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अनुसूची – ६ : वडास्तरीय योजना तथा कायिक्रमहरू 

वडा नं. १ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

     

क्र. स. योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 
िकम रु 

हजािमा 

१ 
सामुवहक तिकािी फिफुि तथा पशुपािन का िागी प्राविविक  

संगको सहकाययमा समं्भाब्यता अध्ययन गिी काययक्रम गने   ६०० 

२ 
यूिा वसप विकास ताविम हाउस िायरिङ वमस्त्री प्िम्िि िगायत 

यूिा हरुको िोजगाि संग सहयोग पुग्ने ताविम   २०० 

३ 
मवहिाहरुको क्षमता विकास उदघोषण प्रस्ताि प्रवतिेदन तथा  

बृद्धहरुको भेटघाट स्थि वनमायण   २०० 

४ विरुिा भुजेडाडा िन्साि  पाखा ग्रावमण सडक    ६०० 

५ बेिघािी मािमुि सानोमोचािािी ग्रावमण सडक    ६०० 

६ वमिनचोक झाक्री थुम्का वजवमिकुना हरटया ग्रावमण सडक   ३५० 

७ मािमुि ठामडाडा मािमुि मचािारि ग्रावमण सडक    ६०० 

८ भयिथान वति डाडा ग्रावमण सडक    १०० 

९ वशि पाियती आमा समुह भिन वनमायण    १५० 

१० मचािािी श्री दिेी आमा समुह भिन वनमायण   २०० 

११ थामडाडा आमा समुह भिन वनमायण   २०० 

१२ 
मािमुि सानो मचािारि काकीडाडा सटाह कटहिे जाने घोडटेो 

बाटो वनमायण    १५० 

१३ 
ििाङ खहिे िानािािी ििाङ मुवखया गाउँ ट्याङ्की वनमायण ि पाईप 

खरिद गिी योजना संचािन   २५० 

१४ ककचनास ििदाह खडडाडा िजादी खा पा    २०० 

१५ विरुिा बजाि खा पा ट्याङकी वनमायण   १०० 

१६ खेिकूद मैदान वनमायण   ३०० 

१७ पञ्चे िाजा खरिद तथा ड्रसे खरिद    १०० 

१८ 
विरुिा िडा नं १ मा बसोबास गने विपन्नताका कािण िवि  

जडान गनय नसके्नका िागी विद्युत जडान गनय    १०० 

कूि जम्मा  ५००० 
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वडा नं. २ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. स. योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 
िकम रु 

हजािमा 

१ फुस्िुङखोिा दखेी दािा तुल्सीचौि गौखा वसरिडाडा ग्रावमण सडक     

२ अचयिे गाबुडाडा केिािािी आकीकोट विरुिा ग्रावमण सडक    २०० 

३ अचयिे झागडी हुद ैविरुिा कृवष सडक    ३०० 

४ २ नं िडा कायायिय ममयत    २०० 

५ ग्रोबेखोिा मनकामना आमा समुह भिन साथै मा वि सम्मको िाटो   २०० 

६ 

मोचािािी वपपििोट बाट जामुनेडाडा मा वि सम्म जाने बाटो  

वसवड िेविङ   ४०० 

७ मदतकािी आमा समुह भिन  वनमायण    २०० 

८ िमोदय आमा समुह भिन वनमायण    २०० 

९ िौद्द अघौ सदन गुम्बा वनमायण   २०० 

१० 

अचयिे भञ्याङ बाट दमै गाउँ टोि सम्म जाने बाटो सम्म  

वसवड वनमायण   २०० 

११ गणेश मवन्दि गौखा पुन वनमायण   २०० 

१२ तुल्सीचौि वसहािे खोिा ससचंाई   २०० 

१३ दािा विवटटङ खा पा ममयत   २०० 

१४ श्रीडाडा विवटटङ खा पा ममयत    २०० 

१५ बेसाि डाडा विवटटङ खा पा ममयत    २०० 

१६ जामुनेडाडा मा वि िाई IT जडान    २०० 

१७ आकीकोट खा पा ममयत   २०० 

१८ स्िास््य सम्िन्िी काययक्रम    २०० 

१९ यूिा को क्षमता विकास ि बौवद्धक विकास    ३०० 

२० पशुपािन उन्नत जातका पशु तथा नस्ि सुिाि   २०० 

२१ फिफूि खेती तिकािी ब्याड सम्बन्िी   २०० 

२२ 

िैङवगक समानता तथा सामावजक समािेशीकिण वसिाई  

कटीङ बुनाई दवित वसप तथा मवहिा वसप विकास काययक्रम     २०० 

२३ िाि विकास तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान काययक्रम    २०० 

