
क्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त

१
गाउँपालिका बािफिकास सहजकताय, गाउपालिका शिक्षक र गाउँपालिका कम्प्र्टुर शिक्षक 
तिब भत्ता

15031500

२ बािफिकास सहजकताय,फिद्यािर् सहर्ोगी र िेखापाि थप तिब भत्ता 3584500
३ फिद्यािर्मा ईन्टरनटे सेिा फिस्तार 500000
४ िैशक्षक तालिम तथा कार्यिािा 200000
५ स्थानीर् पाठ्यक्रम कार्ायन्िर्न, पाठ्यपसु्तक र सन्दभय सामाग्री लनमायण 1400000
६ गाउँपालिका गान लभलिर्ो छार्ाङ्कन 150000
७ गाउँपालिका अध्र्क्ष कप 200000
८ गाउँपालिका अध्र्क्ष िैशक्षक सधुार कार्यक्रम 500000
९ फिद्यािर् अनगुमन मलु्र्ाङ्कन र सत्र्ापान 100000
१० पररक्षा व्र्िस्थापन तथा सञ्चािन 500000
११ गाउँपालिका अध्र्क्ष पसु्तकािर् 200000
१२ गाउँपालिका उपाध्र्क्ष कप (प्राथलमक तहका फिद्याथीहरुका िालग) 200000
१३ िैशक्षक बैठक 100000
१४ राष्ट्रपलत रलनङ शिल्ि 100000
१५ छात्रािास 250000
१६ उच्च र लनम्पन लसकाई उपिब्धी फिद्यािर् परुस्कार 100000
१७ अलतररक्त कक्षा सञ्चािन 200000
१८ िैशक्षक भ्रमण 150000
१९ िैशक्षक सामग्री व्र्िस्थापन 200000
२० मालसक फिद्यािर् प्रधानाध्र्ापक बैठक 150000
२१ माध्र्ालमक तह सञ्चालित फिद्यािर्मा फिज्ञान प्रर्ोगिािा व्र्िस्थापन 200000
२२ माध्र्ालमक तहका फिद्याथीहरुको िालग र्ोग तथा मनोपरामिय कार्यक्रम 100000
२३ तमानखोिा इनोभेसन सेन्टर 100000
२४ फिद्याथीहरुमा व्र्िसाफर्क सीप तथा उद्यमिीिता फिकासका िालग बीउपुजँी 800000

जम्पमा 25016000

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ स्िास््र् संस्था व्र्िस्थापन खचय( स्िास््र् चौकी,  सा.स्िा.इकाई र प्रा.स्िा.प.के समेत) 200000
२ स्िास््र् संस्थामा औषलध राख्नको िालग र्ायक व्र्िस्थापन(आ.स्िा.के. र परामिय केन्र) 200000

३
स्िास््र् संस्थाहरुमा फिद्यतुीर् अलभिेख सरुुिात (समाग्री) व्र्िस्थापन र स्िास््र्कमीिाई 
तालिम समेत)

300000

४ स्िास््र् शिक्षा कनयर स्थापना तथा ब्र्िस्थापन (स्िास््र् संस्था) 50000
५ स्िास््र् चौकीमा एक्सरे तथा ल्र्ाि सेिा व्र्िस्थापन अनदुान 100000
६ स्िास््र् कार्यक्रमहरुको अनसाइट कोशचङ अनगुमन तथा सपेुररिेक्षण 100000
७ स्िास््र्कमी तथा मफहिा स्िास््र् स्िरं्सेफिकाहरुको क्षमता अलभबदृ्धी तथा तालिम 50000

 आ.ब. 2079/080 को बजेट तथा कार्यक्रम
शिक्षा

स्िस््र् तिय



८ स्िास््र् संस्थामा रातीको समर्मा सतु्केरी गराएबापत अ.न.मी. िाई प्रोत्साहन भत्ताथप 50000
९ खानपेानी तथा िोहोर मैिा ब्र्िस्थान (स्िास््र् संस्था) 200000

१० स्िास््र् संस्थामा फप्रन्टर व्र्िस्थापन 90000
११ स्िास््र् संस्थाहरुको मालसक बैठक तथा िाटा भेररफिकेसन थप 50000

