
क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१

थान १०००० गा.पा. २५००००.००
थान ५००० गा.पा. २५००००.००

५०००००.००
२

के.जी. ४४०० गा.पा. १०००००.००
के.जी. १० गा.पा. १५०००.००

११५०००.००
३

लिटि गा.पा. १००००००.०० सवो अर्ि
१००००००.००

४

पटक 1 ५००००.००
२५०००.००
७५०००.००

१६९००००.००
५

१२५०००.००
४५००००.००
५००००.००

६२५०००.००
६

१५००००
६००००
४००००

२५००००
७

१०००००
१०००००

८ छैिो ८०००००

९ चिमाङ 1000000
१० छैिो 700000

स्र्ाउको काटुान ५ केजीको ७५% अनदुान
जम्मा
तिकािी लबउँ अनदुान कार्ाक्रम
कालडानि आि ुलबउँ ५०% अनदुान
मािाा िौडा पाते िार्ो लनशलु्क
जम्मा

१. आलथाक ववकास तिा
आ.व. २०७9/80 को आलथाक ववकासका र्ोजनाहरु 

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम
आलथाक ववकास सलमलत तिा

स्थानीर् उत्पादनको ब्राचडडङ ि प्र्ाकेचजङ
स्थानीर् आि ुप्र्ावकङका िालग िेबि सवहतको बोिा 
७५% अनदुान

जम्मा
कुि जम्मा

पश ुसेवा कार्ाक्रम
ििु ुगाई संिक्षण (वडा स्तिको कार्ाक्रम बनाई सञ्चािन 
गने)
पशपंुछी औषधी खरिद
ढुवानी खिा

खलनज तेि अनदुान कार्ाक्रम
ATSO (खलनज तेि) ५०% अनदुान
जम्मा
अन्र् ववववध खिा
अनसुन्धान (effect of metrarhizium anisopliae against 

white grub)
ववववध ढुवानी खिा

िघ ुउद्यम
व्र्वसावर्क दताा चशववि सञ्चािन
जम्मा
छैिो खेतबािी िेचन्सङ तथा जािी लनमााण
चिमाङ क्र्थुाङ देचख स्वस््र्िौकी हुँदै सोकोघ्र्ङु सम्म 
कृवष सडक लनमााण (क्रमागत)
छैिो लसंिाईं र्ोजना लबस्ताि (क्रमागत)

जम्मा
सहकािी तथा गरिवव लनवािण
सहकािी संस्थाहरुको क्षमता अलिववृि कार्ाक्रम
सहकािी संस्थाहरुको िौमालसक बैठक
सहकािी संस्थाहरुको अनगुमन
जम्मा



११ मािाा ९०००००

१२ मािाा ९०००००

१३ मािाा 200000
१४ स्र्ाङ १३३५०००
१५ जोमसोम 1000000
१६ जोमसोम/ठठनी 2000000

१७
ठठनी

1000000
९८३५०००

१२५०००००

क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१ गा.पा. ६०००००.००
२ ठठनी ५५००००.००
३ गा.पा. ४०००००.००

४ गा.पा. १२०००००.००

५ गा.पा. १०००००.००

६ गा.पा. २०००००.००
७ चिमाङ ६०००००.००
८ छैिो ६०००००.००
९ चिमाङ २०००००.००

१० स्र्ाङ 500000
११ मािाा ६०००००.००
१२ मािाा ८०००००.००

१३ मािाा २०००००.००
१४ मािाा ३०००००.००
१५ पथुाङ १४०००००.००
१६ स्र्ाङ २०००००.००
१७ स्र्ाङ ४५००००.००

१८ जोमसोम ८०००००.००

स्र्ाउ संकिन तथा ववक्री केन्र, चिस्र्ान केन्र, प्र्ावकङ 
गने स्र्ाउ ग्राम
जम्मा

कुि जम्मा

२. पूवााधाि ववकास तिा
आ.व. २०७9/80 को पूवााधाि ववकासका र्ोजनाहरु 

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम

मािाादेचख धौिालगिी जान ेबाटोमा ढि लनकास तथा 
बाटोको स्तिोन्नती गने र्ोजना
मािाा गाउँलित्र सडक बत्ती ममात तथा पर्ाटन पूवााधाि 
लनमााण र्ोजना
मािाा माम्ती गिुामा जान ेबाटोको स्तिोन्नती गिी िेलिङ ि 
लसँडी लनमााण र्ोजना (क्रमागत)
स्र्ाङ खेतको वरिपिी ताि जािी िगाउने
जोमसोम खेतबािी  लित्र लसिाईँ कुिो स्तिोन्नती जोमसोम
ठठनी जोमसोम लसिाईँ कुिो लनमााण तथा स्तिोन्नती

