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प्रस्ताविााः वन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कायिहरुको िार्ग सरं्ित कोर्वाट केही रकम खिि 
गिे अर्िकार दिि र सो वमोन्जम रकम ववनियोजि गिि वादछनिय भएकोिे िेपािको संवविाि २०७२ को िारा २२९ को 
उपिारा २ वमोन्जम बन्दिपुर गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐि विाएको छ। 

1. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भाः 

 

jlGbk'/ ufpFkflnsf 

jlGbk'/ ufpFkflnsf /fhkq 

alGbk'/ ufpF sfo{kflnsfåf/f k|sflzt 

v08 M ! ;+Vof M २ jlGbk'/ ufpF sfo{kflnsf, alGbk'/, tgx'F, u08sL k|b]z, g]kfn, ldltM 
@)&%÷)#÷@% 

efu ! 
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1. यस ऐिको िाम वन्दिपुर गाउँपालिकाको ववनियोजि ऐि २०७५ रहेको छ । 
2. यस ऐि आ.ब. २०७५/०७६ को श्रावण १ िेखी िागू हुिेछ । 

2. रकम खिि गिि सककिेाः आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को निम्ती वन्दिपुर गाउँकायिपालिका वडा सलमनत ववर्यगत 
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको निम्ती अिूसूिी १ मा उन्लिखखत कायाििय तर्ि  िािु खिि रु ४६५१२०००/-  
गाउँपालिका स्तररय िािु प्रकृनतका कायिक्रम तथा योजिाहरुको खिि तर्ि  रु २२१८९७९२/- सामान्जक सुरिा भत्ता 
तर्ि  रु ५०००००००/- शसति अििुाि तर्ि  १२१३०००००/- र पनू्जगत योजिा तथा  कायिक्रम खिि ११५२०००००/- थप 
घट रु १८५८०००/- समेत जम्मा अिुमानित व्यय रु ३५७०५९७९२/- (अिरेुपी पैनतस करोड सत्तरीिाख उिादसाठी 
हजार सातसय वयादिवे) मा िवढाई निदििष्ट गररए वमोन्जम संर्ित कोर्वाट खिि गिि सककिेछ । 

3. ववनियोजिाः  
1. यस ऐि वमोन्जम संर्ित कोर्वाट खिि गिि अर्िकार दिईएको रकम आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को निम्ती 

वन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ कायिपालिका वडा सलमनतहरु र ववर्यगत शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको निम्ती 
ववनियोजि गररिेछ । 

2. उपिर्ा १ मा जिुसुकै कुरा िेखखएको भए तापनि कायिपालिका वडा सलमनत र ववर्यगत शाखािे गिे सेवा 
र कायिहरुको निम्ती ववनियोजि गरेको रकम मध्ये कुिमैा वित हुिे र कुिैमा अपगु हुिे िेखखि आउमा 
गाउँकायिपालिकािे वित हुिे लशर्िकवाट िपुग हुिे लशर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी रकम सािाि एक 
शीर्िकवाट अको एक भदिा वढी लशर्िकहरुमा सािि तथा निकासा र खिि जिाउि सककिेछ । पून्जगत खिि 
र वववत्तय ब्यवस्था तर्ि  ववनियोन्जत रकम सावा र भुक्तािी खिि र ब्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा वाहेक 
अदय िािु शीर्िक तर्ि  सािि र ववत्तीय ब्यवस्था अदतरगत सावँा भुक्तािी खिि तर्ि  ववनियोन्जत रकम 
ब्याज भुक्तािी खिि शीर्िकमा वाहेक अदयत्र सािि सककिे छैि । तर िािु तथा पुन्जगत खिि र वववत्तय 
ब्यवस्थाको खिि ब्यहोिि एक स्रोतवाट अको स्रोतमा रकम सािि सककिेछ । 

3. उपिर्ा २ मा जिुसुकै कुरा िेखखएको भएता पनि एक शीर्िकवाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको 
१० प्रनतशत भदिा वढ्िे गरी कुि ैवा एक भदिा वढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा गाउँ सभाको स्वीकृती 
लिि ुपिेछ । 

4. रकम ववनियोजिका िेत्रहरुाः आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को निम्ती वन्दिपुर गाउँकायिपालिका वडा सलमनत ववर्यगत 
शाखािे गिे सेवा र कायिहरुको निम्ती िेहाय अिसुारका िेत्रहरुमा रकम ववनियोजि गरी खिि गिि सककिेछ । 

1. अिूसूिी १ मा उन्लिखखत आर्थिक सामान्जक पवूाििार वि वातावरण तथा ववपि ब्यवस्थापि र ससं्थागत 
सुशासि तथा वववत्तय व्यवस्थामा ववनियोजि भए अिुसार हुिेछ । 

2. अिुसूिी २ मा उलखेखखत ववर्यगत िेत्र र सो भदिा वाहेकका ववलभदि योजिा तथा कायिक्रमहरुको िार्ग 
ववनियोजि भए अिुसार हुिेछ । 

3. अिुसूिी ३ अिसुारको कायािियवाट संिािि गररिे कायिक्रम तथा िािु खिि शीर्िकमा ववनियोजि भए 
अिुसारको हुिेछ।  

5. ववनियोजिाः आगामी वर्िको िार्ग गाउँसभािे तोके अिुसार गाउँपालिकाको कायाििय तर्ि  िािु खिि रु 
४६५१२०००/-  गाउँपालिका स्तररय िािु प्रकृनतका कायिक्रम तथा योजिाहरुको खिि तर्ि  रु २२१८९७९२/- सामान्जक 
सुरिा भत्ता तर्ि  रु ५०००००००/- शसति अििुाि तर्ि  १२१३०००००/- र पून्जगत योजिा तथा  कायिक्रम खिि 
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११५२०००००/- थप घट रु १८५८०००/- समेत जम्मा अिुमानित व्यय रु ३५७०५९७९२/- को अिुसूर्ि १ मा  
ब्यवस्था भए अिुसार वजेट खिि गिि सककिेछ ।  

 

अिूसूर्ि १ 
 

 

 

ववर्य िेत्र गत वजेट वाडर्ाडाः 

क िािु तथा प्रशासनिक खिि गाउँपालिका 

सि.नं. 
शीर्षक 

आ.व.  
२०७५/७६ 

 को लक्ष्य 

वाडफाडको श्रोत 

ववत्तीय हस्तान्तरण िा.ि.ु िशतष िमेत राजश्व वाडफाड 
अन्य 

कोड वववरण नेपाल िरकार प्रदेश िरकार आन्तररक श्रोत केन्र  प्रदेश 

१   
पदासिकारीहरुको 
तलव 

4500000 4500000       

 

  

२   

पदासिकारीको 
अनगुमन तथा 
भ्रमण खर्ष 

1500000 1200000   300000       

३   कमषर्ारी तलव 13786000 7186000   6600000       

४   महंगी भत्ता 1032000 504000   528000       

५   पोर्ाक कमषर्ारी 660000 410000   250000       

६   कायषक्रम खर्ष 1500000 ५०००००   1000000       

७   
अन्य िेवा शलु्क 
तथा करार िेवा 

750000 750000           

८   अन्य भत्ता 600000 0   600000       

९   
वैठक भत्ता तथा 
यातायात खर्ष 

2200000 2200000           

१०   ममषत िंहार खर्ष 2000000 2000000           

११   घर भाडा 800000 800000           

१२   पानी ववजलुी 500000 500000           

१३   ईन्िन 3000000 3000000           

१४   
िंर्ार टेसलफोन 
ईन्टरनेट 

800000 800000           

१५   
कायाषलय िंर्ालन 
खर्ष 

3000000 3000000           

१६   
कमषर्ारी दैसनक 
भ्रमण भत्ता 

1000000 1000000           

१७   गाउँ िभा खर्ष 1200000 800000   400000       

१८   आसथषक िहायता 1000000 600000   400000       

१९   ववववि खर्ष 3000000 1500000   1500000       
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२०   
असतथी ित्कार 
खर्ष 