२४ अपाङ तथा जनजावत क्षमता विकास काययक्रम   २०० 

कूि जम्मा ५००० 
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वडा नं. ३ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 

िकम रु 

हजािमा 

१ अिैची खेती   १०० 

२ िातेपहिा ऊिेटो बाटो   १०० 

३ िोिादी आ वि ताि िाि   २०० 

४ खाङिाङ खेि मैदान खाङिाङ   २०० 

५ वसद्धमण्डिी वन मा वि खािी   १०० 

६ िाङभाङ खानेपानी    ७०० 

७ खिवनको खेि मैदान   १०० 

८ िडा कायायिय भिन    १००० 

९ 

थुम्का मावथल्िो खािी तल्िो खािी हुद ै 

विरुिा जोड्ने ग्रावमण सडक   १००० 

१० िाङभाङ हुद ैकुढाि ग्रावमण सडक    ३०० 

११ िाकुिी डाडा खुिखुिे डाडा ग्रावमण सडक   २०० 

१२ िाकुिी डाडा  दखेी पुिामीथि खा पा यो    ३०० 

१३ िाङभाङ स्िास््य चौकी    १०० 

१४ ३ नं िडा वभत्र िहकेा ग्रावमण सडक जािी भन े   ३०० 

१५ िोबादी गोिेटो बाटो वनमायण   २५० 

१६ टोकिाङ पाईप खरिद    ५० 

कूल जम्मा ५००० 

 

वडा नं. ४ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 

िकम रु 

हजािमा 

१ सानो भोि ेदासा ठूिो भोिे ग्रा स   २०० 

२ खुदी दउेिािी िाईपुि ग्रा स    १०० 

३ भगेि थान सािडाडा घोप्टे छेक्मा ग्रा स    ३०० 

४ सािडाडा  जफदी पाट्ने दवित िस्ती ग्रा स    १०० 

५ बास्िुङ वचिडाडा मास्कीडाडा ग्रा स    २०० 

६ टािखेत पक्की कुिो वसचांई   १०० 

७ खुदी गिासे पतासे ससँचाई कुिो   १०० 

८ १०/९०को काययक्रम अन्तगयत स्टीि पोि   ५०० 
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९ वसरुखेत समसान घाट वनमायण   २०० 

१० सामुवहक मौसमी बेमौसमी तिकािी खेती (बाह ँघोप्टे खुदी  मडककना)   ५५० 

११ प्रगवतवशि स्िाििम्िन समुह िाख्रा पािन   २०० 

१२ कैडिे ियािे टाप्राङ खा पा यो   ४०० 

१३ मडककना कदब्य प्रकाश भयिथान   ४०० 

१४ मण्डिी थान टंकी वनमायण   २०० 

१५ चुत्रेखाल्टा भञ्याङ झाक्री डाडा    २०० 

१६ सिाङसे दखेी दमु्सीगिैा खा पा    १०० 

१७ कदब्य प्रकाश मा वि भयिथान भिन वनमायण   २५० 

१८ भविष्य वनमायण मा वि थानगैिा    २५० 

१९ खुकद वन मा वि भिन प्िास्टि   २०० 

२० 

स्िास््यचौकी जग्गा ब्यबस्थापन  मवहिा स्ियं  

सेविका खाजा खचय    २५० 

२१ वपपि भञ्याङ प्रा वि फर्नयचि    १०० 

२२ पाट्ने जनवप्रय प्रा वि    १०० 

कूल जम्मा ५००० 

 

वडा नं. ५ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 

िकम रु 

हजािमा 

    

१ तिकािी विउविजन केन्र गोपािे २०० 

२ नागरिक सचेतना केन्र पुष्पगाँउ २०० 

३ स्िाििम्िन समुह अदिुा खेती िडा नं ५ ५० 

४ मावथल्िो दवम्सकद खानेपानी दवम्सकद २०० 

५ 
गोपािे तािेपहिा खानेपानी 

गोपािे 

तािेपहिा ४०० 

६ रिप काहुिे डाडाँघि खानेपानी रिप २०० 

७ तल्िो वसखिससं खानेपानी वसखिसस ं १०० 

८ ईभि ग्रीन युिाक्िब खेि मैदान तल्िोचेप्टे १०० 

९ दवम्सकद वतनिािा खेि मैदान दवम्सकद ५० 

१० आिन वनमायण ममयत पुस्पगाउँ २५० 

११ ज्याग्दी किीडोि दखेी तल्िोचेप्टे  मोटि िाटो  चेप्टे ५०० 

१२ वडवह वपपिडािी दह मोटि बाटो वसम्ि े २०० 

१३ गोपािे हुद ैिडा कायायिय मोटि बाटो गोपािे ५०० 

१४ िडा कायायिय दह च्याङनास विरुिा मोटि िाटो   २०० 
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१५ शावन्त डाँडा िगिीबोट भोिे मोटि बाटो   २०० 