१२
स्िास््र् आमा समूह तथा फकिोरीहरुसँग अन्तफक्रय र्ा कार्यक्रम (होम िेलिभरी मकु्त ििा 
पालिका अलभर्ान समेत)

200000

१३ समदुार् स्तरमा सने तथा नसने रोग पररक्षण तथा अन्तफक्रय र्ा तथा सचेतना कार्यक्रम समेत 100000

१४ समदुार् स्तरमा खानपेानी गणुस्तर मापन, सरसिाइ तथा िोहोरमैिा व्र्िस्थापन कार्यक्रम 700000

१५
सामाशजक सरुक्षा कार्यक्रम (स्िास््र् िीमा कार्यक्रम सरुुिात तथा परुानो फिमा लनर्लमत र 
मेलिकि अलधकृतको त.भ. समेत)

1000000

१६ सतु्केरी घरभेटमा जान ेअनमीहरुको िालग आिश्र्क समाग्री व्र्िस्थापन 50000
१७ सतु्केरी मफहिाहरुिाईय स्िास््र् संस्थामा सतु्केरी भए बापत प्रोत्साहन भत्ताथप (१०००) 150000
१८ बोङ्गादोभान स्िास््र् चौकी र बोङ्गाखानी सामदुाफर्क स्िास््र् इकाई ममयत संभार 100000
१९ बोङ्गादोभान स्िास््र् चौकीमा सतु्केरी प्रलतक्षािर् लनमायण( िेर्रमेिसँगको सहकार्यमा) 200000
२० अत्र्ािश्र्क औषधी खररद्, ढुिानी तथा रर्र्ाफकङ र फितरण समेत 1600000
२१ अध्र्क्ष िामेसी कार्यक्रम सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन (कमयचारी समेत) 548000
२२ अध्र्क्ष िेिोलसप कार्यक्रम(Research Fellowship) फिद्याथीहरुका िालग 100000
२३ अध्र्र्न तथा सोध कार्यको िालग (Research) 50000
२४ मेलिक मोबाइि कार्यक्रमको लनरन्तरता (म.स्िा.स्ि.से. हरुको तालिम समेत) 140000
२५ मफहिा स्िास््र् स्िरं् सेफिका कार्यक्रम(लबदाई समेत) 597200
२६ महामारी, सरुिा रोग लनर्न्त्रण( महामारीजन्र् तथा सरुिा रोगको CIC, RRT पररचािन) 800000

२७ स्िास््र् संस्थाहरुमा न्र्नुतम सेिा मापदण्ि तथा अत्र्ािश्र्क सामग्री व्र्िस्थापन 500000
२८ नािाङ आधारभतु स्िास््र् सेिा केन्रमा िौचािर् लनमायण(मफहिा तथा परुुष छुट्टाछुटै्ट) 200000
२९ न्र् ुिनय कनयर व्र्िस्थापन 250000
३० पूणय खोप सलुनशितता ददगोपना तथा घोषणा कार्यक्रम 50000
३१ पालिका स्तररर् स्िास््र् प्रोिाइि लनमायण तथा छपाई 50000
३२ पालिका स्तररर् कोल्िचेन व्र्िस्थापन (ILR र Generator Backup व्र्िास्थापन समेत) 300000

३३ फिद्यािर् स्िास््र् शिक्षा कार्यक्रम(फकिोरफकिोरी, शिक्षक तथा प्राथलमक उपचार तालिम समेत) 100000

३४ फििषेज्ञ सेिा सफहतको स्िास््र् क्र्ाम्पप सञ्चािन तथा परामिय 500000
३५ एम्पबिेुन्स सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन(स.चा. र स्िास््र्कमीको तिब समेत 150000
३६ गभयितीसँग उपाध्र्क्ष पोषण कार्यक्रम 200000

३७ गभयिती मफहिाहरुको ANC Package जाँच गरेबापत स्िास््र् संस्थाका ल्र्ाििाई सोधभनाय 100000