1500000 1000000   500000       

२१   
कमषर्ारी अनगुमन 
मूल्यांकन खर्ष 

1200000 १२०००००           

२२   
वडा ब्यवस्थापन 
खर्ष 

600000 600000           

२३   पत्र पसत्रका खर्ष 100000 100000           

२४   
प्रकाशन तथा 
प्रशारण 

500000 500000           

२५   
अवलोकन भ्रमण 
खर्ष 

1000000 1000000           

२६   
कमषर्ारी कल्याण 
कोर् 

1000000 0   1000000       

२७   
ववमा तथा 
नववकरण 

150000 150000         ० 

      ४८८७८००० ३५८००००० ० १३०७८००० ० ० ० 

ख र्ाल ुखर्ष गाउँपासलका स्तररय 

सि.नं. 
शीर्षक 

आ.व.  
२०७५/७६ 

 को लक्ष्य 

वाडफाडको श्रोत 

अन्तर िरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण राजश्व वाडफाड 
अन्य 

कोड वववरण नेपाल िरकार प्रदेश िरकार आन्तररक श्रोत केन्र  प्रदेश 

१   

कृवर्/ पशु/ 
सम्वदिी 
कायिक्रमहरु 

९०००००० ७००००००   2000000 0     

२   
खेिकुि (कायिक्रम 
संिािि ) १२०००००       1200000     

३   

सामान्जक ववकास 
तथा मदहिा 
सम्वदिी 
कायिक्रमहरु 
(िक्षित िेत्र) 

१०००००० 1000000   0       

४   

मौलिक किा 
संस्कृनत संरिण 
पयिटि कायिक्रम 

१२०००००     1200000 ०     

५   

संिारिेत्र किा 
तथा सादहत्य 
सम्वन्दि कायिक्रम 

७०००००     ७०००००       

६   
सामूिानयक सेवा 
केदर संिािि 

६००००     ६००००       

७   
सहकारी सम्वदिी 
कायिक्रम 

३००००० 0   ३०००००       

८   

शैक्षिक गुणस्तर 
सुिार /शैक्षिक 
भ्रमण/ वाि 
ववकास केदर 
तालिम/ ECD / 

अनतररक्त 

२०००००० ०   १०००००० १००००००     



वन्दिपुर गाउँपालिकाको ववनियोजि ऐि २०७५  

 

कक्रयाकिाप 

९   
होर्ड िङवोडि सूििा 
केदर िगायत 

५०००००     ५०००००       

१०   

वि तथा 
वातावरण िसिरी 
स्थापिा 

५०००००     ५०००००       

११   ववपत व्यवस्थापि १०००००० १००००००           

१२   
स्वास््य सम्वदिी 
कायिक्रम  

२५०००००       २५०००००     

१३   
दयानयक सम्वदिी 
परामशि सेवा २००००० 200000   ०       

१४   

रेडक्रस तथा 
रक्तिाि सम्वदिी 
कायिक्रम 

१०००००       १०००००     

१५   

माध्यलमक 
ववद्यािय 
जोडकोर् 
(२५००००) का 
िरिे  

१५०००००     १५०००००       

१६   

अत्यावश्यक 
आयवेूि और्िी 
खररि  

५०००००     ५०००००       

१७   

शहरी स्वास््य 
केदरको िार्ग 
निशुलक और्िी 
खररि 

१५०००००     १५०००००       

१८   
र्ोहोरमैिा 
ब्यवस्थापि खिि २००००००     २००००००       

१९   

सामूिानयक 
स्वास््य ईकाइको 
िार्ग निशुलक 
और्िी खररि  

१००००००     १००००००       

२०   

कर्ताि खिि 
अनघलिो वर्िको 
वाकी रकम 

१०००००००     १०००००००       

२१   

कटहरेपाटा कृर्क 
समूह तरकारी 
खेती १ 

३०००००     ३०००००       

२२   

िक्षित तथा 
अलपसंख्यक जाती 
संरिण कायिक्रम 

५००००० ५०००००           

२३   भैपरी िािु खिि १८४४४५३     १८४४४५३       

जम्मा     ३९४०४४५३ ९७००००० ० २४९०४४५३ ४८००००० ० ० 

ग पूजँजगत खर्ष 
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सि.नं. 
शीर्षक 

आ.व.  
२०७५/७६ 

 को लक्ष्य 

वाडफाडको श्रोत 

अन्तर िरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण राजश्व वाडफाड 
अन्य 

कोड वववरण नेपाल िरकार प्रदेश िरकार आन्तररक श्रोत केन्र  प्रदेश 

१   
फसनषर्र तथा 
फसनषसिंङ 

१२०००००   ० १२००००० 0     

२   
मेजशनरी औजार 
उपकरण 

१२०००००     1200000 0 ०   

३   
िावषजसनक सनमाषण 
तथा ममषत 

३०००००० 800000 0 ८००००० 1400000     

४   
िवारी िािन 
मोटरिाईकल 

१००००००     1000000 0     

५   
मेजशनरी औजार 
ईन्टरनेट सडभाईि 

१००००००     800000 200000     

६   

पूजँजगत अनिुन्िान 
तथा परामशष सड 
वप आर िमेत 

२००००००     2000000       

७   गुरुयोजिा निमािण १००००००     1000000       

८   

रणिीनत तथा 
अविारणा पत्र 
निमािण  

५०००००     500000       

९   
श्रोत िक्सांकि 
GIS GPS कोर्डङ 

५०००००     500000       

१०   
घरिरुी सभेिण 
डाटा वेश निमािण 

१००००००     1000000       

११   

गाउँपालिका 
स्तररय वादहरी 
िक्रपथ स्तर 
सुिार 

६०००००० 

  

    ६००००००     

१२   
डुमे्र वस पाकि  
निमािण 

३०००००० 
  

  ३००००००       

१३   
सडक कािोपते्र 
योजिा १०७५७००० 

  
१०७५७०००         

१४   
ब्यवसानयक भवि 
निमािण डुमे्र 

४५००००० 
  

  ४५०००००       

१५   

वसपाकि  शौिािय 
व्यवसानयक भवि 
वन्दिपरु 

३५००००० 

  

  ३५०००००       

१६   

ववजिुीको 
काठेपोि 
ववस्थापि 
अलभयाि 

४०००००० 

  

    ४००००००     

१७   

ववमििगर 
मस्यािङ्िी ििी 
घाट ब्यवस्थापि 

५००००० 

  

  ० ५०००००     
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१८   समपरूक कोर्  ५००००००         ५००००००   

१९   
टुर्डखेिमा पयिटक 
मैत्री पाकि  निमािण 

२५००००० 
  

    २५०००००     

२०   
दयानयक सलमनत 
ब्यवस्थापि खिि ५००००० 

  
  500000       

२१   
खेिकुि पवूाििार 
निमािण 

१८००००० 
  

  1800000       

२२   

र्ोहोरमैिा 
ब्यवस्थापि 
पवूाििार तथा 
उपकरण खररि 

१०००००० 

  