प्रािचम्िक वाताविणीर् अध्र्र्न तथा प्रलतवेदन तर्ाि गने 
(IE E )
चिमाङ मवहिा समूहको िवन ममात
छैिो पिुानो स्कूि ममात तथा बहउुदेशीर् हि लनमााण
चिमाङ वैकचल्पक पदमागामा लसंढी, िेलिङ ममात
वडा कार्ाािर्बाट र्मुथाङ हुँदै कीिीथाङ सम्म कृवष सडक 
लनमााण
मािाा स्वास््र् िौकीमा हटरुम तथा अन्र् पूवााधाि लनमााण

पूवााधाि ववकास सलमलत तिा
वि वाईिाई तथा CCTV जडान कार्ा
ठठनी खोिा पिु ममात
बहउुदे्दश्र् सिाहिमा वकिेन लनमााण
कालिगडडकी तथा शाखा नदीहरुको ववस्ततृ वाताविण 
अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ाि गने (EIA)

कालिगडडकी तथा शाखा नदीहरुको ववस्ततृ वाताविण 
अध्र्र्न तथा TOR तर्ाि गने

कािीगडडकी नदी लनर्न्त्रण (िपेुन्रको घि देचख िाजकुो 
घि सम्म) (क्रमागत)

विसमु गमु्बाबाट नम्विझोङ जान ेबाटोको स्तिोन्नती कार्ा
मािाा घट्टाबाट मािाा िंगशािा जान ेबाटोको स्तिोन्नती गने 
र्ोजना
सपी लसँिाई कुिो ममात र्ोजना
पथुाङ एअिपोटा के्षत्रमा ववद्यतुिाईन िमूीगत गने
धैलत ि पिुिौकमा खानपेानीको िालग पाईप खरिद
स्र्ाङ आधािितु स्वास््र् िौकीमा बलथाङ सेन्टि लनमााण



१९ जोमसोम ३०००००.००
२० जोमसोम ३०००००.००
२१ जोमसोम ५०००००.००
२२ ढुम्बा, सम्िे ५०००००.००
२३ ठठनी ५०००००.००
२४ ठठनी ३०००००.००

२५ ठठनी २०००००.००

२६ ठठनी २०००००.००
१२५०००००.००

क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

क)

१ पटक १ ५००००

२ पटक १ ७५०००
३ पटक १ ३००००
ख)

४ पटक १ १०००००

५ पटक १ ४००००

६ पटक १ २५०००
७ पटक १ १०००००
ग)

८ पटक ६००००

९ पटक १ २००००

१० पटक १ २००००
११ पटक १ १५००००

६७००००

क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१ ४०००००

दलित सामदुावर्क िवनमा शौिािर् ि वकिन लनमााण
कािीगडडकी लतिमा तािजािी िगाउन े(क्रमागत)

जोमसोम मवहिा समूह िवन ववस्ताि

जेष्ठ नागरिक परििर् पत्र ववतिण
िैंलगक उत्तिदार्ी बजेट परिक्षण (GESI Audit)

कुि जम्मा

३. सामाचजक ववकासका कार्ाक्रमहरु
मवहिा, बािबालिका , अपाङ्गता िएका व्र्चि तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी आ.व.०७९।०८० को प्रस्ताववत कार्ाक्रम

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम

मवहिा सम्बन्धी

लसिाई कुिो तथा ढि लनमााण (ढुम्बा, सम्िे)
ठठनी ४ नं. टोिमा छपनी लबछ्याउने
दलित समाज िवन कम्पाउडडवाि लनमााण

िािा, त्र्ङुिा सस्कृती संिक्षण तथा पूवााधाि लनमााण
कािीगडडकी नदी लनर्न्त्रण (िपेुन्रको घि देचख िाजकुो 
घि सम्म) (क्रमागत)

