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३९ वाकखोर नवदुगाय खानेपानी ममयत वडा नं ५ ७०००० ७००००

४० खानेपानी ममयत तथा सरसफाई पोखरी वडा नं ५ ७०००० ७००००

४१ रुद्रपुर सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई स्थापना वडा नं ५ ७०००० ७००००

४२ आमा समूह भवन ममयत हादे वडा नं ५ ७०००० ७००००

४३ आमा समूहका लालग सामान खररद पांगे्र वडा नं ५ ७०००० ७००००

४४ लशक्षावोधनी प्रा.लव. फलनयचर लनमायण वडा नं ५ ७०००० ७००००

४५ आमा समूह भवन ममयत राम्चे वडा नं ५ ७०००० ७००००

४६ पाकरी थुम्का टोल सरसफाई वडा नं ५ ८८००० ८८०००

४७ त्रीभुवन प्रा.लव. पांगे्र फलनयचर खररद वडा नं ५ ७०००० ७०००० १२०००००

४८ रुम्वाक खानेपानी टंकी ममयत तथा शुर्द्ीकरण वडा नं ६ २००००० २०००००

४९ हुपे्सकोट स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन वडा नं ६ २००००० २०००००

५० आमा समूह भवन ममयत जगदेउ वडा नं ६ २००००० २०००००

५१ आमा समूह भवन ममयत मौलाथर वडा नं ६ २००००० २००००० ८०००००

५२ लशक्षा काययक्रम गा.पा.स्तररय ७०००००० ७००००००

५३ स्वास्थ्य काययक्रम गा.पा.स्तररय २५००००० २५०००००

Page 6 of 16



वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६
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५५ यूवा स्वरोजगार काययक्रम गा.पा.स्तररय १५००००० १५०००००

