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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

१ नं. िडा कायाििय, राकाथुम 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

रकम रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ दलित िलित व्यवसाय काययक्रम (वडा सलमलतको लिर्यय अिुसार) २२५२२ १ २५० 

२ मलहिा िलित काययक्रम २२५२२ १ २०० 

३ शैलिक गरु्स्तर प्रोत्साहि काययक्रम २२५२२ १ १०० 

४ शैलिक गरु्स्तर सधुार काययक्रम २२५२२ १ २०० 

५ जन्मभमुी मलहिा बचत तथा ऋर् सहकारी संस्था कायायिय व्यवस्थापि २५१२१ १ ५० 

६ श्री भगवती आ.लव. कायायिय व्यवस्थापि २५३११ १ १५० 

७ श्री मा.लव.शैलिक गरु्स्तर तथा कायायिय व्यवस्थापि २५३११ १ ३०० 

८ श्री वागेश्वोरी आ. लव. कायायिय व्यवस्थापि २५३११ १ २०० 

९ स्वास््य व्यवस्थापि २५३१२ १ ५०० 

१० कृलि तथा पशजुन्य काययक्रम ( वडा सलमलतको लिर्यय अिुसार ) २६४२२ १ ९०० 

११ भैपरी आउिे चाि ुखचय २८९११ १ ५० 

१२ बाख्रापािि काययक्रम ३११३१ १ ३०० 

१३ चपाडी-खरेैिीघाट गोरेटो बाटो ममयत सधुार ३११५१ १ १२६ 

१४ चापबोट-कुसमुबोट-बिेघारी सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ ५०० 

१५ मौिाडी-लशखरडाडा गरैाटोि सडक स्तरोन्िलत ३११५१ १ ४०० 

१६ वडाभरीका सडक ममयत कोि (वडा सलमलतको लिर्ाययािुसार) ३११५१ १ ५०० 

१७ कटरबोट िामापाखा लसंचाई पाइप व्यवस्थापि ३११५५ १ १०० 

१८ कािोपहरा-खालिगाउँ लसंचाई पाईप व्यवस्थापि ३११५५ १ ३५० 

१९ गोठपािी डाडाटोि लसंचाई पोखरी लिमायर् ३११५५ १ १५० 

२० जोम्साखोिा-लसम्िेटार लसंचाई पाइप व्यवस्थापि ३११५५ १ ५५० 

२१ धाराखेत-मटेिीटोि लसंचाई पोखरी लिमायर् ३११५५ १ २०० 

२२ भैसीदह-तल्िो लसम्िटेार-भास्मेपाखा लसंचाई पाईप व्यवस्थापि ३११५५ १ २०० 

२३ एकान्तकुिा खािेपािी ट यांकी लिमायर् ३११५६ १ ३०० 

२४ गोलपखोिा-दलििखोर खािेपािी ट यांकी लिमायर् ३११५६ १ ४५० 

२५ घ्याङटोि खािेपािी ईन्टेक तथा पाईप व्यवस्थापि ३११५६ १ ८० 

२६ िभुघुाट खािपेािी ममयत तथा पाईप व्यवस्थापि ३११५६ १ ५०० 
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२७ िवु ु-चपाडी सडक खण्डमा विृरोपि काययक्रम ३११५७ १ १५० 