१६ कृष्णिाचनािय शशविकिण भिन वनमायण नागस्थान २०० 

१७ गहते ठुिोचौतािी डाडाघि काहुिे मोटि बाटो वसखि सस ं २०० 

१८ विजुिी पोि ( ओकोिािा) ५नं िडा २०० 

१९ िडा नं ५ मोटि बाटो सिंक्षण एिं ममयत ५ नं सब ै ७०० 

२० 
कफस्टापोिे वनगािा िन बृक्षािोपण 

वनगािा 

िन ५० 

२१ पवहिो वनयन्त्रण दिेिाणी आिािभुत विद्यािय   ५० 

२२ 
िडा भिन ताििाि पेटी एिं कम्प्यूटि खरिद 

५ नं िडा 

कायायिय २०० 

२३ स्िास््य स्ियं सेविका ताविम   ५० 

२४ 
अनिाईन पविकिण दताय ताविम 

५ नं िडा 

कायायिय   

कूि जम्मा ५००० 

 

वडा नं. ६ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 

िकम रु 

हजािमा 

१ म.वच.से. सामुदावयक विद्युत ममयत   १५०० 

२ स्याङदी ििादी आमडाडा िेिा ग्रा . स.  ७०० 

३ ढल्के खमािी खण्ड कोिडाडा ग्रा स  ५०० 

४ िाम्की थुम्की भुिान िामाखेत ग्र स  ३०० 

५ सामुदावयक सभाहि वनमायण  २०० 

६ भािुखोिा िनुिासे कुिादी ग्रा स   ३०० 

७ जनचेतना आमा समुह भिन वनमायण  २०० 

८ िाम्की थुम्की ििेउ  ग्रा स  ५०० 

९ जनचेतना आमा समुहगैिी भिन वनमायण  ३०० 

१० तािीथोक तीनघि मन्डाडा खा पा ममयत  १०० 

११ जनकल्याण वन मा वि कम्पाउण्ड वनमायण  २०० 

१२ जनवप्रय मा वि िाि मैत्री कक्षा संचािन  १०० 

१३ मौिी पािन ताविम  (साना ककसान सहकािी )  १०० 

कूि जम्मा ५००० 
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वडा नं. ७ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना/ काययक्रमको नाम स्थि 

िकम रु 

हजािमा 

१ सपाउद ेतिकािी खेती प्रिियिन  २०० 

२ 

तल्िो ििेउ कृवष समुह तथा 

 भािुखोिा खा .पा .वसचाई 
 २०० 

३ सुरुङ कृवष समुह  २०० 

४ 

मनकामना मवन्दि वपकवनक स्पट 

दवित िस्ती गहत ेग्रा स 
 ३५० 

५ गहुडँाडा वपकवनक स्थि  २०० 

६ 

मावथल्िो ििेउ खेिमैदान तथा  

कम्पाउवण्डङ 
 ३०० 

७ 

यादी खोिा दखेी वसमिबोट 

गोिेटो बाटो 
 २०० 

८ ७ नं िडा ग्रा स ममयत सुिाि  ३०० 

९ वसमि डाडा वचप्िाङ ग्रा स  २०० 

१० सपाउद ेवपपिडाडा भोिे ग्रा स   ३०० 

११ 

भुिान डाडा क्युखोिा ससंगाि  

भञ्याङ ग्रा स  
 २०० 

१२ कुमेिदङु समाज भिन   २०० 

१३ वजिन ज्योवत मा वि   ३०० 

१४ जनजागृवत आ वि  भिन  २०० 

१५ प्रभात आ वि भिन   २०० 

१६ कदपेन्रोदय आ वि भिन  २०० 

१७ वभिमुनी खा पा   २०० 

१८ 

मवहिा तथा िाििाविका 

 शसविकिण 
 २०० 

१९ 

जनजावत तथा अपाङ  

शशविकिण 
 २०० 

२० खेिकुद काययक्रम  २०० 

२१ 

कुसुमभयाङ खोप केन्र  

स्तिउन्नती तथा ७ नं स्ियं सवेिका  
 २०० 

२२ विपद ब्यबस्थापन  २०० 

२३ 

स्थानीय त्याङ्क संकिन तथा 

ब्यिस्थापन 
 ५० 

कूि जम्मा ५००० 
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वडा नं. ८ बाट श्रोत सुननश्चचतता अन्तगित छनौट भई आएका योजना तथा कायिक्रमहरू 

क्र. 

