
क
क्र.सं. योजनाको नाम विननयोजजत रकम रु. कैफियत
क सडक ननमााण तर्ा : १८५००००.००
१ जलविरे- धसु्कोट मोटर बाटो ६०००००.००
२ ढाडबेेशी साल विसौनी लाकुरीडााँडा मोटर बाटो २०००००.००
३ नौबबस ेकल्लेरी चिलाउने मोटरबाटो २०००००.००
४ झोलुङ्गे कोइराला गाउाँ िूल्ल्िङकोट जोड्ने नयााँ ट्रयाक २०००००.००
५ ढाडकेो िाँधेरोबाटो भुजुङ्गे भभरालो िौर नयााँ ट्रयाक १५००००.००
६ बबस्टे मोडदेखि ४ नम्बर को लप्स ेिोला जोड्ने २०००००.००
७ अयाालडााँडा काकी गाउाँ मोटर बाटो १०००००.००
८ बस्नेत गाउाँ गाडािानी देखि १ नम्बर जोड्ने सडक १०००००.००
९ सेतीिेदी मल्ददर सम्म थािागाउाँ सडक १०००००.००
ख खानेपानी १३०००००.००
२ तल्लो दयौिाने गाउाँ िानेिानी योजना ४०००००.००
३ अयााल डााँडा िानी टयाांकी ननमााण १०००००.००
५ कल्लेरी गाउाँ िाइि िररद योजना १०००००.००
६ घुम्सुङे भुजुङ्गे दमाई गाउाँ िानेिानी योजना २०००००.००
७ बस्नेत गाउाँ िानेिानी योजना २०००००.००
८ गाडािानी िाइि िररद गन े ५००००.००
९ ढाड ेिोला माझीगाउाँ िानेिानी योजना १०००००.००
१० ढाडमेा िाइि िररद गन े ५००००.००
११ कामीटार िाइि िररद गन े १०००००.००
ग ससचंाई तर्ा ४७००००.००
१ कामीटारिोला भसांिाई ५००००.००
३ कालोिोला भसांिाई योजना ३००००.००
४ बाह्रमुरे नतसमुरे भसांिाई योजना ७००००.००
५ कालीदह भसांिाई योजना २०००००.००
६ ितैेरुम्टी भसांिाई योजना ५००००.००
७ मनो बबरौटो भसांिाई िाइि िररद ७००००.००
घ सिक्षा ३५००००.००

लक्ष्मीदेिी मा वि  अनुदान २०००००.००
िूल्ल्िङकोट उ मा वि  अनुदान ५००००.००
सेतीदेिी प्रा वि  अनुदान ५००००.००
अिाले प्रा वि अनुदान ५००००.००

ङ
महिला 
अगरिवि बनाउन ेताभलम सांिालन 
अिार बनाउन ेताभलम
सािुन बनाउन ेताभलम
महहलालाई काया बोझ घटाउने (जस्तै भमल मसला मेभशन िररद

भौनतक पूिााधार तर्ा

१

िडा नं. २ (रू्जपपङकोट)

६५००००.००

लक्षक्षत िगा 



िालिासलका 
बालमैत्री स्थानीय शासन कायाक्रम लाग ुभई बाल प्रोिाइल ननमााण
बाल क्लि िुनगाठन 
वििदनलाई छात्रिवृि प्रदान 
बालमैबत्र सुिारु िूरा गन ेकायाक्रम
बाल मैत्री विद्यालय ननमााण
अपाङ्ग
बाख्रािालन 
कुिरुािालन
अिाांग उििार कायाक्रम
अिाङ्ग आचथाक ल्जिीकोिाजान भसि
मुडा बदने ताभलम 
दसलत
ग्रील िका शि ननमााण कुल िजेट 
भसलाईकटाई ताभलम 
जुिा बनाउन ेताभलम 
जनजानत
जातीय भेषभुषा झल्कने सामाग्री, िोशाक िररद गने
जेष्ठ नागररक 
जेष्ठ नागररक स्िास््य भशविर कायाक्रम 
जेष्ठ नागररक सम्मान कायाक्रम  

७ भैपरी आउन ेखचा २८००००.००

२०००००.००

२०००००.००

२

३

४

५

६

६५००००.००

२०००००.००

२०००००.००