  1000000       

२३   

लशव मा.वव. भवि 
निमािण योजिा 
परुा गिि क्रमागत 
योजिा 

२००००० 

  

  200000       

२४   

शहरी स्वास््य 
केदर भवि 
कलिोक क्रमागत 
योजिा 

६००००० 

  

  600000       

२५   

जि िेवी प्रा वव 
भवि ममित वडा 
ि.ं ५ क्रमागत 
योजिा 

२५०००० 

  

  250000       

२६   

भुजेिगाउँ सडक 
ममित सुिार 
योजिा ५ क्रमागत 
योजिा 

२००००० 

  

  200000       

२७   

वन्दिपरु ढाडखोिा 
रेशम खेती 
थारुवास खण्ड 
कािोपते्र योजिा 
क्रमागत योजिा 

६९००००० 

  

  6900000       

२८   
लसमिटार ििि 
पवूाििार निमािण 

१००००० 
  

  100000       

२९   

छपेिी सांस्कृनतक 
यवूा क्िव 
पवूाििार 

३००००० 

  

  300000       

३०   

वन्दिपरु लभत्रका 
प्रहरी िौकी 
भौनतक पवूाििार  

६००००० 

  

६०००००         

३१   
मुकुदिेश्वरी 
पिमागि  ५००००० 

  
    500000     

३२   

ऐनतहालसक स्थि 
संरिण पाकि  तथा 
पयिटि पवूाििार 
निमािण थािी माई 

मन्दिर समेत 

२५००००० 

  

    २५०००००     
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३३   
वौद्ि गुम्वा 
भौनतक पवूाििार 

५००००० 500000           

३४   

वन्दिपरु मदहिा 
ववकास सहकारी 
भवि निमािण 

५०००००     500000       

३५   

हिथमु्का 
साम्िीिोभाि ठीटी 
निमािण 

१५००००     150000       

३६   

िण्डेिीटोि 
होमस्टे 
ब्यवसाथापि 

१०००००     100000       

३७   

मुच्िोक 
सामूिानयक भवि 
निमािण 

२०००००     200000       

३८   
वडा स्तररय 
योजनाहरु १ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

३९   
वडा स्तररय 
योजनाहरु २ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

४०   
वडा स्तररय 
योजनाहरु ३ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

४१   
वडा स्तररय 
योजनाहरु ४ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

४२   
वडा स्तररय 
योजनाहरु ५ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

४३   
वडा स्तररय 
योजनाहरु ६ 

८२००००० 4700000     ३५०००००     

४४   
भैपरी पूजीगत खर्ष 
योजनाहरु 

२२७८२७९२     12650000 ९८०७००० 325792   

जम्मा     १४१०३९७९२ २९५००००० ११३५७००० ४६४५०००० ४८४०७००० ५३२५७९२ ० 

सि.नं. 
शीर्षक 

आ.व.  
२०७५/७६ 

 को लक्ष्य 

वाडफाडको श्रोत 

अन्तर िरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण राजश्व वाडफाड 
अन्य 

कोड वववरण नेपाल िरकार प्रदेश िरकार आन्तररक श्रोत केन्र  प्रदेश 

१   
िामाजजक िरुक्षा 
भत्ता 

५००००००० ५०००००००           

२   
िडक वोडष नेपाल 
अन्तरगत योजना 

२६००००० २६०००००           

३   
एलजजसिसडवप/ 

वातावरणमैत्री 
०             

४   
िंजघय िंरर्ना 
ववकाि कायषक्रम 

०             

५   
जजल्ला िमन्वय 
िसमसत 

०             

६   वैकजल्पक उजाष १५९५८६०           १५९५८६० 
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७   िशतष अनदुान तफष   १२१३००००० १२१३०००००           

८   थप / घट ० ० ० ० ० ०   

जम्मा अन्य खर्ष तफष  १७५४९५८६० १७३९००००० ० ० ० ० १५९५८६० 

क 

  

थप र्ाल ुखर्ष 
गाउँपासलका 
स्तररय कायषक्रम 
िमेत 

८८२८२४५३ ४५५००००० ० ३७९८२४५३ ४८००००० ० ० 

ख 

  

कुल पूजँजगत खर्ष 
योजना तथा 
कायषक्रम िमेत 

१४१०३९७९२ २९५००००० ११३५७००० ४६४५०००० ४८४०७००० ५३२५७९२ ० 

ग   जम्मा अन्य खर्ष १७५४९५८६० १७३९००००० ० ० ० ० १५९५८६० 

घ 

आ.ब.को कुि ब्यय 
जम्मा ४०४८१८१०५ २४८९००००० ११३५७००० ८४४३२४५३ ५३२०७००० ५३२५७९२ १५९५८६० 

 

अिुसूर्ि २ 

वडागत योजिा कायिक्रम तथा रकम वाडर्ाड 

लस.ि.ं िेत्र लशर्िक योजिाको िाम ठेगािा समानिकरण राजश्ववाडर्ाड कुि  कैकर्यत 

१.१ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 
भेटेिरी तथा कृवर् 
सेवा उपिब्ि गराउिे 
वडा भरी 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२.१ आर्थिक ववकास पयिटि भुत्याई पयिटककय 
िेत्र ववकास पवूाििार 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

३.१ आर्थिक ववकास पयिटि भुकभुके वराहा िेत्र 
ववकास कायिक्रम 

वन्दिपरु 
१   ५००००० ५०००००   

४.१ पवूाििार लसिंाई भुकभुके कटुवा कुिो 
ममित 

वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

५.१ पवूाििार लसिंाई छववसे खेत डुड कुिो 
ममित 

वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

६.१ पवूाििार लसिंाई आठघरे बाँिकुिो 
ममित 

वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   

७.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा मुङेढाड टाईगर मागि 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

८.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा जिता प्रा वव िेखी 
लसस्िे घारी वाटो 

वन्दिपरु 
१ १५००००   १५००००   

९.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
सदहत शोभाकादत 
कृवर् मोटर मागि 
स्तर वदृ्िी 

वन्दिपरु 
१ ५०००००   ५०००००   

१०.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा गुरुङटार मन्दिर हँुिै 
वडा ि.ं ४ जािे मागि 

वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   

११.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा लसकेववके क्याम्पस 
जािे मागि 

वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   
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१२.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा जिता मोटरमागि 
स्तर सुिार  

वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   

१३.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा िाहािा गैह्रीगाउँ 
िेविटारी मोटर मागि 

वन्दिपरु 
१ ५०००००   ५०००००   

१४.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा गुरुङटार डुमे्र मोटर 
मागि स्तर सुिार 

वन्दिपरु 
१ ३०००००   ३०००००   

१५.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
प्यघूर िेखी 
भुजेिगाउँ मागि स्तर 
वदृ्िी र िया ट्र्याक 

वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   

१६.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा च्याङ्खुरे लशखरडाडा 
मोटर मागि ममित 

वन्दिपरु 
१ ५००००   ५००००   

१७.१ पवूाििार लसिंाई निउरे िौववसे उपलिो 
र्ाट लसिाई 

वन्दिपरु 
१ ३०००००   ३०००००   

१८.१ पवूाििार भवि 
ध्रवुतारा यवूा क्िव 
भवि ममित सुिार 
कायिक्रम 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