३८ गभयिती तथा सतु्केरी मफहिाहरुिाई क्र्ाशल्सर्म ट्याििेट  फितरण 200000
३९ गाउँघर शक्िलनक तथा खोप शक्िलनक सञ्चािन र्ातार्ात खचय र सामाग्री व्र्िस्थापन 50000
४० धामी झाक्री िगाएत परम्पपरागत प्राशक्टसनरहरुसँग अन्तफक्रय र्ा कार्यक्रम 100000
४१ िमेायखोिा गाउँघर शक्िलनक लनमायण (िेर्रमेि सँगको सहकार्यमा) 200000
४२ सामदुाफर्क स्िास््र् इकाई कमयचारी (का.स. समेत) तिब तथा पोिाक भत्ता 782000
४३ ए.स.लब.ए. अ.न.मी. तिब भत्ता (पोषाक समेत) 433000
४४ प्राथलमक उपचार परामिय केन्र तिब भत्ता (३ जनाको िालग पोषाक समेत) 732000



जम्पमा 12622200

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ दलित 300000
२ मफहिा 500000
३ जनजाती 200000
४ र्िुा 200000
५ बािबालिका 200000
६ जेष्ठ नागररक 300000
७ अपाङगता 200000
८ एकि मफहिा उद्यमिीिता अलभिदृ्धी कार्यक्रम 100000
९ भाषा संस्कृलत संरक्षण तथा फिकास 200000

१० फहंसा फपलित सहार्ता कार्यक्रम 150000
११ जातीर् छुिाछुत तथा भेदभाि उन्मिुन सम्पबन्धमा सचेतना कार्यक्रम 150000
१२ फकिार, फकिोरी तथा फहंसा फपलितहरुको िागी सचेतना कार्यक्रम 150000
१३ बािगहृ संचािन 700000
१४ सरुशक्षत नागररक आिास कार्यक्रम 600000
१५ फिपन्न नागररक आलथयक सहार्ता 500000
१६ अन्र् सामाशजक सहार्ता 500000

जम्पमा 4950000

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त

१ पिसु्िास््र् कार्यक्रम
क) औषधी खररद् तथा फितरण 500000  
ख) आन्तररक तथा बाह्य पररशजिी लनर्न्त्रण कार्यक्रम 250000  
ग) खोप खररद 300000  

२ पि ुआहारा कार्यक्रम  
क) फहँउदे भईु िािे घाँसको बीउ खररद तथा फितरण 150000  
ख) बहिुफषयर् भईुँ घास तथा िािे घाँसको बीउ खररद् तथा फितरण 200000  

३ पिपुािन अनदुान तिय  
क) घमु्पती भेिा/बाख्रापािक कृषक हरुिाई लत्रपाि खररद् तथा फितरण 200000  
ख) सोिार खररद् तथा फितरण 200000  

४ ििास्तररर् सीप फिकास तालिम तथा गोष्ठी  
क) भेिा बाख्रा पािन सम्पबशन्ध एक ददन ेतालिम 100000
ख) कुखरुा पािन सम्पबशन्ध ३ ददन ेतालिम 200000  
ग) बंगरु पािन सम्पबशन्ध १ ददन ेतालिम 100000  

५ घाँस काट्न ेमेलसन खररद् तथा फितरण(५०% अनदुान) 250000  

आलथयक फिकासतिय
पितुिय

समािेिीकरण , गररबी लनिारण तथा किा संस्कृलत



६ प्रजननको िालग उन्नत नश्ल पिकुो खररद् तथा फितरण(८५% अनदुान) 250000  
७ पिपुक्षी पकेट प्रिधयन कार्यक्रम 500000  
८ फिल्ि लभशजट िमय तथा कार्यक्रम अनगुमन 75000  

जम्पमा 3275000

कं्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ र्ाशन्त्रकीकरण प्रिद्धयन

क लमलनटेिर ५० प्रलतित अनदुान ३०००००
२ तरकारी खेती प्रबद्धयन

क ििामे ्िाफिक टनिे अनदुान(८५% अनदुान) १२७५०००
ख ्िाफिक टनिे फितरण(५०% अनदुान) १४००००
ग तरकारी कम्पपोशजट फकट फितरण (सम्पभाव्र् सबै प्रकारको तरकारी बीउँ लनिलु्क फितरण) २५००००