२८ लकरातेश्वोर मलन्दर जाि ेबाटोमा लसढी लिमायर् ३११५९ १ ५०० 

२९ 

खैरेिी-राकाथमु-गाल्बा-दोरम्बा-सैिङु सडक प्रवेशद्वार गेट लिमायर् 

(अजुयि स्मलृत शलहद गेट) ३११५९ १ ४५० 

३० घोमायघाट सति लिमायर् ३११५९ १ ३५० 

३१ धारापािी उलतसघारी सति संरिर् ३११५९ १ १५० 

३२ धारापािी मलन्दर संरिर् ३११५९ १ ३०० 

३३ लपपिबोट चौतारो लिमायर् तथा गोरेटो बाटो ममयत ३११५९ १ १५० 

३४ बेिघारी चौतारा लिमायर् ३११५९ १ २०० 

३५ मािेडाडा िहरेमाि ेलिमायर् ३११५९ १ ५०० 

३६ 

वडाभरीका स्वास््य, सडक, खा.पा., लशिा िगायत भैपरी आउि े

समस्या समाधाि गिय ३१५११ १ ६२५.३३१ 

कुि जम्मा १०९८१.३३१ 
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

२ नं. िडा कायाििय, मझुिा 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

 रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िि जम्मा कैवियत 

१ ओखरबोट महुाि खािपेािी ईन्टेक तथा पाईप खािपेािी योजिा ३११५६ १ १००.३४२   

२ कालिव्राङ खा.पा. लव. लप. टी. ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ १००   

३ खोप्रा पंधेरो हुद ैचौरटोि खािपेािी योजिा ३११५६ १ २००   

४ चौरखेत खािेपािी ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ १००   

५ मधरुखोिा भई डाँडाटोि सम्म खािेपािी योजिा ३११५६ १ १००   

६ रङलमर खोिा महुाि भई गोठवारीटोि खािेपािी योजिा ३११५६ १ २००   

७ काप्रावाोट लसंचाई टेङ की लिमायर् ३११५५ १ १००   

८ ठुिो कािोपाखा खरे लसचाई योजिा ३११५५ १ १००   

९ ठाडोखोिा ियाकुिो स्वारा लसचाई योजिा ३११५५ १ १००   

१० दवेलसि खोिा महुाि भई खम्वरवोट सम्म लसचाई योजिा ३११५५ १ १५०   

११ सिुारलसव खेत योजिा ३११५५ १ १००   

१२ खाँडादवेी गाउँपालिका सालवक वडा ि.ं ९ मझवुा गमु्बा लिमाांर् ३११५९ १ ४००   

१३ रायटोि खिेकुद मैदाि लिमायर् ३११५९ १ १५०   

१४ 
कोशीफके भन्याङ दखेी प्र.लव. फन््याङ हुद ैकुरुन्थिी सम्म सडक 

ममयत 
३११५१ १ ३९३   

१५ धारापािी भेडीखोर सडक लवस्तार ३११५१ १ १५०   

१६ लिङगािपािी-लसरािटोि-मिेडाँडा-जगुेपािी सडक लवस्तार ३११५१ १ १५००   

१७ मधरुखोिा भई िेकवारी दलितटोरसम्म सडक लवस्तार ३११५१ १ ४००   

१८ वडा भररको बाटो ममयर ३११५१ १ ३००   

१९ एकता मलहिा सरकारीिाई सहायता २५३१३ १ १००   

२० लवद्याियिाई आधलुिक लशिा प्रदाि गिय शैलिक सामाग्री खररद २५३११ १ २००   

२१ कृ ष्र् प्रर्ामी मलन्दर धसुािमा भान्साघर लिमायर् ३११५९ १ २००   

२२ दधुकुन्ड महादवे मलन्दर लिमायर् ३११५९ १ १५०   

२३ दगुायिदी लतथयस्थिको िालग मलन्दर र टहरो लिमायर् ३११५९ १ ५०   

२४ वडामा रहकेो स्वास््य समस्या लिराकरर् गिय २५३१२ १ ४००   

कुि जम्मा ५७४३.३४२   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

३ नं. िडा कायाििय, विरपानी 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम खर्ि शीषिक िि जम्मा कैवियत 