जम्मा

गाउँपालिका लित्रका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुबाट 
२०७८ सािको एस.ई.इं.पिीक्षामा साधािण ि प्राववलधक 
धाितिा  उत्कृट छात्र/छात्रा १/१ जनािाई पिुस्कृत 
कार्ाक्रम (जम्मा ४ जना)
गाउँपालिकास्तिीर् बािसञ्जािको बैठक
बािमैत्री स्थानीर् शासन सम्बन्धी कार्ाक्रम
जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता िएका व्र्चि
अपाङ्गता परििर् पत्र ववतिणा सलमलतको बैठक तथा 
परििर् पत्र ववतिण
अपाङ्गता िएका ववद्याथीहरुिाई शैचक्षक कार्ाक्रममा 
सहर्ोग

मवहिा संस्था, सलमलत, मवहिा समूह, आमा समहुको 
अध्र्क्ष लबि अन्तिवक्रर्ा, १ठदन े, गापास्ति

काननुी सिेतना तालिम
िैवङ्गक वहंसा ववरुिको १६ ठदन ेअलिर्ान
बािबालिका सम्बन्धी
गाउँपालिका स्तिीर् बाि सञजाि पनुगाठन तथा 
अलिमखुीकिण

घिपझोङ गाउँपालिकाको स्वास््र् शाखाको आ.व.०७९।०८० को प्रस्ताववत कार्ाक्रम

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम
मािाा स्वास््र् िौंकीम ल्र्ाव टेचक्नलसर्न तिबित्ता, 



२ ४०००००
३ ८०००००
४ ५००००

५ ३००००
६ ५००००

७ ५००००

८ १२००००

९ ५०००००

१० ५००००

२४५००००

क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१ १०००००

२ १०००००

३ २००००

४ ५००००
५ ३०००००
६ ५००००
७ ३०००००
८ २०००००

९ ५००००
११७००००.००

क्र.स. इकाई परिमाण

कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान

प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१ छैिो १०००००.००

२ चिमाङ ३०००००.००
३ मािाा २०००००.००

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम
छैिो दलित िवनमा वकिन, स्टोि, कम्पाउडड वाि ि 
वकिनमा आवश्र्क सामग्री खरिद
चिमाङ गाउँको लसिाईं कुिोमा हाते ट्रर्ाकटि िैजाना 
स्ल्र्ाब व्र्वस्थापन
मािाा सिागहृमा िलनािि खरिद र्ोजना

प्र.अ तथा चशक्षा सलमलत बैठक खिा

आ.व. २०७9/80 को सामाचजक ववकासका र्ोजनाहरु 
3. सामाचजक ववकास 

जम्मा कार्ाक्रम तिा

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम

बािववकास कक्षा सामाग्री खिीद ि ववतिण

परिक्षा ब्र्वस्थापन कक्षा ८

उत्कृष्ट प्र.अ/ चशक्षक पिुस्काि

सूिकमा आधारित िहेि ववद्यािर् अनगुमन तथा 

स्वास््र्कमी क्षमता अलिववृि कार्ाक्रम

HMIS मालसक बैठक

मवहिा स्वा.स्व.सेववका तै्रमालसक बैठक
स्वास््र् संस्था सन्िािन तथा व्र्वस्थापन, मेलडकि 
तथा अन्र् सामग्री खरिद,
मािाा स्वास््र् िौंकीमा २४ घडटे सेवा प्रवाह गना 
स्वास््र्कमी नाइट ित्ता

कुि जम्मा

पूणा संस्थागत सतु्केिी तथा सनुौिा हजाि ठदन कार्ाक्रम

स्वास््र् लबमा कार्ाक्रम
पूणा खोप सलुनश्चतता कार्ाक्रम
गाउँघि चक्िलनक सन्िािन, र्ार्तर्ात खिा तथा 
अनगुमन

स्थानीर् पाठ्यपसु्तक िेखन तथा छपाई कक्षा( १-३)