३ बािी लबकास कार्यक्रम
क फिलभन्न बािीहरुको कटानी गने 50000
ख बािी हाभेफिङ सम्पबशन्ध तालिम 150000

४ फकट लबकास कार्यक्रम
क मौरी सफहत मौरी घार फितरण (५०% अनदुानमा) १२००००
ख मौरी पािक कृषकहरुको िालग मौरी पािन सशम्पब्ध तालिम 100000
ग मौरी उपकरण फितरण 100000
५) मिखाद ब्र्िस्थापन
क प्रत्रे्क ििामा जैफिक फिषादी सम्पबन्धी तालिम 150000

६ कृफष िीमा सम्पबन्धी अलभमशुखकरण कार्यक्रम 50000
७ समूह व्र्िस्थापन 50000
८ अध्र्क्ष उत्कृि कृषक परुस्कार तथा प्रमाणपत्र फितरण कार्यक्रम 50000
९ प्रफिलधमैत्री कृफष प्रदियन कार्यक्रम (लनिलु्क)

क उत्पादन प्रदियन उन्नत तथा स्थानीर् प्रफिलधको तिुना तथा फिलभन्न जातमा उत्पादन क्षमता हेने 75000

ख तररका प्रदियन ( नसयरी तर्ारी बगैँचा काटछाँट तथा व्र्िस्थापन आददमा) 75000
१० अगिुा कृषकहरुका िालग पालिका स्तररर् कृफष तालिम 75000
११ फिल्ि लभशजट तथा अनगुमन 75000

जम्पमा 3085000

क्र.स. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ र्िुा तथा मफहिा उद्यम , व्र्िसार् र सीप मिुक कार्यक्रम 200000

२
र्िुा मफहिा तथा कोलभिका कारण रोजगार गमुाएका हरुिाई व्र्िसार् तथा उद्यम फिकासका 
िालग सहलुिर्त ऋण

700000

जम्पमा 900000

घरेि ुतथा िघ ुउद्यमतिय

कृफषतिय



क्र.स. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ सहकारी शिक्षा तालिम तथा गठन 100000

जम्पमा 100000

क्र.स. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ प्रत्रे्क ििामा होम स्टे लनमायण व्र्िस्थापन अनदुान 100000
२ पर्यटन पदमागयको िागी सचुनाबोिय , बाटो लनदेिन कार्यक्रम 50000
३ पर्यटन प्रियद्धन गोष्ठी 100000
जम्मा 250000

क्र.स. कार्यक्रम बजेट
१ गाउँपालिका प्रिासलनक भिन 3000000
२ गाउपालिका र ििास्तररर् खेिमैदान 500000
३ िफहद पाकय  (क्रमागत) 200000

जम्पमा 3700000

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट

१ पालिकास्तररर् चौमालसक तथा िाफषयक सलमक्षा 150000
२ साियजलनक सनुिुाई कार्यक्रम 250000
३ पालिकाको समग्र शस्थतको बारेमा रेलिर्ो कार्यक्रम संचािन 100000
४ गाउपालिका र्ोजनाहरु फिस्ततृ पररर्ोजना प्रलतिेदन तर्ार 1000000
५ न्र्ाफर्क सलमलत व्र्िस्थापन तथा तालिम 400000
६ अन्तरपालिका अििोकन तथा अनभुि आदानप्रदान 500000
७ नागररक सभा 200000
८ भलूम सम्पबन्धी समस्र्ा समाधान आर्ोग सहशजकरण 400000
९ कारागार कार्ायिर् बागिङु कैदी/बन्दी कोठा व्र्िस्थापन 100000
१० मानिसेिा आश्रम बागिङु कोठा व्र्िस्थापन 100000
११ लनसीभजुी जनता क्र्ाम्पपस व्र्िस्थापन सहर्ोग 100000
१२ नपेाि स्काउट व्र्िस्थापन सहर्ोग 50000

जम्पमा 3350000

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट
१ फिपद् जोशखम ्न्रू्लनकरण तथा व्र्िस्थापन 3000000
२ िकृ्षारोपण कार्यक्रम 100000
३ जलिबटुी पाकय 500000