५६ मगर कौडा, घाटु नाच संरक्षण सम्वदयन गा.पा.स्तररय १००००० १०००००

१८४००००० १८४०००००

नेपाल सरकार
प्रदेश 

सरकार

स्थानीय 

तह

१ जनता मा.लव. वेलवा अधुरो कम्पाउण्ड वाल लनमायण वडा नं १ ५००००० ५०००००

२ पानी घट्टा देक्सख ललक्षन गुरुङको घर सम्मको बाटो ग्राभेल वडा नं १ ५००००० ५०००००

३
दुगाय मक्सिर देक्सख पूवय पत्थरखोला जाने बाटो र बीच बाट 

लम्साल टोल जाने बाटो ग्राभेल
वडा नं १ ५००००० ५०००००

४ लजम्दार टोल र सुिर बस्ती टोलको बाटो ग्राभेल वडा नं १ ५००००० ५०००००

५
रञ्जीत टोल भण्डारी टोल डम्मर गुरुङको घर नलजकको 

बाटो ग्राभेल
वडा नं १ ५००००० ५०००००

६ बैदारी कुलो मुहान र शाखा ममयत वडा नं १ ५००००० ५०००००

७
फाल टोल देक्सख लामा टोल डाईवर थारु टोल देक्सख लामा 

टोल बाटो ग्राभेल
वडा नं १ ५००००० ५०००००

८ तामाङ टोलको टाुँडीमा डीप वोररङ जडान वडा नं १ १७००००० १७०००००

९ हातेमालो लसंचाई अधुरो पोखरी लनमायण जुगेपानी वडा नं १ ३००००० ३०००००

जम्मा 

आिररक 

श्रोत

श्रोत

लवलनयोजन रु.लक्ष्य
कायायन्वयन 

हुने स्थान
जनसह

भालगता
ऋण

अिर सरकारी लवत्तीय हस्तािरण
काययक्रम/आयोजनाको नामक्र.सं. जम्मा 

वडागत

पूविधार र्वकास
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१२

जुगेपानी पोखरी टोल देक्सख ४ नं वडाको लसमाना व्योराबारी 

सम्मको बाटो ग्राभेल र लशवालय मक्सिरमा लक्रयापुत्री स्थल 

लनमायण जुगेपानी पोखरी टोल

वडा नं १ ५००००० ५००००० ७००००००

१३
लपडालु चोक थुम्की हुुँदै थुम्की मक्सिर जाने बाटो डहर नं ६ 

रामचन्द्रको घर मुलन ईनार ममयत समेत
वडा नं २ १५००००० १५०००००

१४
खड्काको घर देक्सख नौ शलहद मागय हुुँदै ३ नं डहर लसंचाई 

ममयत कोललया
वडा नं २ ७००००० ७०००००

१५
खगय भञ्ज्ज्याङ प्रा.लव., डमार डाुँडा नयाुँ टि याक र मोटे 

खोल्सी ग्याजाटार लसंचाई कुलो लनमायण तथा ममयत
वडा नं २ ५००००० ५०००००

१६ चपाहा, धारापानी मोटरबाटो भटार लनमायण चपाहा वडा नं २ ६००००० ६०००००

१७ धारापानी, लायन खोला, रावल घडेरी बाटो लनमायण वडा नं २ ५००००० ५०००००

१८ मोहन डाुँडा बाटो लनमायण वडा नं २ ५००००० ५०००००

१९
गैंडाखोला, ढवाहा नागररक सचेतना केन्द्र तथा खोप केन्द्र 

लनमायण
वडा नं २ ५००००० ५०००००

२० गुुँहेरी पैराबास मोहनडाुँडा डमार डाुँडा जोड्ने बाटो वडा नं २ ७००००० ७०००००

२१ गुुँहेरी दमार लसंचाई कुलो ममयत वडा नं २ ५००००० ५०००००

२२
लवतही लसंचाई कुलो ममयत तथा गुुँहेरी दमार लभत्री बाटो 

ग्राभेल
वडा नं २ ५००००० ५०००००

२३ दमार डाुँडा देक्सख पाकरी थुम्का जोड्ने मोटर बाटो वडा नं २ ५००००० ५००००० ७००००००

२४ अक्कल लसं सोतीको घर हुुँदै वुर्द् चोक सम्म बाटो स्तरोन्नती वडा नं ३ २५००००० २५०००००
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चोक हुुँदै लमलन चोक सम्मको बाटो स्तरोन्नती
वडा नं ३ २०००००० २००००००

२६ सरस्वती संसृ्कत तथा साधारण मा.लव. फलनयचर लनमायण वडा नं ३ ५००००० ५०००००

२७ जुले्प आकाशे कुलो ममयत सम्भार वडा नं ३ ५००००० ५०००००

२८ नेपाल शाक्सि मा.लव. फलनयचर लनमायण वडा नं ३ ५००००० ५०००००

२९ जनमुखी कुलो ममयत वडा नं ३ ५००००० ५०००००

३० संगम चोक देक्सख खोप केन्द्र सम्मको बाटो स्तरोन्नती वडा नं ३ ५००००० ५००००० ७००००००

३१ शंखदेव झरना खोला हुुँदै कुटे जाने मोटर बाटो लनमायण वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३२
झाते, कुटे, बाुँध थुम्की, कोईली फेदी मोटर बाटो टि याक 

लनमायण साथै ममयत
वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३३ कोखे टोल, चौराढाप कुटे मोटर बाटो लनमायण वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३४
आले टोल, वन्टाकी टोल हुुँदै लशक्षावोधनी जाने मोटर बाटो 

लनमायण
वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३५ ४ नं वडा कायायलय ममयत सम्भार तथा नाला लनमायण वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३६
डीही देक्सख चुहान थर, व्योराबारी, जुगेपानी हुुँदै हसौरा 

कावासोती मोटरबाटो लनमायण
वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३७
अधमारा देक्सख तल्रो चारघरे, मालथल्रो चारघरे हुुँदै रुम्सी 

पोखरी जोड्ने मोटर बाटो ममयत
वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३८
गुरुङघाट, लखने, ररपाहा हुुँदै जापान चोक मोटर बाटो 

टि याक लनमायण तथा ममयत
वडा नं ४ ५००००० ५०००००

३९ लनउरेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा सलमलत वडा नं ४ ५००००० ५०००००

४० शंखदेव खानेपानी तथा सरसफाई मूल उपभोिा सलमलत वडा नं ४ ५००००० ५०००००
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४१ मालथल्रो रुम्सी खानेपानी ममयत वडा नं ४ ५००००० ५०००००