१९.१ पवूाििार भवि 

सुसमािार संगती 
सामूिानयक भवि 
ममित तथा 
कम्पाउण्ड 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२०.१ पवूाििार सडक पिु पिेुसा िाकुरी पािी पिेरा 
जािे वाटो निमािण 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२१.१ वि वातावरण वातावरण 
नतरनतरे पिेरो मुहाि 
संरिण र िेउरािी 
िौतारा ममित 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

२२.१ वि वातावरण वातावरण प्यघूर पाकि निमािण वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२३.१ वि वातावरण वातावरण िाहािा पािी घट्टा 
पाकि  निमािण  

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२४.१ वि वातावरण ववपत ब्यवस्थापि वातावरण संरिण 
तथा सरसर्ाई 

वन्दिपरु 
१ ५००००   ५००००   

२५.१ संस्थागत ववकास िमता ववकास  
सूििा तथ संिार र 
िमता ववकास 
तालिम कायिक्रम 

वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

२६.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

उपलिोर्ाँट यवूा 
क्िव वाईररङ तालिम 
संिािि 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

२७.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था हररहर आमा समूह 

योगा कायिक्रम 
वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

२८.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

सजृिलशि आमा 
समूह आरवोटे/ 
र्निििर   

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

२९.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

िौतारी आमा समहू 
लशखरडाडा भवि 
ममित 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   
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३०.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था वेिभद्याङ आमा 

समूह भवि परुा गिे 
वन्दिपरु 
१   २००००० २०००००   

३१.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

छपेिी आमा समूह/ 
भवि ममित तथा 
वाि निमािण 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३२.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

िाहािा आमा समहू/ 
भवि ममित तथा 
सुिार 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३३.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

कालिका आमा समहू 
मन्दिर तथा पाकि  
निमािण कायिक्रम 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३४.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

ववलमरे जिकलयाण 
आमा समहू/ भवि 
ममित सुिार 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३५.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

सजृिलशि आमा 
समूह भडुाटार/ भवि 
ममित सुिार 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३६.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था जिजिे आमा समहू/ 

भवि ममित सुिार 
वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३७.१ सामान्जक 
ववकास संघ/संस्था 

गुरुङटार आमा समूह/ 
ब्यवसानयक सीप 
ववकास तालिम 

वन्दिपरु 
१   १००००० १०००००   

३८.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी कडुसे खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

३९.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी भैसी गोठ खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४०.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी िया वस्ती खािे 

पािी ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४१.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी िापको पिेरा 

खािेपािी ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४२.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी पोखे्रिर्डही खािेपािी 

कुवा ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४३.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी ववष्टको कुवा ममित वन्दिपरु 

१ १०००००   १०००००   

४४.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी वेिभद्याङ 

खािेपािी ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४५.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी भ्यागुते खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४६.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी सुकेटार खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४७.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी राहुि िारा खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
१ १०००००   १०००००   

४८.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी ढंुङढंुगे खािेपािी 

योजिा ममित 
वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   

४९.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी ववलमरे ररमालिी 

खािेपािी ममित 
वन्दिपरु 
१ २०००००   २०००००   
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योजिा 

५०.१ सामान्जक 
ववकास खािेपािी थके्रर्डही खािेपािी 

ममित सुिार 
वन्दिपरु 
१ १५००००   १५००००   

          ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
          

१.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

िारापािी वरटार 
ििटुार शेराटार 
सुखौरा मोटर मागि 
कािोपते्र गिे  

वन्दिपरु 
२ २००००००   २००००००   

२.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
िारापािी लसमिटार 
कुवािी कुकुिी सुखौरा 
मोटरमागि 

वन्दिपरु 
२ १००००००   १००००००   

३.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
वन्दिपरु ढाँडखोिा 
मोटरमागि ममित 
सुिार 

वन्दिपरु 
२   ५००००० ५०००००   

४.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

रेशमखेती िेखी 
मार्थलिो खहरे 
लशसुस्याहार केदर 
सम्म िया ट्र्याक 

वन्दिपरु 
२   २००००० २०००००   

५.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

थारुवास िामुण्डा 
लसमिटार खहरे 
ह्यमूपाईपतथा  
सडक ममित 

वन्दिपरु 
२ ३०००००   ३०००००   

६.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा गोिडाडा अमिटारी 
लसद्िथाि मोटरमागि 

वन्दिपरु 
२   ३००००० ३०००००   

७.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
आहािडाडा गमािी 
आरथमु्का सुखौरा 
मोटरमागि  

वन्दिपरु 
२   ३००००० ३०००००   

८.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा ढट्याि हिथमु्का 
मागि ट्र्याक  

वन्दिपरु 
२   २५०००० २५००००   

९.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा सेतो गुरास जािे 
वाटो 

वन्दिपरु 
२ १०००००   १०००००   

१०.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
मखण भञ्ज्याङ 
नतिपाटे कुकुिी कृवर् 
मागि 

वन्दिपरु 
२   १५०००० १५००००   

११.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा िामुण्डा मन्दिर जािे 
मागि ममित 

वन्दिपरु 
२ १०००००   १०००००   

१२.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
वपपिथोक ढंुगा 
छपिी राख्ने वाटो 
ममित 

वन्दिपरु 
२ २८००००   २८००००   

१३.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा मुच्िोक मोटरमागि 
स्तरोउदती 

वन्दिपरु 
२   ५००००० ५०००००   

१४.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा राजु वािीयाको भाि ु
मा वव जािे वाटो  

वन्दिपरु 
२ १०००००   १०००००   
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१५.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
थारुवास ििवासे 
झप्री मोटर मागि 
ममित 

वन्दिपरु 
२ १०००००   १०००००   

१६.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

लसमिटार िेखी 
ढाडढंुगो गोिडाडा 
भुमसे ह्यमू पाईप 
राख्ने योजिा 

वन्दिपरु 
२ १५००००   १५००००   

१७.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

कुशुमखोिा िेखी 
वेिीको िौतारा जािे 
मागि िया ट्रयाक 
हिथमु्का सम्म 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

१८.२ पवूाििार सडक पिु पिेुसा वरथमु्की खािेपािी 
योजिा 

वन्दिपरु 
२ 

१०००००   १०००००   

१९.२ पवूाििार भवि 
वरटार आमा समूह 
अिरुो भवि निमािण 
परुा गिि 

वन्दिपरु 
२   १५०००० १५००००   

२०.२ पवूाििार भवि 
खहरे आमा समूहको 
अिरुो भवि निमािण 
परुा गिे 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

२१.२ पवूाििार भवि ििटुार ििि शौिािय 
निमािण 

वन्दिपरु 
२   ५०००० ५००००   

२२.२ वि वातावरण वातावरण मखण भञ्ज्याङ 
िौतारो निमािण 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

२३.२ वि वातावरण वातावरण ििटुार िौतारा 
निमािण योजिा 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

२४.२ वि वातावरण वातावरण थारुवास िोहोरी 
िौतारो निमािण 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

२५.२ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

रािीपािी कुवा 
ट्याङ्की निमािण 
हिथमु्का 

वन्दिपरु 
२ १५००००   १५००००   

२६.२ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

कुवािी खािेपािी 
योजिा ममितको 
िार्ग पाईप र 
निमािण सामाग्री  

वन्दिपरु 
२ २०००००   २०००००   

२७.२ सामान्जक 
ववकास खािेपािी वराि कुवा र िेउती 

पािी कुवा निमािण 
वन्दिपरु 
२ ७००००   ७००००   

२८.२ सामान्जक 
ववकास खािेपािी खोरीया पािी कुवा 

ममित सुिार 
वन्दिपरु 
२ ५००००   ५००००   

२९.२ सामान्जक 
ववकास लशिा 

कालिका मा वव 
किाकोठा ममित 
सुिार 

वन्दिपरु 
२   २००००० २०००००   

३०.२ सामान्जक 
ववकास लशिा भाि ुमा वव 

कम्पाउण्ड निमािण 
वन्दिपरु 
२   २००००० २०००००   

३१.२ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

आरथमु्का तथा 
गुमािी खािेपािी 
योजिा ममित सुिार 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   
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३२.२ सामान्जक 
ववकास संस्कृनत 