जम्पमा 3600000

संस्थागत फिकास तथा सिुासन

गाउँपालिकास्तर

पर्यटन तिय

सहकारीतिय

िन, िातािरण तथा फिपद् व्र्िस्थापन



क्र.सं. कार्यक्रम बजेट कैफिर्त
१ ममयत संभार कोष 6500000
२ समपरुक कोष १५००००००
३ आकशस्मक कोष 1000000
४ गररब तथा जेहेन्दार छात्रिशृत्त कोष 1500000
५ फिरामी तथा सतु्केरी सहार्ता कोष 600000
६ खेिकुद फिकास कोष 2000000
७ खाद्य सरुक्षा कोष 100000
८ कमयचारी कल्र्ाण कोष 800000

जम्पमा 27500000

क्र.सं. कार्यक्रम बजेट
१ पाररश्रलमक कमयचारी 8000000
२ स्थानीर् भत्ता 250000
३ महंगी भत्ता 400000
४ पदालधकारी सफुिधा 8000000
५ कमयचारी पोिाक 250000
६ अन्र् भत्ता 700000
७ पानी तथा लबजिुी 200000
८ संञ्चार महििु 500000
९ इन्धन कार्ायिर् प्रर्ोजन 900000

१० सिारी साधन ममयत खचय 900000
११ लबमा तथा नफिकरण खचय 600000
१२ मेशिनरी तथा औजार ममयत सभार 500000
१३ लनलमयत साियजलनक सम्पपशत्तको ममयत सभार 500000
१४ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामग्री 1200000
१५ ििा कार्ायिर् व्र्िस्थापन 1800000
१६ इन्धन अन्र् प्रर्ोजन 150000
१७ पत्रपलत्रका छपाई तथा सूचना प्रकािन खचय 1400000
१८ सेिा र परामिय खचय 500000
१९ सूचना प्रणािी तथा सफ्टिेर्र सञ्चािन 500000
२० करार सेिािलु्क (MIS कमयचारी र IT Officer को पालिकातिय को तिब भत्ता समेत) 7000000
२१ अन्र् सेिािलु्क 400000
२२ कमयचारी तालिम खचय 400000
२३ कार्यक्रम खचय 200000
२४ अनगुमन मूल्र्ाङ्कन खचय 500000
२५ भ्रमण खचय 2000000
२६ फिफिध खचय 1300000
२७ भैपरी आउन ेचािु 350000

कोषहरु

चाि ुखचय



२८ घरभािा 900000
२९ अन्र्भािा 700000
३० लनलमयत भिनको संरचनात्मक सधुार खचय 500000
३१ मेशिनरी तथा औजार 600000
३२ िलनयचर तथा फिक्सचर 600000
३३ कम्प्र्टुर सफ्टिेर्र लनमायण तथा खररद 400000

जम्पमा 43100000
ििा नं. १ रकम

१ बोङ्गादोभान फहजा गोरेटो बाटो रेलिङ १०००००
२ सेन्नमा देशख भमेु प्रा.लब. गोरेटो बाटो रेलिङ २०००००
३ बोङ्गादोभान सेउिा गोरेटो बाटो रेलिङ १०००००
४ बेसी लथबायङ जान ेबाटो रेलिङ १०००००
५ बोङ्गादोभान आमा समूह भिन व्र्िस्थापन ७०००००
६ बेसी फहजा सेउिा  मोटरबाटो स्तरोन्नती ४०००००
७ परुानगाउँ पफहरा सेन्नामा मोटरबाटो स्तरोन्नती ५०००००
८ घट्टबोट देशख लथरबाङ मोटरबाटो स्तरोन्नती १०००००
९ बोङ्गादोभान स्िास््र् चौकी िल्का िाँिा हुँदै उरखोिा जोड्न ेमोटरबाटो ५०००००