४२ ज्वाला लन.मा.लव. गेट लनमायण तथा वाल कम्पाउण्ड वडा नं ४ १०००००० १००००००

४३ रामकोट अधमरा लवद्युलतकरण वडा नं ४ ५००००० ५००००० ७००००००

४४ सामुदायीक होमसे्ट लनमायण १० घर पोखरी वडा नं ५ ७००००० ७०००००

४५
बेलौती डाडा भुसेनी कुमारीबारी हुुँदै सु्कल टोल मोटर 

बाटो बसेनी
वडा नं ५ ५००००० ५०००००

४६ मालथल्रो बसेनी गोठ हुुँदै माझथर मोटर बाटो वडा नं ५ ५००००० ५०००००

४७ खानेपानी योजना सटकुन वडा नं ५ ५००००० ५०००००

४८ कुसेनी लसंचाई योजना लनमायण नाम्जाकोट वडा नं ५ ५००००० ५०००००

४९ नाम्जाकोट पंखी डाुँडा मोटर बाटो वडा नं ५ ५००००० ५०००००

५० धौलाबसेनी मोटर बाटो वडा नं ५ ८५०००० ८५००००

५१ पांगे्रघाट लसंचाई कुलो ममयत वडा नं ५ ८५०००० ८५००००

५२ पांगे्र खानेपानी आयोजना ममयत वडा नं ५ ८५०००० ८५००००

५३ लघु जललवद्युत योजना राम्चे वडा नं ५ ८५०००० ८५००००

५४ हदे मोटर बाटो लनमायण तथा ममयत वडा नं ५ ६००००० ६०००००

५५
लशक्षावोधनी आधारभूत लवद्यालय कम्पाउण्ड वाल लनमायण 

रुद्रपुर धौवादी
वडा नं ५ ८००००० ८०००००

५६
टाुँडी खानेपानी ममयत तथा दुलुङ्गा देक्सख वाकखोर पोखरी 

जोड्ने मोटरबाटो लनमायण तथा ममयत
वडा नं ५ १०००००० १०००००० २३५०००००

५७
खलु्ड भञ्ज्ज्याङ देक्सख लवरखकय  जापडाुँडा हुुँदै लनस्दी 

गाउुँपाललका वडा नं ३ जोड्ने मोटरबाटो
वडा नं ६ ९००००० 0 ९०००००

५८
बर भञ्ज्ज्याङ देक्सख केवराढाप मध्यलवन्दु-१४ राईकोट 

जोड्ने मोटरबाटो ममयत
वडा नं ६ ६००००० ६०००००

५९ ज्यङ्ने भञ्ज्ज्याङ देक्सख जल्म डहर सम्म मोटरबाटो ममयत वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६० लाली गुुँरास आमा समूह भवन लनमायण कुररन्टार वडा नं ६ ५००००० ५०००००
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अनुसूची-६

६१ हुप्सकोट मा.लव. खानेपानी टंकी लनमायण वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६२ दुई कोठा वाल लशक्षा भवन लनमायण लछमडाुँडा वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६३
जापडाुँडा चापाखकय  लवसदमार हुुँदै लमते्तल पाल्पा जोड्ने 

मोटरबाटो
वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६४
कुरुन्टार देक्सख चारघरे टोल सम्म ५ लकलोलमटर मोटरबाटो 

लनमायण
वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६५ पेलेगा खानेपानी RNT टंकी लनमायण वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६६ वडाखोला खानेपानी तथा टंकी लनमायण वारी डमार वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६७
कुमुल्दी खानेपानी लनमायण नयाुँबस्ती जगदेव मौलाथर 

लपपलडाुँडा
वडा नं ६ १०००००० १००००००

६८ नवदुगाय यूवािव भवन लनमायण भडारी वडा नं ६ ५००००० ५०००००

६९ रातोखकय  खोपकेन्द्र भवन लनमायण वडा नं ६ ५००००० ५०००००

७० लवरुखकय  जनप्रीय यूवा िव भवन लनमायण वडा नं ६ ५००००० ५०००००

७१
तीन दोभान देक्सख रातेखकय  मौलाथर हुुँदै बाहुन चौतारी 

सडक स्तरोन्नती
वडा नं ६ ५००००० ५०००००

७२ पोखरीदेवी वाललशक्षा भवन कम्पाउण्ड वाल लनमायण वडा नं ६ ५००००० ५००००० ९००००००

७३ गाउुँपाललका योजना सम्भाव्यता अध्ययन गा.पा.स्तररय २५००००० २५०००००

७४
गररमा चोक देक्सख मोहनडाुँडा, हुपे्सकोट पाल्पा जोड्ने 

बाटो(मोहनडाुँडा भिा अगाडीको खण्ड)
२५००००० २५०००००

७५ समे्मनी देक्सख झ्यालबास जोड्ने बाटो स्तरोन्नती नाला सलहत २५००००० २५०००००

७६ आलोक चक्रपथ (कोललया, लगरुवारी, झ्यालबास खण्ड) 2,3,4 १०००००० १००००००
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६