वसाहस्थाि महािेव 
मन्दिर तथा 
िारापािी महािेव 
मन्दिर ममित तथा 
घेरा वार 

वन्दिपरु 
२   १००००० १०००००   

          ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
            

१.३ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास सुकौरा िगु्ि र्िस्याि 
केदर र्िलिङभ्याट 

वन्दिपरु 
३   २००००० २०००००   

२.३ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास सेराटार गोठ सुिार  
वन्दिपरु 
३   ३००००० ३०००००   

३.३ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 

रामकोट पयिटि 
ववकास पवुाििार 
(घमुाउिे घर/रु्टपाथ 
पाकि ) 

वन्दिपरु 
३ ३०००००   ३०००००   

४.३ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 

बगंुर पािि 
अििुािमा पाठा 
ववतरण कायिक्रम 
तामुङ 

वन्दिपरु 
३   २००००० २०००००   

५.३ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 
स्थािीय जातको 
कुखुरापाििको िार्ग 
खोर ब्यवस्थापि 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

६.३ पवूाििार भवि अिैत संस्था भवि 
ममित सेराटार 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

७.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा िापे खोिा उकािो 
वपि सेराटार 

वन्दिपरु 
३   ५००००० ५०००००   

८.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

ववजयडाँडा अम्मर 
्योती मोटर मागि 
तथा गहते 
आमासमुह भवि 
ममित तामुङ 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

९.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा छववसे मािपरु तामुङ 
मोटर मागि तामुङ 

वन्दिपरु 
३   ४००००० ४०००००   

१०.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

मरडाँडा अिििे अिरुो 
मोटर मागि तथा 
मरडाँडा प्रनतिािय 
तामुङ 

वन्दिपरु 
३ ३०००००   ३०००००   

११.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
तामुङ मािपरु 
ठकुरीडाँडा आहिे 
मोटर मागि 

वन्दिपरु 
३   ४००००० ४०००००   

१२.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
र्ििाउिे भञ्ज्याङ 
कुडार मोटर मागि 
रामकोट 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

१३.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
र्ििाउिे भञ्ज्याङ 
लसस्िे घारी खहरे 
मोटर मागि 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   
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१४.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
र्ारम वेिकुिा 
भुजेिगाम मोटर 
मागि 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   

१५.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कािमुडा छववसे 
मोटर मागि ममित 
सुिार 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

१६.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
दहमपाइप राख्ने (सुकौरा 
२ सेराटार २ र िोरे 
१भािु खोिा १) 

वन्दिपरु 
३ ८५००००   ८५००००   

१७.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कोिपाटा आपकटहर 
ववरौटा साठी मोटर 
मागि 

वन्दिपरु 
३   १५०००० १५००००   

१८.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

स्वामीरे्ि 
मराङिी/रातमाटे 
बासँघारी/ सनतपोिे 
डाँडा िेउरािी/राहुटार 
असबोटे मोटर मागि 

वन्दिपरु 
३ २०००००   २०००००   

१९.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कटुसेिी िाउरीको घर 
सम्म बाटो र्िठ्िे 
सेराटार 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

२०.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा पिेरिारा तामुङ 
पाइप रे्िे 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   

२१.३ पवूाििार लसिंाई 
ववरौटा कुिो/अम्बोटे 
/मरौटे कुिो ममित 
सुकौरा 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   

२२.३ पवूाििार लसिंाई पच्िपदिे कुिो 
ममित सेराटार 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

२३.३ पवूाििार लसिंाई 

तलिो 
असबोटे/मार्थलिो 
असबोटे/ मािेबगर 
कुिो ममित 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   

२४.३ पवूाििार लसिंाई 
आपँटारी /िारा 
नछिवुा कुिो ममित 
सेराटार 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

२५.३ पवूाििार लसिंाई ववरौटा साँसखोिा 
कुिो ममित रामकोट 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

२६.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा लसमखोिा ठाडो बाटो 
र्िठ्िे सेराटार 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

२७.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
स्वामीरे्ि कालिका 
कोिपाटा स्तर 
उदिती सेराटार 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

२८.३ पवूाििार भवि सुकौरा आमा समुह 
भवि निमािण ममित 

वन्दिपरु 
३   १५०००० १५००००   

२९.३ पवूाििार भवि 
कालिका आमा समुह 
भवि परुा गिि 
सेराटार 

वन्दिपरु 
३   २००००० २०००००   
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३०.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

स्वामीरे्ि पारकुिा 
लसिरेु आप/ 
स्वामीरे्ि कोिपाटा 
कुवािी मोटर मागि 
स्तरउदिती 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

३१.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
रामकोट मुच्िोक 
मोटर मागि िया 
ट्र्याक 

वन्दिपरु 
३   ३००००० ३०००००   

३२.३ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
वागखोर छववसे 
मोटर मागि िया 
ट्र्याक खोलिे योजिा 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

३३.३ वि वातावरण वातावरण सेराटार िौतारा ममित  वन्दिपरु 
३ 

५००००   ५००००   

३४.३ वि वातावरण वातावरण तामुङ िौतारा ममित  
वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

३५.३ वि वातावरण प्रकोप नियदत्रण गैरीगाउँ खािेपािी 
तारजािी रामकोट 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

३६.३ वि वातावरण प्रकोप नियदत्रण 
िेउरािीखोिा 
घोरमािी तामुङ 
तारजािी तामुङ 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

३७.३ संस्थागत ववकास िमता ववकास 
वपछर्डएको वगि/मदहिा 
/िलित/न्जववकोपाजिि 
कायिक्रम वडाभरी 

वन्दिपरु 
३   १५०००० १५००००   

३८.३ सामान्जक 
ववकास लशिा पद्मा प्रा वव र्निििर 

तथा भवि ममित 
वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

३९.३ सामान्जक 
ववकास लशिा तामुङ प्रा वव र्निििर 

तथा भवि ममित  
वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

४०.३ सामान्जक 
ववकास लशिा 

सरस्वती प्रा.वव. 
र्निििर तथा भवि 
ममित 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

४१.३ सामान्जक 
ववकास लशिा लशव मा.वव. 