स. 
योजना तथा काययक्रमको नाम स्थि 

िकम 

रु. हजािमा 

१ घती खोिा आरुखकय  बनौिी  ग्रा स    ४०० 

२ 
वसमि गैिा तिे मोचािािी वसमिडाडा  

ग्रा स    
२०० 

३ 
िाईडाडा दिुािे डाडा वमहाि डाडा  

ढुडुङ्गा ग्रा स    
५० 

४ 
ििाङ स्याि डाडा टोडके गैिीस्िािा 

मेथाभुरुङ ग्रा स   
२०० 

५ कुसुण्ड े खुसायनीडाडा ग्रा स   १५० 

६ सानो मोचािािी मेथाभुरुङ ग्रा स    १५० 

७ पेल्का गैिीस्िािा ग्रा स (नया )   ३०० 

८ वसमि गैिा वचने्निास थमु्का ग्रा स    २०० 

९ चप्का ग्रा स ममयत सुिाि    ५० 

१० तिे िाहुनगाउँ ससंचाई कुिो    १०० 

११ कुसुण्द ेआमा समुह भिन प्िास्टि   १०० 

१२ दवित उत्थान आमा समुह भिन   १०० 

१३ पेल्का पोखिीडाडा आमा समुह भिन   २०० 

१४ सुन्तिा खेती प्रिियन   १५० 

१५ अिैची खेती तथा अदिुा िेसाि    ५० 

१६ मौिी पािन तथा पशु   ५० 

१७ मोचािािी वसमिडाडा पद मागय    २०० 

१८ चैतन्य प्रा वि दखेी दवित िस्ती पद मागय तिे   ५० 

१९ भुरुङचौकी मा वि    ५६० 

२० वभिकोट स्िास््य चौकी    २०० 

२१ मवहिा स्िास््य तथा प्रजनन   ९० 

२२ ििाङ कुसुन्द े खा पा ममयत    १०० 

२३ साझिोटे िैिाघि खानेपानी ममयत   ५० 

२४ ििाङ वि. स्कीम खा पा ममयत    १०० 

२५ चप्का खा पा योजना    १०० 

२६ 
िैङवगक समानता तथा सामावजक समािेसीकिण 

आकदिासी जनजाती अपाङ शशविकिण   
२०० 

२७ िाििाविका तथा स्िाबिम्िन समुह   १०० 
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२८ सचेतना केन्र   १०० 

२९ आरुखकय  भवििि खेि मैदान    १०० 

३० मोचािािी भवििि खेि मैदान   १०० 

३१ मदन आवश्रत स्मृवत पाकय    १०० 

३२ ढुडुङ्गा पवहिो वनयन्त्रण   १०० 

३३ िाटावपपि सेिोखोिा तटबन्िन   १०० 

३४ कविस्थान घेिािाि   १०० 

३५ संस्थागत विकास सेिा प्रिाह   १०० 

कूि जम्मा ५००० 
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अनुसूची – ७: थप योजना तथा कायिक्रमहरू 

आर्थिक वषि २०७४/७५ का िार्ग तय गररएका थप योजना तथा कायिक्रमहरू 

वस.न.ं आयोजना/ काययक्रम स्थि 
रू. 