१० लथरबाङ दरम्पिु सालििन जोड्न ेमोटरबाटो ४०००००
११ सोम्पमर बेसी कोरलिबाङ हुँदै सालिबन जोड्न ेमोटरबाटो ८०००००
१२ भमेु प्रा.फि. चारकोठे भिन तिा थप १९०००००
१३ बदु्ध आ.फि. भिन तथा खेिमैदान लनमायण ८०००००
१४ फिद्यासागर प्रा.फि. घेराबार तथा व्र्िस्थापन २०००००
१५ परमेश्वर प्रा.फि. व्र्िस्थापन १०००००
१६ खकय पिु देशख मोटरबाटो सम्पम रेलिङ सफहतको बाटो १०००००
१७ स्र्ाउिा सामदुाफर्क भिन िलनयचर तथा खानपेानी व्र्िस्थापन १०००००
१८ नािदह सेन्बाङ पजुािुय  खानपेानी १०००००
१९ बजयबाङ भेिकु हुँदै सेउिा मोटरबाटो ५०००००
२० ररक्िाङ स्टोर रुम ५००००
२१ जनजागलृत मा.लब. व्र्िस्थापन २०००००
२२ परुानगाउँ लभत्र लसँढी १०००००
२३ सालिबन स्टोर रुम ५००००
२४ दोभानघाट सेउिा गोरेटो बाटो लनमायण १०००००

जम्पमा ८२०००००
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

१ सालििन स्टोर रुम ममयत १०००००
२ बोङ्गादोभान सेउिा गोरेटो बाटो ममयत १०००००
३ खररबोट तटबन्धन २११४००
४ ररक्िाङ स्टोर रुम ममयत १०००००



५ भमेु प्रा.फि. ममयत २०००००
६ सेन्नमा देशख भमेु प्रा.लब. गोरेटो बाटो रेलिङ १०००००
७ बोङ्गादोभान फहजा गोरेटो बाटो ममत १०००००
८ बराहथान देशख िसनु ेगोरेटो बाटो १०००००
९ बेसी देशख लथबायङ गोरेटो बाटो ममयत १०००००

१० खकय पिु देशख मोटरबाटो सम्पम रेलिङबाटो ममयत ५००००
११ परुानगाउँ खोिा तटबन्धन १२५०००
१२ परुानगाउँ लभत्र लसँढी १०००००

जम्पमा १३८६४००
ििा नं. २ रकम

१ मनसङु देशख लसल्गमु जोड्न ेमोटरबाटो १००००००
२ बोङ्गादोभान खोिेस्िाङ दोबटा भैसिार हुँदै बराहताि सिक ७०००००
३ बनायटधारा देशख नागबाङ स्िास््र् केन्र जोड्न ेसिक ५०००००
४ बेसी भर्रबोङ्गा कटेरी हुँदै बराहताि जोड्न ेसिक ८०००००
५ जगेुपानी गोगाय भर्रबोङ्गा हुँदै स्िास््र् केन्र जोड्न ेसिक ७०००००
६ बेसी देशख बराहतािसम्पम रेलिङ सफहत पदमागय २०००००
७ बोङ्गाखानी देशख भमेुथान मशन्दर हुँदै गाँिा जान ेरेलिङ सफहत पदमागय २०००००
८ खार् िािा देशख देफििािा सम्पम जान ेरेलिङ सफहत पदमागय २०००००
९ मन्सङु देशख लसल्गमु जोड्न ेरेलिङ सफहत पदमागय २०००००

१० धिुोटाउनी गपुय खानपेानी ममयत १०००००
११ बेसीघाट सिदाह गहृ ४०००००
१२ गपुयदेशख गोकायसम्पम गोरेटो बाटो लनमायण १०००००
१३ साियजलनक सम्पपलतको ममयत तथा संरक्षण १८०००००
१४ ििा नं २ िस्ती संरक्षण तथा तटबन्ध १०००००
१५ िाररबाङ खोिेस्िाङ सिक ४०००००
१६ बोङ्खानी उज्जिि आमा समूह व्र्िस्थापन १०००००