कम्पाउण्ड 
वन्दिपरु 
३   २००००० २०००००   

४२.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी राहुटार खािेपािी 

ममित सुिार 
वन्दिपरु 
३ २०००००   २०००००   

४३.३ 
सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

कटुसेिी 
/गोपाििारा/मुिखोिा 
खािेपािी ममित सुिार 
तामुङ 

वन्दिपरु 
३ १५००००   १५००००   

४४.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी हपाइ खािेपािी 

ममित सुिार सुकौरा 
वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

४५.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तामुङ वेिौती गैरा 

ट्याङकी निमािण 
वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

४६.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी डीगाटुि लिफ्टीङ 

खािेपािी रामकोट 
वन्दिपरु 
३   २५०००० २५००००   

४७.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी अिरुो 

सोभडी/िेवीथाि 
वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   
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गैरीगाउ खािेपािी 
ममित सुिार रामकोट 

४८.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

जगुेँपािी/लसम्िे 
झीीँगेपािी खािेपािी 
ममित सुकौरा 

वन्दिपरु 
३ १०००००   १०००००   

४९.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी मुरिीिरा खािेपािी 

ममित सुिार सुकौरा 
वन्दिपरु 
३   १००००० १०००००   

५०.३ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

लििेस्वारा तामुङ 
खािेपािी ममित 
सुिार 

वन्दिपरु 
३ ५००००   ५००००   

५१.३ सामान्जक 
ववकास 

खािेपािी 
मािपरु कुडहार 
ववरौटा खािेपािी 
ममित रामकोट 

वन्दिपरु 
३ 

१०००००   १०००००   

५२.३ सामान्जक 
ववकास स्वास््य 

तामुङ र रामकोटमा 
उपस्वास््य केदर 
स्थापिा र संिािि 

वन्दिपरु 
३     ० गाउँपालिका 

          ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
            

१.४ आर्थिक ववकास पयिटि 
सदहि स्मारक 
वादटका पवूाििार 
निमािण ममित सुिार 

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

२.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
lkKn] b]lv h'd*f*f 

x'b} e'd;]{ ;DDf 

df]^/jf^f]sf] :t/ 

pGgtL  

वन्दिपरु 
४ ४०००००   ४०००००   

३.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

ladngu/ b]lv 

(fk|},km]lbrf}tf/f, 

vx/],la?jf 

,u'?é^f/ ;Ddsf] 

af^f] u|fljn,gfln 

lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ ४०००००   ४०००००   

४.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
alGbk'/ pSsfnL 

,cfn]ufp x'b} 

lzv/ *f*f df]^/ 

dfu{ 

वन्दिपरु 
४ ५०००००   ५०००००   

५.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा kftn$f/ df]^/ 

dfu{ nf]lx 

वन्दिपरु 
४ ३५००००   ३५००००   

६.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा &'nf]('éf b]lv leqL 

slRr dfu{ 

वन्दिपरु 
४ २०००००   २०००००   

७.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
alGbk'/ emk|L x'b} 

t#f/] h'd*f*f 

;Dd 

वन्दिपरु 
४ ४०००००   ४०००००   

८.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
dxfnIdL dlGb/ 

b]lv led;]g :yfg 

l/é/f]* ;Dd sf] 

af^f] ;'wf/  

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

९.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

िमिभकारी िेखी 
अगार्ड नतििारा 
जािे वाटो ढंुगा 
छाप्िे योजिा 

वन्दिपरु 
४ १५००००   १५००००   
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१०.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
RofGrf af~u|]kfgL 

emg]{ uf]/]^f] af^f] 

,gfln tyf /]lnésf] 

nflu  

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

११.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
lkkn] b]lv 

RofGrf;Ddsf] rf/ 

s'g] ('éf %kfgL 

वन्दिपरु 
४ ३०००००   ३०००००   

१२.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

kxf*kfgL hfg] 

af^f]sf] rf}tf/f 

b]lv kw]/f;Ddsf] 

uf]/]^f] af^f]df ('éf 

%kgL,gfln 

lgdf{)fsf nflu  

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

१३.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

rf}sL^f]n b]lv 

P=la=l;= xf]:^n 

;Dd sf] 

uf]/]^f]af^f] dd{t 

;lxt %kgL ('éf 

%fKg] 

वन्दिपरु 
४ २०००००   २०००००   

१४.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
rfksf] ?vb]lv 

uGb||é^f]n ;Ddsf] 

uf\/]^f]faf^f] lgdf{)f 

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

१५.४ पवूाििार भवि 
l;$b]jL k|yflds 

ljb\ofnosf] 

sDkfpG* tyf 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

१६.४ पवूाििार भवि 
alGbk'/ td' tfO{ 

s[ ta ;dfh sf] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

१७.४ पवूाििार भवि 
lxdr'ln 

lzz':ofxf/ s]Gb| 

sf] zf}rfno 

lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ १५००००   १५००००   

१८.४ पवूाििार भवि 

a|xds'df/L 

Ozj/Lo ljZj 

lawfno 

'̂l*v]nsf]cw'/f] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

१९.४ पवूाििार भवि 
hulbZj/ cfwf/e't 

ljwfno sf] k'/fgf] 

eTsfpg] / gof 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ ५०००००   ५०००००   

२०.४ पवूाििार भवि 
lzjfno cfdf 

;d"xsf] cw'/f] 

ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ 

  २००००० २०००००   

२१.४ पवूाििार भवि 
z'e nfé#fln 

cfdf;d'x tyf 

;fdflhs ejg 

lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

२२.४ पवूाििार भवि 
h'd*f*f ;fdfu|L 

;+sng s]Gb| sf] 

cw'/f] ejg lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

२३.४ पवूाििार ववद्ितु h'd*f*f, emk|L 

y|Lkm]h nfO{g h*fg 

वन्दिपरु 
४   ५००००० ५०००००   
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२४.४ पवूाििार ववद्ितु 

rf}sL b]lv 

laGbfaf;LgL 

;DDfsf] gff] rf/ 

x^fO} sfnf] tf/ 

^fUg] 

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

२५.४ पवूाििार लसिंाई cDaf] ]̂ tNNff] 

af+ws'nf] lgdf{)f 

वन्दिपरु 
४   ६०००० ६००००   

२६.४ पवूाििार लसिंाई vn^f/L tNNff] 

af+ws'nf] lgdf{)f 

वन्दिपरु 
४   ६०००० ६००००   

२७.४ पवूाििार लसिंाई छतुिे कुिो ममित 
योजिा 

वन्दिपरु 
४   ५०००० ५००००   

२८.४ पवूाििार लसिंाई a]n^f/L tNNff]] 

af+ws'nf] lgdf{)f 

वन्दिपरु 
४   ८०००० ८००००   

२९.४ पवूाििार लसिंाई v'bL vf]nf af+w 

;+/If)f 

वन्दिपरु 
४   २५०००० २५००००   

३०.४ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
nfx'/]^f]n b]lv afn 

ahf/ ;DDf uf]/]^f] 

af^f] 

वन्दिपरु 
४   १६०००० १६००००   

३१.४ वि वातावरण वातावरण 

६ वटा सामूिानयक 
वििाई वि संरिण 
सम्वदिी कायिक्रम 
संिािि योजिा 

वन्दिपरु 
४   ३००००० ३०००००   

३२.४ वि वातावरण वातावरण lkKn] rf}tf/f dd{t  
वन्दिपरु 
४ २०००००   २०००००   

३३.४ वि वातावरण वातावरण lt/lt/] vfg]kfgL 

d'xfg ;+/If)f  

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

३४.४ सामान्जक 
ववकास वािवालिका lxdr'ln lzz':of/ 

s]Gb| ;fdu|L vl/b 

वन्दिपरु 
४ ५००००   ५००००   

३५.४ सामान्जक 
ववकास लशिा 

l;$b]jL k|fylds 

ljb\fno ;fdfu|L 

vl/b 

वन्दिपरु 
४ ५००००   ५००००   

३६.४ सामान्जक 
ववकास सामान्जक िेत्र 

r'lbbf]efg pbo 

cf>d lzjddLGb/ 

tyf la>fd &fl^ 

k'g lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   २००००० २०००००   

३७.४ सामान्जक 
ववकास संस्कृनत संरिण 

afnfahf/ x/Lx/ 

dlGb/ ehg;d"xsf] 