हजािमा 

१ गा.पा. श्रव्यदषृ्य काययक्रम उत्पादन  गाउँपाविका स्तिीय १४९.५ 

२ गाउँपाविका प्रोफाइि तयाि गने गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३ कृवष क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययन गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

४ सिािी सािन खरिद गाउँपाविका स्तिीय ८००० 

५ समपूिक कोष गाउँपाविका स्तिीय ८००० 

६ मवहिा विकास तथा िाििाविका काययक्रम गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

७ विरुिा बजाि टाउन प्िावनङ विरुिा- १ १००० 

८ कायायिय भिन वनमायण गाउँपाविका स्तिीय ५००० 

९ ज्याग्दी किीडोि सडक  १५०० 

१० अध्यक्ष कप खेिकूद गाउँपाविका स्तिीय १००० 

११ भन्ज्याङ् बाहु ँविरुिा सडक  २००० 

१२ खुदी घोप्टे विरुिा सडक  १००० 

१३ िडा नं ७ बाट ८ सम्मको सडक  १००० 

१४ मनकामना मवन्दि ससंडी  वनमायण  १५०० 

१५ पुष्षमदन खेि मैदान भुरूङचौकी  ८०० 

१६ वचने्नबास खेि मैदान  २०० 

१७ विरुिा बहुमुखी क्याम्पस भौवतक वनमायण  ५०० 

१८ निज्योवत मा.वि.प्राविविक वशक्षा प्रिियन विरुिा – १  २०० 

१९ गा.पा. स्तिीयखेिकूद/ मेिा महोत्सि प्रिियन गाउँपाविका स्तिीय २०० 

२० विरुिा प्रहिी चौकी पूिायिाि वनमायण  १००० 

२१ विरुिा विद्यूत ममयत संभाि गाउँपाविका स्तिीय १००० 

२२ विरुिा वभउ टािि क्यूथान डाँडा  १००० 

२३ िडा नं ७ lifting खानेपानी साझेदािी  ५०० 

२४ िाङ्भाङ विरुिा सडक  २००० 

२५ आकवस्मक/ परिवस्थवतजन्य भौवतक वनमायण गाउँपाविका स्तिीय १००० 

 २६ मावथल्िो बिेऊ तल्िो बिेऊ सडक िडा नं.  ७ ि ६  ५०० 

२७ Home stay प्रिियन विरुिा गा.पा.  १००० 
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२८ गा.पा. स्तिीय कृवष प्रिियन काययक्रम  ६००० 

२९ वशि मवन्दि ओिष्ट ेममयत  विरुिा- ४  ५०० 

३० विपद ्व्यिस्थापन कोष गाउँपाविका स्तिीय १५०० 

३१ शेयि खिीद  १००० 

३२ भुकम्प प्रवतिोिी घि वनमायण तािीम गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३३ गा.पा. स्तिीय िोकसेिा  तयािी कक्षा गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

३४ गा.पा. वभत्र ठूिा पोखिी वनमायण गाउँपाविका स्तिीय १६०० 

३५ विरुिा िजाि फोहि व्यिस्थापन/ sanitary site  १००० 

३६ विद्यूतीय सुशासन प्रिियन काययक्रम गाउँपाविका स्तिीय २००० 

३७ दवम्सदी तिकािी िािी प्रिियन विरुिा- ५  ५०० 

३८ मनमोहन िृद्द विश्राम गृह ओिष्ट े विरुिा- ४  १४०० 

३९ दवित तथा मवहिा उत्थान काययक्रम गाउँपाविका स्तिीय ५०० 

४० कोवपिा स्िाििम्बन विकास समाज उत्थान का.  २०० 

४१ साियजवनक ट्िाइिेट सबै िडाहरूमा गाउँपाविका स्तिीय १६०० 

४२ विरुिा पुिपािी निज्योवत मा.वि. सडक विरुिा- १  ५०० 

४३ खहिेखोिा नदी वनयन्त्रण  ३०० 

४४ विरुिा खानेपानी योजना विरुिा – १  ५०० 

४५ खिडाँडा िामडाँडा वसमिडाँडा ग्रा.स.  ५०० 

४६ युिा िवक्षत शसविकिण का. गाउँपाविका स्तिीय १००० 

४७ गाउँपाविका कायायियदवेख विरुिा चोक सम्म सडक विरुिा – १  ५०० 

४८ भुिन आमडाँडा िेिा मोटिबाटो  ७०० 

४९ दािा तुल्सीचौि सडक  ५०० 

५० अचयिे झाँगडी कृवष सडक  २०० 

५१ िताशेश्वि महादिे गजीपोखिी संिक्षण  २०० 

५२ 

५ नं. िडा कायायिय ककचनाश दवेख खैरिकोट 

हरिनाश जोड्ने मोटिबाटो 

 
३०० 

५३ आकासे पानी संकिन केन्र िाङ्भाङ ि मनकामना  १०००. 

५४ पुष्पगाउँ खेि मैदान  २००. 

५५ अचयिे गाबुडाँडा आकीकोट विरुिा सडक  ४०० 

कूि जम्मा 69149.5 

 


