेपा ७ ७५०००

१७ असग्निते महारानीथान घमु्ती नया िडक वनेपा-७ ५५००००

१८ पदमार्य कमल जिैीमसन्दर दिेी कुररलािकय वनेपा-७ ४०००००

१९ पदमार्य सजत वहादरुको घर  वनेी दरवाङ्र् िडक िम्म वनेपा-७ १०००००

२० ढल सनमायण झोलङ्ुरे् पलु दिेी वालमसन्दर चोक िम्म वनेपा-७ १२५०००

२१ ढल सनमायण दरुिंचार चोक दिेी सभम व.को घर िम्म वनेपा-७ २०००००

२२ रेसलङ्र् तथा सवजसुल पोल स्थान्तरण रामलालको घरदसेि जीप पाकय  िम्म वनेपा-७ ४०००००

२३ ढल ििाई सिवालय चोक दिेी िंर्म चोक वनेपा-७ १०००००

२४ ढल ििाई ईन्रणेीटोल सभमिेन टोल वनेपा-७ ५००००

२५ िम्मान तथा स्वास््य पररक्षण जषे्ठनार्ररक वनेपा-७ १०००००

२६ िलेमैदान मंर्लाघाट वनेपा-७ २५००००

२७ िलु्लामैदान स्तर उन्नती तथा ्यारासिट स्थान्तरण वनेपा-७ ९०००००

२८ सि.सि.क्यामारा ममयत वनेपा-७ २५०००

२९ कमल जिैी मसन्दर पवूायधार योजना वनेपा-७ १५००००

३० िुल तथा वकृ्षारोपण हुलाकचोक दिेी आपरुि िम्म वनेपा-७ ५००००

३१ भल सनयन्त्रण कुररलािकय  छाप घमु्ती वनेपा-७ ५००००

३२ िामान्य िेवा मेला पवय तथा सवसवध वनेपा -७ १५००००

३३ त्याङकन िंकलन र िंस्थार्त सवकाि अध्यन अवलोकन वनेपा -७ १५००००

५००००००

४. िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन तर्ि

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि        
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१ सवश्वकमाय टोलको सभत्री र्ल्ली र सवनोद के.िी.को घरदसेि मासथ पदमार्य सनमायण वनेी -८ २०००००

२ सटकट काउन्टर व्यवस्थापन वनेी -८ २०००००

३ िाुँस्कृसतक िम्पदा िंरक्षण वनेी -८ ४०००००

४ दसलत तथा सवपन्नको आयआजयन वनेी -८ २०००००

५ सवपन्न मसहला, दसलत यवुा, अपाङ्र्, जषे्ठ नार्ररक र बालबासलकाको क्षमता असभबसृि वनेी -८ ३०००००

६ उज्यालो बैकसल्पक सवद्यालय वनेपा ७ वनेी -८ १०००००

७ कोट भण्डार दसेि क्याम्पिचोक िम्म िडक कालोपते्र वनेी -८ ६०००००

८ SofDk;rf]s b]lv cfFksf] ?v;Ddsf] kydfu{ lgdf{0f वनेी -८ ५०००००

९ िमु बहादरु बासनयाको घरदसेि मासथ बाटो सनमायण वनेी -८ १०००००

१० बाटो ढलान, ढल सनमायण,  ममयत तथा िरििाइ वनेी -८ ७०००००

११ डल्लेसपपल िोररया राउवडा जाने बाटो स्तर उन्नसत वनेी -८ २०००००

१२ वनेी प्रविे द्वार दसेि अस्पतालचोक बाटो सवस्तार वनेी -८ ५०००००

१३ kSsLk'n b]lv sfnLk'n k'/fgf]ahf/sf] af6f] dd{t ;Def/ वनेी -८ ४०००००

१४ kSsLk'ndfyL af6 cfpg] 9n Aoj:yfkg वनेी -८ २५००००

१४ सवपद ्व्यवस्थापन तथा भपैरर वनेी -८ १०००००

१५ वडा कायायलय व्यवस्थापन तथा िञ्चालन वनेी -८ २५००००

५००००००

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

कुल बजेट

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि
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१ कृसष सवकाि काययक्रम वनेी-९ ३०००००