nflu 

ahfpg];fdfu|L 

vl/b sf] nflu  

वन्दिपरु 
४   ४०००० ४००००   

३८.४ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

h'd*f*f vfg]kfgL 

sfnf]  kfO{k v/Lb 

ug{ 

वन्दिपरु 
४ २०००००   २०००००   

३९.४ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

h'd*f*f 

ef]jg:jf/f 

vfg]kfgLsf] gof 

+̂sL lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ १०००००   १०००००   

४०.४ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

emk|Lkmf^ vfg]kfgL 

pkef]Qmf ;d"xsf] 

k'/fgf] ^+sL lh)f{ 

ePsf]n] gof +̂sL 

lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४ ५००००   ५००००   
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४१.४ सामान्जक 
ववकास खािेपािी a]N^f/L vfg]kfgL 

of]hgf  

वन्दिपरु 
४   १००००० १०००००   

४२.४ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

afu|]kfgL d'xfg 

;+/If)f tyf +̂sL 

lgdf{)f  

वन्दिपरु 
४   १००००० १०००००   

          ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
            

१.५ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 
कुमािटारी न्स्प्रङकि 
लसिाई ट्याङ्की 
ममित समेत याम्पा 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

२.५ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 
आर्िमूि तरकारी उ 
स स वजार केदर 
भवि ममित र थप 

वन्दिपरु 
५   २००००० २०००००   

३.५ आर्थिक ववकास पयिटि 

कोरीखा सामूिानयक 
होमस्टे सरसर्ाई 
तथा कोठा 
व्यवस्थापि 

वन्दिपरु 
५   १५०००० १५००००   

४.५ पवूाििार लसिाई 
स्वारा वारी लसिाई 
योजिा झारगाउँ 
नतिहार 

वन्दिपरु 
५   ६००००० ६०००००   

५.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

डेिडाडा 
वपपिभद्याङ िुम्टे 
तमुखोिा मागि 
स्तरोिउ्दिती 

वन्दिपरु 
५ ८०००००   ८०००००   

६.५ पवूाििार ववद्ितु 
िलित वस्ती 
ववद्िवुत्तकरण परुा 
गिि 

वन्दिपरु 
५ ३०००००   ३०००००   

७.५ पवूाििार भवि 
वाहुि भद्याङ 
सामूिानयक भवि 
निमािण 

वन्दिपरु 
५ २०००००   २०००००   

८.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
झारगाउँ नतिहार 
भंगेरीखोिा मागि 
स्तरोिउ्दती 

वन्दिपरु 
५ ५०००००   ५०००००   

९.५ पवूाििार ववद्ितु 
काठको पोि 
ववस्थापि योजिा 
वडा भरी 

वन्दिपरु 
५ ६०००००   ६०००००   

१०.५ पवूाििार ववद्ितु गोहोरे वािेगाउँ सडक 
वत्ती जडाि योजिा 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

११.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
वराहा र्ाँट मागि 
स्तरोिउ्दती योजिा 
याम्पा 

वन्दिपरु 
५ २०००००   २०००००   

१२.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
सहकारी मागि 
स्तरोिउ्दिती योजिा 
याम्पा 

वन्दिपरु 
५ २०००००   २०००००   

१३.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
सातिोवाटो थमु्का 
सािो आिीवराह मागि 
ममित सुिार 

वन्दिपरु 
५   २००००० २०००००   
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१४.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
र्िाम डाडा िेखी 
सािथाि भिौरे झवप्र 
मागि स्तरोिउ्दती  

वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

१५.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कुमिाटारी वगािेडाडा 
थमु्का मागि 
स्तरोिउ्दिती 

वन्दिपरु 
५   २५०००० २५००००   

१६.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
र्िाम डाडा िुम्टे 
पिैि मागि लसढी 
निमािण 

वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

१७.५ पवूाििार खेिकुि खेिमैिाि निमािण 
याम्पा 

वन्दिपरु 
५   २५०००० २५००००   

१८.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कोरीखा र्िहािडाडा 
प्रनतिािय र सगंै 
पिैि मागि निमािण 

वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

१९.५ पवूाििार खेिकुि 
नतिाहार खेिमैिाि 
निमािण र संग ैपिैि 
मागि सुिार  

वन्दिपरु 
५   १५०००० १५००००   

२०.५ पवूाििार भवि लसद्िवावा आमासमूह 
भवि ममित सुिार 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

२१.५ पवूाििार भवि िण्डीिेवी आमासमूह 
भवि परुा गिि  

वन्दिपरु 
५   १५०००० १५००००   

२२.५ पवूाििार भवि मोहररया आमा समूह 
भवि परुा गिि 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

२३.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा ररठ्ठेडाडा मागि  वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

२४.५ वि वातावरण वातावरण 
तातोपािी मुहाि 
संरिण एव ंपाकि  
निमािण याम्पा 

वन्दिपरु 
५ २०००००   २०००००   

२५.५ पवूाििार सडक पिु पिेुसा स्थािीय सडक ममित 
वडा भरी 

वन्दिपरु 
५ २०००००   २०००००   

२६.५ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तथा सरसर्ाई 

िौतारीवारी खािीगाउँ 
ढाड गाउँ खािेपािी 
योजिा 

वन्दिपरु 
५ ७०००००   ७०००००   

२७.५ सामान्जक 
ववकास 

खािेपािी तथा सरसर्ाई 

िलित वस्ती 
खािेपािी ववस्तार 
र्िामडाडा िेखी 
भिौरे सम्म 

वन्दिपरु 
५ 

२०००००   २०००००   

२८.५ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तथा सरसर्ाई 

वािेगाउँ कलिोक 
थमु्का खािेपािी 
ववस्तार योजिा 

वन्दिपरु 
५ ६०००००   ६०००००   

२९.५ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तथा सरसर्ाई ढाव रे्िीखोिा 

खािेपािी योजिा 
वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

३०.५ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तथा सरसर्ाई 

याम्पा खािेपािी मुि 
संरिण ईिटेङ्क 
ममित  

वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   
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३१.५ सामान्जक 
ववकास खािेपािी तथा सरसर्ाई 

झारगाँउ ववद्यािय 
िेत्र खािेपािी पाईप 
ववस्तार योजिा 

वन्दिपरु 
५   ३०००० ३००००   

३२.५ सामान्जक 
ववकास जिजाती 

भुजेि जाती हस्त 
निलमित सामाग्री 
वजार र पनू्जगत 
अििुाि 

वन्दिपरु 
५   १५०००० १५००००   

३३.५ सामान्जक 
ववकास संस्कृनत 

मकि िे भद्याङ 
वौद्ि ववहार पाकि  
निमािण कलिोक 

वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

३४.५ सामान्जक 
ववकास 

लशिा 

िदरोिय आ वव 
याम्पा किाकोठा 
ब्यवस्थापि र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु 
५ 

  १५०००० १५००००   

३५.५ सामान्जक 
ववकास लशिा त्रत्रभुवि प्रा वव झ्याि 

ढोका ममित  
वन्दिपरु 
५   १००००० १०००००   

३६.५ सामान्जक 
ववकास लशिा 

जििेवी प्रा वव 
र्निििर ममित र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

३७.५ सामान्जक 
ववकास लशिा 

कालिका प्रा वव 
र्निििर ममित र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