जम्पमा ७५०००००
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

१ बेसी देशख बराहतािसम्पम रेलिङ सफहत पदमागय १५००००
२ बोङ्गाखानी देशख भमेुथान मशन्दर हुँदै गाँिा जान ेरेलिङ सफहत पदमागय १५००००
३ खार्ा िािा देशख देफििािा सम्पम जान ेरेलिङ सफहत पदमागय १५००००
४ मन्सङु देशख लसल्गमु जोड्न ेरेलिङ सफहत पदमागय १५००००
५ सेबाङ देशख पेखर हुँदै लभरखानी जोड्न ेगोरेटो बाटो लनमायण १०००००
६ लतलतङ खोिा साग बारी हुँदै िाररबाङ जोड्न ेगोरेटो बाटो १०००००
७ गाराङ देशख दोबाटो जोड्न ेगोरेटो बाटो लनमायण १०००००
८ भएरबोङ्गा फिद्यािर् देशख िाम्पचा गौरा हासकेु कोल्चेम्पपा गोरेटोबाटो लनमायण १०००००
९ ििा नं २ िस्ती संरक्षण तथा तटबन्ध २९६०००

जम्पमा १२९६०००



ििा नं. ३ रकम
१ नाराखोिा लथङकिी छुन मोटरबाटो ६०००००
२ िमेाय फिस्पोि भनभन ेमोटरबाटो ५०००००
३ फहिे गाउँघर शक्िलनक भिन ३०००००
४ धन गौ ज्र्ोलत मा.लब. मेलसनरी िाि ५०००००
५ ढि लनकास तमान गाउँ ८०००००
६ थकािी िेरा फहम पाइप १०००००
७ टोङखोिा सात्िा उपल्िो गाउँ नागनु रेलिङ क्रमागत ५०००००
८ फहिे खानपेानी फिस्तार ३०००००
९ मौलिक घर संरक्षण तथा फिस्तार ५०००००

१० साबयजलनक सम्पपशत्त ममयत तथा व्र्िस्थापन ७०००००
११ फहिे प्रा.फि. घेराबार २०००००

जम्पमा ५००००००
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

१ रोकािेरा देशख नारार्ण चौतारा गोरेटो बाटो १५००००
२ शजपशजपे देशख भेिाखकय  गोरेटो बाटो १०००००
३ ििेुिन देशख गगनखोिा गोरेटो बाटो १०००००
४ फकरी देशख साफकना गोरेटो बाटो १०००००
५ हन्देरी ग्र्ाफिन जािी तटबनधे २५००००
६ टोङखोिा सात्िा उपल्िो गाउँ नागनु रेलिङ ७७६००

जम्पमा ७७७६००
ििा नं. ४ रकम

१ ििा तथा स्िास््र् कार्ायिर् जग्गा व्र्िस्थापन ७०००००
२ सरस्िती आ.फि. तथा िािफिकास िलनयचर व्र्िस्थापन ७०००००
३ किम्पप ुिर्िी पर्यटन सिक ९०००००
४ लतखेजरु रातगेिी खानपेानी ५०००००
५ पल्िो बन्धनधारा खानपेानी ३०००००
६ गज्जरखानी मोटरबाटो ५०००००
७ भजेुिथर खानपेानी धारा फिस्तार १५००००
८ हल्िे खकय  खानपेानी महुान थप ३०००००
९ साियजलनक सम्पपलतको ममयत तथा संरक्षण ४५००००

१० सन्तर खेिमैदान ५०००००
जम्पमा ५००००००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१ हिुाक घर देशख सन्तर गोरेटो बाटो १०००००
२ बेस्तिा देशख हल्िेखकय  गोरेटोबाटो ममयत १०००००
३ अन्चबसे गशजङखोरे गोरेटोबाटो ममयत १०००००
४ िाम्पमेिा बशस्त संरक्षण तथा तटबन्ध लनमायण १०५८००



जम्पमा ४०५८००
ििा नं. ५ रकम

१ िाशन्त मा.लब. ्र्ाराफिट लनमायण तथा व्र्िस्थापन ८०००००
२ देउरािी प्रा.फि. भिन लनमायण तथा व्र्िस्थापन ७०००००
३ भगिती प्रा.फि. व्र्िस्थापन २०००००
४ कृफष तथा पिपुािन कार्यक्रम ४०००००
५ र्िुा तथा मफहिा उद्यम कार्यक्रम २०००००
६ खुंखानी खेिमैदान लनमायण ४०००००
७ थास्परुी खानपेानी आर्ोजना (निेासँगको सहिगानीमा) ८०००००
८ ििा नं. ५ बशस्त संरक्षण(ग्र्ाफिन भने) २०००००
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