७७

उज्यालो हुपे्सकोट (झ्यालबास डण्डा सडकको पत्थरखोला 

पुल सम्म सडक वत्ती सोलार जडान र कोईलीफेदी, 

वाुँधथुम्की लवद्युत लवस्तार ५००००० समेत)

१००००००० १०००००००

७८ भुपु चोक देक्सख बेलाहानी रातोडाुँडा कालो कालोपते्र ५०००००० ५००००००

७९
नारायणीकाली मोटरबाटो (रामकोट पोखरी हुुँदै लापे 

खण्ड)
१५००००० १५०००००

८०
वुर्द्चोक पत्थरखोला जुगेपानी हुुँदै ४ नं वडा कायायलय 

जोड्ने बाटो स्तरोन्नती
५००००० ५०००००

८१ जुगेपानी वादायकोट कुटे बाटो स्तरोन्नती ५००००० ५०००००

८२
झ्यालबास सटकुन नाम्जाकोट पेलेगा वाहुनचौतारी हुुँदै 

पाल्पा जोड्ने मोटरबाटो(नाम्जाकोट रलमते खण्ड)
१५००००० १५०००००

८३ चुवाडीधारा शंखदेव सडक स्तरोन्नती १५००००० १५०००००

८४
नाम्जाकोट डुलंुगा वाकखोर पोखरी राम्चे धौवादी बाटो 

(वाकखोर राम्चे धौवादी खण्ड)
२०००००० २००००००

८५
वडा नं १ को लगद्दबास देक्सख पत्थरखोला कजवे हुुँदै 

जुगेपानी जाने बाटो ग्राभेल रोललङ
५००००० ५०००००

८६
गुुँहेरी पैराबास दमारडाुँडा हुुँदै मोहनडाुँडा जोड्ने बाटो 

स्तरोन्नती
१०००००० १००००००

८७ तीनदोभान समारीखोला मोहनडाुँडा जोड्ने बाटो १०००००० १००००००

८८ चपाह र मोटेखोल्सी वडा नं २ मा कल्भटय लनमायण १०००००० १००००००

८९ लगरुवारी चौतारी देक्सख सरस्वती प्रा.लव. बाटो स्तरोन्नती १०००००० १००००००

९० मयुरपोखरी देक्सख वुद्दचोक बाटो स्तरोन्नती १०००००० १००००००
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६

९१
वेलवा गुम्वाचोक देक्सख वुद्दचोकको बाटो नाला लनमायण र 

स्तरोन्नती
१०००००० १००००००

९२ वेतही खोला लसंचाई कुलो लनमायण वडा नं ६ १०००००० १००००००

९३ गोलपोखरी शाक्सि पाकय  व्यवस्थापन वडा नं ५ धौवादी १०००००० १००००००

८५५००००० ८५५०००००

नेपाल सरकार
प्रदेश 

सरकार

स्थानीय 

तह

१ पत्थरखोला तटवन्ध दुवै साईड आवश्यक स्थानमा वडा नं १ ४००००० ४०००००

२
सूययज्योलत मा.लव. र जनता मा.लव. मा फोहर व्यवस्थापनका 

लालग डस्टलवन लवतरण
वडा नं १ १००००० १००००० ५०००००

३ लवपद व्यवस्थापन ताललम वडा नं २ २००००० २०००००

४ फोहरमैला व्यवस्थापन ढल लनकास वडा भरी वडा नं २ ३००००० ३००००० ५०००००

५ नेत्र बहादुरको घर देक्सख चौरङे्ग सम्म नाला व्यवस्थापन वडा नं ३ ५००००० ५००००० ५०००००

६ वडहरखोल्सी पैरो रोकथाम बडहर गैरा वडा नं ४ २००००० २०००००

७
फोहर संकलन डस्टलवन तथा ररङ लवतरण शंखदेव 

झ्यालबास
वडा नं ४ १००००० १०००००

८ लवपद व्यवस्थापन ताललम वडा स्तरीय वडा नं ४ २००००० २००००० ५०००००

९ दुगाय प्रा.लव. ग्यालवन जाली नाम्जाकोट वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१० नमुना प्रा.लव. ग्यालवन जाली सटकुन वडा नं ५ ४५००० ४५०००

११ फोिीनडाुँडा वृक्षारोपण काययक्रम पोखरी वडा नं ५ ४५००० ४५०००

लवलनयोजन रु.