१ तािागाउँ िहरे आपँ प्रवधि काययक्रम २२५२२ १ १००   

२ िहरेआँप प्रवदयि लसत्खा २२५२२ १ १००   

३ लसत्खा घोमायटार माझी यवुा तथा कृलि फामय २६४१३ १ १००   

४ लपपिटार सामदुालयक भवि फलियचर व्यवस्थापि ३११२३ १ ५००   

५ 
कैजेिी खोिा महुाि भई कैिेजी टोि वलस्त खािपेािी इन्टेक र धारा 

लिमायर् योजिा 
३११५६ १ १००   

६ लकस्वर वलस्त खािेपािी पाईप खररद ३११५६ १ ५०   

७ खािपेािी पाईप खररद ३११५६ १ ५००   

८ पहाददमु आन्पचौर खािपेािी ममयत तथा धारा लिमायर् योजिा ३११५६ १ १५०   

९ भीरपािी रायटोि-खड का टोि मगरटोि खािपेािी टयांकी ममयत ३११५६ १ ५०   

१० लसत्खा माझी गाउँ खािपेािी महुाि संरिर् ३११५६ १ १००   

११ लसम्िे कुमार घर खािपेािी योजिा ३११५६ १ ५०   

१२ लसम्िे पधेरो मालथको पािीमा खािपेािी ट यांकी लिमायर् ३११५६ १ ५०   

१३ लसम्िे भजेुि टोि र रायटोि खािपेािी पाईप खररत ३११५६ १ ५०   

१४ पहाददमु खते लसचाई ट यांकी लिमायर् ३११५६ १ ५०   

१५ भलुटि खते सोलल्थङ लसचाई पोखरी लिमायर् तथा पाइप खररद ३११५५ १ ४००   

१६ राम बहादरु सर कमराती खेत लसचाई कुिो ३११५५ १ १५०   

१७ लसत्खा फाँट सतहररको लसंचाईको िागी ईिार लिमायर् ३११५५ १ १५०   

१८ वाडय कायायियमा स्वागत गेट लिमायर् २८९११ १ ३००   

१९ कालिज पािि काययक्रम जे एम पशपुन्छी तथा आधलुिक कृलिफामय २६४२३ १ १००   

२० ट्रस्ट लिमायर् ३११५९ १ १५०   

२१ 
भिाखाकय  डाडाटोि सडक मालथ रहकेो घर संरिर्मा सकु्का वाि िगाउि े

योजिा 
३११५९ १ १००   

२२ वडा कायायियमा चमेिा गहृ र प्रलतिािय लिमायर् ३११५९ १ ७००   

२३ खेि मैदाि लिमायर् कुतुसाय ३११५९ १ १००   

२४ खेि मैदाि लिमायर् लचसापािी ३११५९ १ १००   

२५ यवुा तथा बािबालिकाको िालग प्रोत्साहि काययक्रम २२५२२ १ ४००   

२६ गनु्रुकी खोिा करमबाेेट ढाडबारी सडक लिमायर् ३११५१ १ ५०   
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२७ चारघरे मगरटोि सडक ममयत ३११५१ १ १००   