३८.५ सामान्जक 
ववकास लशिा 

आिी वाराही प्रा वव 
र्निििर ममित र 
खेिकुि सामाग्री 

वन्दिपरु 
५   ५०००० ५००००   

३९.५ सामान्जक 
ववकास मदहिा/वािवालिका 

मदहिा संजाि वाि 
संजाि गठि तथा 
सिेतिा कायिक्रम 

वन्दिपरु 
५   १२०००० १२००००   

          ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
            

१.६ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 
अगाििीक ककर् 
ववरुवा खररि तथा 
ववतरण वडाभरी 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

२.६ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास मौरीपािि घार 
ववतरण वडा भरी 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

३.६ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास 

र्िरू्ि ववरुवा 
खररि तथा ववतरण 
रािी वजार/वाक्से/ 
वडाभरी  

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

४.६ आर्थिक ववकास कृवर् पशुववकास ब्यावसानयक कृवर् 
तालिम वडा भरी 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

५.६ पवूाििार लसिाई परुािो साराङ्घाट 
लसिाई कुिो निमािण 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

६.६ पवूाििार लसिाई पदरे वाँसवोटे कुिो 
निमािण 

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   
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७.६ पवूाििार भवि 
साराङ आमा समुह 
अिरुो भवि निमािण 
परुा गिि 

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

८.६ पवूाििार भवि खहरे सामूिानयक 
भवि अिरुो परुा गिि 

वन्दिपरु 
६   २००००० २०००००   

९.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
थमु थमेु मोटर मागि 
स्तरसुिार तथा िथा 
ट््याक 

वन्दिपरु 
६ १५००००   १५००००   

१०.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा वन्दिपरु झप्री मोटर 
मागि निमािण 

वन्दिपरु 
६   २००००० २०००००   

११.६ पवूाििार भवि 
माझथर लसद्िमाई 
आमा समहू भवि 
परुा गिि 

वन्दिपरु 
६ 

  २००००० २०००००   

१२.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
कलिेरी कमेरी मोटर 
मागि िया ट्र्याक 
निमािण 

वन्दिपरु 
६ २०००००   २०००००   

१३.६ पवूाििार ववद्ितु 
कलिेरी कमेरी 
ववद्िनुतकरण योजिा 
छुट परुा गिि 

वन्दिपरु 
६   २००००० २०००००   

१४.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा डाडाछाप गोरेटो वाटो 
अिरुो काम परुा गिि 

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

१५.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा लसतििेवी मोटरमागि 
स्तरोिउ्दिती 

वन्दिपरु 
६ ५०००००   ५०००००   

१६.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा भुतखोिा साराङ 
मोटरमागि 

वन्दिपरु 
६   ५००००० ५०००००   

१७.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा िरमपािी वखरखोिा 
मोटरमागि 

वन्दिपरु 
६   ५००००० ५०००००   

१८.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 
वाक्से र्िसापािी 
ढाडखोिा मोटर वाटो 
ममित 

वन्दिपरु 
६ १०००००   १०००००   

१९.६ पवूाििार ववद्ितु 
ग्रालमण ववकास 
समाज ववद्ितुीकरण 
िरमपािी 

वन्दिपरु 
६   २००००० २००००० प्रिेश 

२०.६ पवूाििार लसिाई वखरखोिा लससौरे 
कुिो 

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

२१.६ पवूाििार लसिाई ढाडखोिा खहरे कुिो 
ममित  

वन्दिपरु 
६ १५००००  १५०००० प्रिेश 

२२.६ पवूाििार लसिाई महशुिे वाि कुिो 
ममित वखरखोिा 

वन्दिपरु 
६ १०००००   १०००००   

२३.६ पवूाििार लसिाई वाझोगह्रा र्िसापािी 
कुिो ममित 

वन्दिपरु 
६ १०००००   १०००००   

२४.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा 

िेउरािी जािे वाटो 
वाट िरमपािी तर्ि  
खरखरेमा सडक 
कािोपते्र  

वन्दिपरु 
६ ३००००००   ३००००००   
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२५.६ पवूाििार सडक पिु पिेुसा साम्िी वेिथमु्की वर 
थमु्की सडक 

वन्दिपरु 
६ १०००००   १०००००   

२६.६ पवूाििार भवि िागत सहभार्गताका 
योजिाहरु (६०/४०%) 

वन्दिपरु 
६ ०   ०   

२७.६ पवूाििार भवि 
१. ग्याजाटार 
खड्गमाई आमा 
समूह भवि २००००० 

वन्दिपरु 
६     ०   

२८.६ पवूाििार भवि 
२. हुस्िाङकोट 
जिजाती भवि 
२००००० 

वन्दिपरु 
६     ०   

२९.६ पवूाििार भवि 
३. ्यालमरेश्वारा 
सामूिानयक भवि 
ममित २००००० 

वन्दिपरु 
६ 

    ०   

३०.६ पवूाििार भवि 

४. ्यालमरे 
सामूिानयक भवि 
अिरुो परुा गिि 
२००००० 

वन्दिपरु 
६     ०   

३१.६ पवूाििार भवि 
५. कार्िश्वारा वागेश्वरी 
यूवा क्िव भवि परुा गिि 
२००००० 

वन्दिपरु 
६     ०   

३२.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

्यालमरेवेशी तरकारी 
ववउ टिेि र कृवर् 
सामाग्री 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

३३.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी वासपािी सुदतिा 

खेती लसिाई योजिा 
वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

३४.६ सामान्जक 
ववकास लशिा 

थमु थमेु सदुतिा 
ववरुवा खररि तथा 
ववतरण  

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

३५.६ सामान्जक 
ववकास लशिा 

उदित जातका वोका 
खररि तथा ववतरण 
सराङ्ग / वाग्थि / 
ग्याजाटार / माझथर / 
पुरािो सराङ्घाट / 
गजेश्वारा गाउँहरुमा 

वन्दिपरु 
६     ० गाउँपालिका 

३६.६ सामान्जक 
ववकास स्वास््य िरमपािी स्वास््य 

िौकी भवि ममित 
वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

३७.६ सामान्जक 
ववकास स्वास््य 

साराङघाट स्वास््य 
केदर पवूाििार तथा 
उपकरण  

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

३८.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी िरमपािी खािेपािी 

ममित 
वन्दिपरु 
६   २००००० २०००००   

३९.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

वाक्से खािेपािी 
योजिा पाईप तथा 
ममित अिरुो परुा 
गिि 

वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

४०.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी वागे वगेराखेर पािी 

संकिि टंकी वा ड्रम 
वन्दिपरु 
६   ५०००० ५००००   
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४१.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी घमिछाप खािेपािी 

योजिा ममित 
वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

४२.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी 

कार्िस्वारा ओख्िे 
खािेपािी योजिा 
ममित 

वन्दिपरु 
६   २००००० २००००० प्रिेश 

४३.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी टुम्वाट खािेपािी 

योजिा ममित 
वन्दिपरु 
६   ५०००० ५००००   

४४.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी ओठेडाडा खािेपािी 

योजिा निमािण 
वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

४५.६ सामान्जक 
ववकास खािेपािी िखिवारी खािेपािी 

ट्याङ्की निमािण 
वन्दिपरु 
६   १००००० १०००००   

४६.६ सामान्जक 
ववकास लशिा सेती गंगा प्रा वव 

किाकोठा ममित 
वन्दिपरु 
६ २०००००   २०००००   

४७.६ सामान्जक 
ववकास लशिा अरुणमावव शैक्षिक 

सामाग्री  
वन्दिपरु 
६ १०००००   १०००००   

         ४७००००० ३५००००० ८२०००००   
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