श्रोत

आिररक 

श्रोत

अिर सरकारी लवत्तीय हस्तािरण

ऋण
जनसह

भालगता

जम्मा 

वडागत

कायायन्वयन 

हुने स्थान

जम्मा

वन, वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन

क्र.सं. काययक्रम/आयोजनाको नाम लक्ष्य
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६

१२
झ्यालबास रुचाङ जोड्ने मोटरबाटोको धारादीखोल्सीमा 

ग्यालवन जाली बसेनी
वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१३ धौलाबसेनी लसंचाई कुलो ग्यालवन जाली वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१४ आमा समूह ग्राउण्ड ग्यालवन जाली हदे वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१५ वृक्षारोपण काययक्रम राम्चे वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१६ पांगे्रघाट लभत्रीबाटो ग्यालवन जाली वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१७ पांगे्रघाट लसंचाईकुलो ग्यालवन जाली वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१८ वाकखोर मोटरबाटो ग्यालवन जाली वडा नं ५ ४५००० ४५०००

१९ रुद्रपुरगढी वृक्षारोपण काययक्रम वडा नं ५ ५०००० ५०००० २००००००

२० लपपलडाुँडा वृक्षारोपण काययक्रम वडा नं ६ २००००० २०००००

२१
लवरुखकय  वारभञ्ज्ज्याङ देक्सख जापडाुँडा हुुँदै लनस्दी 

गाउुँपाललका जोड्ने बाटोमा ग्यालवन जाली
वडा नं ६ ३००००० ३००००० ५०००००

२२ लवपद व्यवस्थापन कोि स्थापना ५००००० ५०००००

२३
जलवायु पररवतयन अनुकुलन जैलवक लवलवधता घोरल 

संरक्षण काययक्रम
२००००० २०००००

२४ लवपद पूवय तयारीका लालग आवश्यक सामाग्री खररद २००००० २०००००

२५
वडा स्तरीय लवपद व्यवस्थापन सलमलत क्षमता लवकास 

सचेतना ताललम
१५०००० १५००००

२६ गाउुँपाललका स्तरीय जोक्सखम नक्शा र होलडयङ वोडय तयारी १५०००० १५००००

२७
लवलभन्न संघ संस्था दातृ लनकाय सुँग लवपद व्यवस्थापनमा 

समन्वय साथै साझेदारी गरी एलककृत काययक्रम संचालन
३००००० ३०००००

४५००००० ४५०००००जम्मा
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६

नेपाल सरकार
प्रदेश 

सरकार

स्थानीय 

तह

१ पञ्जीकरण व्यवस्थापन ३०००००

२ गाउुँपाललका/वडामा फलनयचर तथा लफिचर १२०००००

३ मेलशनरी तथा औजार १००००००

४ क्षमता लवकास काययक्रम(कमयचारी र पदालधकारी) ६०००००

५ सुशासन प्रवर्द्यन काययक्रम ७०००००

६ न्यायीक सलमलत संचालन तथा व्यवस्थापन ५०००००

७ कायायलय व्यवस्थापन ७०००००

८ सफ्टवेयर सम्बक्सन्ध कायय ५०००००

९ लदवस समारोह तथा अन्य काययक्रम खचय ५०००००

१० समपुरक कोि १७१०७३७८

२३१०७३७८

संस्थागत र्वकास

श्रोत

आिररक 

श्रोत

अिर सरकारी लवत्तीय हस्तािरण

ऋण
जनसह

भालगता

क्र.सं. काययक्रम/आयोजनाको नाम
कायायन्वयन 

हुने स्थान
लक्ष्य लवलनयोजन रु.
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आ.व. २०७५/०७६

अनुसूची-६

१४७५०७३७८

नोट: समपुरक कोिमा आिररक आम्दानी रु.१०९९००००/- रहेको छ भने अ.ल्या रकम लवलनयोजन गररएको छैन ॰

जम्मा
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