२ पिपुन्छी सवकाि काययक्रम वनेी-९ ३०००००

३ कृसष औजार सनमायण (आरन व्यवस्थापन) वनेी-९ १०००००

४ सढकी जातो व्यवस्थापन (कोलहाल्नी) वनेी-९ १५००००

५ सढकी जातो िामदुासयक भवन तथा िावयजसनक िौचालय सनमायण वनेी-९ ५०००००

६ बालबासलका लसक्षत काययक्रम वनेी-९ १०००००

७ मसहला लसक्षत काययक्रम वनेी-९ १०००००

८ अपांर् लसक्षत काययक्रम वनेी-९ १०००००

९ दसलत लसक्षत काययक्रम वनेी-९ १०००००

१० स्वास््यचौकी व्यवस्थापन वनेी-९ २०००००

११ करणिोला िानेपानी वनेी-९ २५००००

१२ र्लेश्वर पछै काकीर्ाउुँ मोटरबाटो सनमायण वनेी-९ ६०००००

१३ झाुँसक्र पुँधेरा िेरो िानेपानी टंकी सनमायण वनेी-९ ५०००००

१४ काउलेर्ौडा मलुबारी िेरो सिमेन्ट टंकी सनमायण वनेी-९ ४०००००

१५ स्यालीिते आधारभतू सवद्यालय घरेावार वनेी-९ १०००००

१६ ढोल्ठान आधारभतू सवद्यालय घरेावार वनेी-९ १०००००

१७ र्लेश्वर मासव घरेावार/बाढी सनयन्त्रण वनेी-९ ३५००००

१८ ढाुँडको पुँधेरो ट्याङ्की सनमायण वनेी-९ १०००००

१९ ढोल्ठान मोटरबाटो वनेी-९ २५००००

२० वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-९ २०००००

२१ र्लेश्वर स्वास््य इकाइ व्यवस्थापन वनेी-९ १५००००

२२ मेला, पवय, महोत्िव आसद वनेी-९ ५००००

५००००००कुल बजेट

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

२. सामार्जक र्िकास तर्ि

३. पूिािधार र्िकास तर्ि

४. िन, िातािरण तथा र्िपद् व्यिस्थापन तर्ि

५. ससं्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह तर्ि
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१ कृसष सवकाि काययक्रम वनेी-१० १५००००

२ पि ुसवकाि काययक्रम वनेी-१० १५००००

३ र्ौरीकुवा िानेपानी महुान ममयत वनेी-१० १५००००

४ बराहथान िानेपानी महुान ममयत वनेी-१० १०००००

५ चनौटे िानेपानी महुान ममयत वनेी-१० १०००००

६ ओिले आसव कक्षाकोठा व्यवस्थापन वनेी-१० ५००००

६ सवद्योदय आसव भवन ममयत वनेी-१० २०००००

७ बालबासलका क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-१० ५००००

८ अपांर् तथा जषे्ठ नार्ररक िम्मान काययक्रम वनेी-१० ५००००

९ मसहला क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-१० १०००००

९ दसलत क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-१० ५००००

१० जनजासत क्षमता सवकाि काययक्रम वनेी-१० ५००००

११ स्वास््यचौकी व्यवस्थापन वनेी-१० ५००००

१२ ओिले-ओिरबोट र्ोरेटोबाटो वनेी-१० १५००००

१३ धैरेनी-नेपाने-सपपलबोट कोटमसन्दर र्ोरेटोबाटो वनेी-१० १५००००

१४ पाइजार्ाउुँ-चौताराबोट र्ोरेटोबाटो वनेी-१० १५००००

१५ सदपक मासव-सवद्योदय आसव र्ोरेटोबाटो वनेी-१० १५००००

१६ स्वास््यचौकी -भण्डारीर्ाउुँ-सिलेढुङ्र्ा र्ोरेटोबाटो वनेी-१० १५००००

१७ सर्ठीनी सहला मोटरबाटो ममयत तथा नाली सनमायण वनेी-१० ८५००००

१८ वडा कायायलय-वािते-घारिनु्ना मोटरबाटो वनेी-१० ८५००००

१९ सदपक मासव घरेावार वनेी-१० २०००००

२० ओिले आमािमहू भवन सनमायण वनेी-१० ३०००००

२१ मनकामना मसहला िञ्जाल भवन ममयत वनेी-१० २०००००

२१ करणिोला िानेपानी (घो्टेिोला) वनेी-१० २५००००

२२ सवपद ्व्यवस्थापन वनेी-१० २०००००

२३ वडा कायायलय व्यवस्थापन वनेी-१० १५००००

५००००००

१. आर्थिक र्िकास तर्ि

कुल बजेट

३. पूिािधार र्िकास तर्ि
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