पाठ्यपसु्तक अनदुान थप
ठदवा खाजा ब्र्वस्थापन अनदुान थप

 ववद्यािर् स्तिीर् तथाङ्क ब्र्वस्थापन तालिम IEMIS



४ मािाा २०००००.००

५ स्र्ाङ ३०००००.००
६ स्र्ाङ १५००००.००
७ स्र्ाङ ६००००.००
९ जोमसोम 200000
१० जोमसोम ३०००००.००
११ ठठनी २५००००.००

१२ ठठनी ५००००.००

१३ ढुम्बा १०००००.००
२२१००००.००

क्र.स. इकाई परिमाण
कार्ाान्वर्न 
हनु ेस्थान प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

१ गा.पा. ५९३०००.००
२ छैिो ६०००००.००
३ चिमाङ ६०००००.००
४ चिमाङ १०००००.००

५ मािाा ९०००००.००

६ मािाा ४०००००.००
७ स्र्ाङ १००००००.००
८ एर्िपोटा १०००००.००
९ स्र्ाङ १०००००.००
१० पथुाङ १०००००.००
११ जोमसोम २०००००.००
१२ जोमसोम ६०००००.००
१३ जोमसोम ४०००००.००

१४ ढुम्बा, सम्िे ५०००००.००
१५ ढुम्बा ५०००००.००
१६ ठठनी ४०००००.००

७०९३०००.००

क्र.स. इकाई परिमाण कार्ाान्वर्न प्रस्ताववत बजेट (रु) कैविर्त

मािाा स्र्ोम्बो घिमा जस्ता छाना छाउन ेर्ोजना

जनकल्र्ाण आधािितू ववद्यािर्को जस्ता छाना छाउने

ज्रे्ष्ठ नागरिक सम्मान तथा व्र्ावस्थापन

जम्मा

डेन्टि चिवकत्सकको पारिश्रलमक
कुछपतेिड्गा गमु्बामा लसडी सवहत गोिेटो बाटो लनमााण
मन्टेस्विी कक्षा  ब्र्बस्थापन मचुि नमनुा आधािितु 

लबध्र्ािर्
गाउँ घि चक्िलनक ORC ढुम्बाको िालग िवन ममात तथा 
िलनािि खरिद

िाप्राङ्ग गमु्बाको छाना ममात
दलित समूह िवनको जस्ता छाना छाउने

४. वाताविण तथा ववपद् व्र्वस्थान तिा
आ.व. २०७9/80 को वाताविण तथा ववपद् व्र्वस्थान तिा का र्ोजनाहरु

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम
वाताविण तथा ववपद् व्र्वस्थान सलमलत तिा

ग्र्ाववन खरिद कार्ाक्रम
छैिो गाउँमा थ्रसेि मेलसन तथा िवन लनमााण
चिमाङ लमलिजिुी दलित समाजका िालग सोिि िवन 

कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम
संस्थागत ववकास, सेवाप्रवाह तथा सशुासन तिा

आ.व. २०७9/80 को संस्थागत ववकास, सेवाप्रवाह तथा सशुासन तिा का र्ोजनाहरु 

पवहिो लनर्न्त्रण र्ोजना
खोिा लनर्न्त्रण र्ोजना
ठठनी खोल्सी लनर्न्त्रण

चशव मचन्दि पछाडी अपिुो ििपानी लनकास
शव दहन स्थि लनमााण (वारिपािी)
स्नानगहृ लनमााण
िोवेनकुजेमा पूवााधाि लनमााण

5 संस्थागत ववकास, सेवाप्रवाह तथा सशुासन
जम्मा

चिमाङ आधािितु स्वास््र् केन्रमा िोहिमैिा 
मािाा बस्ती पछाडी ढि लनकास तथा वकृ्षािोपण र्ोजना 
(क्रमागत)
मािाा तािाखेि ि गमु्बा जान ेबाटोमा ढि लनमााण तथा 
स्तिोन्नती
स्र्ाङ खोिा लनर्न्त्रण

स्र्ाङ आधािितु स्वास््र् िौकीमा ईचन्सनटेि लनमााण
एर्िपोटा गेटनिे म्हन ेलनमााण
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५ वटै वडाका ६० बषा मालथका जेष्ठ नागरिकहरुका 
िालग धालमाक अविोकन भ्रमण (हिेक वडामा रु३ िाख 
को दििे)