२८ डब्खा झोिङु गेपिु जािे सडक ममयत ३११५१ १ ५०   

२९ थामडाँडा सडक ममयत ३११५१ १ ५०   

३० दाररम बोट रामसरर् घर हुद ैखाँडादवेी मलन्दर ट्रायक ओपि सडक ममयत ३११५१ १ १५०   

३१ 
भिाखकय  सामदुालयक स्वास््यदखेी िाप्का डाँडाटोि तामाङटोि सडक 

ममयत 
३११५१ १ ५०   

३२ भस्मे कालमटोि सडक लिमायर् ३११५१ १ १७५   

३३ लभरपािी सडक ममयत ३११५१ १ ३००   

३४ भीरपािी रायाटोि सडक लिमायर् ३११५१ १ १५०   

३५ मािडाडा रायटोि सडक लिमायर् ३११५१ १ १५०   

३६ िप्का पौडेि टोि सालदखोिा सडक ममयत ३११५१ १ १५०   

३७ सालवक ४ लचसापािीको सडक ममयत (मजदरुबाट) ३११५१ १ १००   

३८ लसत्खाटार रामजी हररभक्त टोि सडक योजिा ३११५१ १ ५०   

३९ एकि परुुि, जेष्ठ िागरीक तथा अपाङ गको िालग प्रोत्साहि काययक्रम २२५२२ १ ७००   

४० लवश्व होचोमा सचूीकृत गियको िालग कल्यार् श्रेष्ठको पत्रकार सम्मिेि २२५२२ १ ५०   

४१ कृष्र् आधारभतु लवद्यािय घेराबार २५३११ १ २००   

४२ श्री जन्म भलुम लवद्यािय फलियचर र शैलिक साम्रागी खररत २५३११ १ १०००   

४३ लशिक तालिम वडा भररको िालग २२५२२ १ १००   

४४ 
लचसापािीमा तारकेस्वारी महादवे मलन्दर वररपरी माबयि लबछौिे र घेरा वार 

लिमायर् 
३११५९ १ ५००   

४५ डफ्का गरे्श मलन्दर लिमायर् ३११५९ १ २००   

४६ दगुाय मलन्दर घेराबार भीरपािी ३११५९ १ ५०   

४७ पहरेपािी भीमसेि मलन्दर लिमायर् ३११५९ १ ३००   

४८ पाचँ कन्या दवेी मलन्दर लिमायर् छाप ३११५९ १ १५०   

४९ स्व. श्री यािबहादरु काकीको िाउमा प्रलतिािय लिमायर् मलु्यधारामा ३११५९ १ २००   

५० स्वाराटोि चौतारो लिमायर् ३११५९ १ १५०   

५१ सािोचौर सम्याउि ेर तटबन्धि िगाउि े ३११५९ १ ५००   

५२ लसत्खा पशपुलत मलन्दर लिमायर् ३११५९ १ ५००   

५३ प्रस्तालवत िाप्का सामदुालयक स्वास््यमा फलियचर व्यवस्थापि २५३१२ १ ५०   

५४ मलहिा स्वमसेलवका प्रोत्साि काययक्रम प्रलत मलहिा ५०० का दरिे २५३१२ १ १००   

कुि जम्मा १०८७५   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

४ नं. िडा कायाििय, पकरिास 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ 

बेरोजगार यवुा िलित काययक्रम व्यवसालयक उद्योग कृलि र अन्य 

व्यवसाययमा अिुदाि २२५२२ १ २००   

२ 

माडीफाँट तरकारी उत्पादि सहकारीिाई थेस्रर र टेिर खररदका िालग 

अिुदाि ३११२२ १ ५००   

३ सामलुहक पशपुंलि तथा व्यवसालयक कृलि काययक्रम २५३१५ १ २००   

४ वडा काययिय व्यवस्थापि २२५२२ १ २५०   

५ वडा डायरी तथा वतृलचत्र तयारी का िालग २२५२२ १ १००   

६ वडा िं ४ मा भपैरी आउिे आकलस्मक योजिा २८९११ १ १६२.४३२   

७ वडा भरी खािपेािी ममयत सम्भार ३११५६ १ २००   

८ ठुिोघारी-मटेरी-िोखर-खसाई लसंचाई ईिार लिमायर् ३११५५ १ ४००   

९ िािी महुाि खोिा दलेख भटौिी खोिा सम्म कुिो ममयत ३११५५ १ २००   

१० बसेिी रुदी बेसी फाँट तटबन्धि ३११५४ १ २००   

११ 

दलित समदुायको स्तर उन्ितीका िालग कृलि तथा पशपुािि सम्बन्धी 

आयआजयि काययक्रम २२५२२ १ २००   

१२ धालमयक बाध्यवादि खररद वडा स्तरीय ३११२२ १ १००   

१३ खेिकुद प्रलतयोलगता यवुा क्िब माफय त २२५२२ १ ४००   

१४ खेिकुद मदैाि दलेख उपलडटोि जािे लसँलड लिमायर् ३११५९ १ २००   

१५ सतुारगाउँ आसपास खेि मदैाि २२५२२ १ २००   

१६ कामीटारे वस्ती सडक ममयत ३११५१ १ १५०   

१७ लपपिडाँडा गरे्श प्रा.लव. लपप्िे सडक ३११५१ १ २००   

१८ फुिपाती मैदाि-बुढीदवेीस्थाि-कमीटोि-घोवीडाँडा सडक ममयत ३११५१ १ २००   

१९ बाबुराम स्मलृत दलेख धमयशािा सडक ममयत ३११५१ १ २००   

२० मध्य पहाडीबाट लसमराडी झिे सडक लिमायर् ३११५१ १ १००   

२१ राम्चे स्वामी बोट एक्ि ेपीपि बोट सडक ३११५१ १ १५०   

२२ िोखकय  आमगरैी साण्डे िेवार वस्ती सडक ममयत ३११५१ १ २००   

२३ वडा भरी सडक ममयत ३११५१ १ ३००   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
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२४ स्वयंसेवीका प्रोत्साहि तथा बाि लववाह रोकथाम २२५२२ १ १५०   

२५ मािापाथी खारेज गरी लडलजटि ढक तराजकुो व्यवस्थापि ३११२२ १ १००   

२६ गरे्श आ.लव व्यवस्थापि अिदुाि २५३११ १ १५०   

२७ बाबुराम स्मलृत व्यवस्थापि अिदुाि २५३११ १ १५०   

२८ लभमेश्वर प्रसिु कंडेि मा.लव. गाडी ममयत व्यवस्थापि अिदुाि २२२१३ १ १००   

२९ लभमेश्वर प्रसिु कंडेि मा.लव. व्यवस्थापि अिुदाि २५३११ १ ४००   

३० रक्तमािा आ.लव. व्यवस्थापि अिदुाि २५३११ १ १००   

३१ सतुारगाउँ बािकिा संचािि अिदुाि २५३११ १ १००   

३२ कल्चौडे खत्री समदुायको कुि पजुामा ट्रस लिमायर् ३११५९ १ २००   

३३ रक्तमािा समदुालयक भवि प्िाष्टर व्यवस्थापि ३११५९ १ १००   

३४ रजगाउँको चौतारो लिमायर् दईुवटा ३११५९ १ १५०   

३५ सान्डे पौवा चौतारो लिमायर् ( २ वटा ) ३११५९ १ ३००   

३६ सान्डे भरैवी मलन्दर लिमायर् ३११५९ १ २००   

३७ लसम्िे स्वामीबोट चौतारा प्िाष्टर ३११५९ १ १००   

३८ क्वारेिटाईि लिमायर् तथा व्यवस्थापि २११२३ १ २००   

३९ कोरोिा सम्बलन्ध उपचार व्यवस्थापि २११२३ १ ५००   

४० 

फरक िमता भएकािाई आवश्यक स्वास्थय, लवमा तथा सामाग्री 

व्यवस्थापि २२५२२ १ १५०   

४१ सामदुालयक स्वास्थय व्यवस्थापि भीमसेिस्थाि अिुदाि २५३१२ १ १००   

कुि जम्मा ८२६२.४३२   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

५ नं. िडा कायाििय, पकरिास 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

  
 रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ प्रोत्साहि काययक्रम २२५२२ १ ५०   

२ एक घर एक करेसावारी काययक्रम २२५२२ १ १००   

३ खत्रीटोि खािेपािी ममयत ३११५६ १ २००   

४ खािीखोिा आँपबोट खािेपािी आयोजिा ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ २००   

५ खािीखोिा धारापािी खािपेािी आयोजिा ईन्टेक लिमायर् ३११५६ १ ५०   

६ फुकेसल्िा लततेपातीघारी बुढाथोकीटोि खािपेािी ममयत ३११५६ १ १५०   

७ लशरादवेी खािपेािी महुाि संरिर् ३११५६ १ १००   

८ लसमखेत धारापािी खािपेािी ईन्टेक लिमायर् ३११५६ १ ५०   

९ आकासेपािी संकिि ट याङ की लिमायर् ३११५५ १ १३००   

१० खयरबोटे डुम्रो घोप्टे लसंचाई कुिो लिमायर् ३११५५ १ १५०   

११ खािीखोिा लसंचाई ट याङ की लिमायर् ३११५५ १ १५०   

१२ फोगटी लसचाई पाइपिाईि व्यवस्थापि ३११५५ १ १००   

१३ मालथल्िो भोक्टािी गाराङ गखोिा लसचाई पाइप व्यवस्थापि ३११५५ १ १००   

१४ स्वामीबोट कुिो ममयत ३११५५ १ १५०   

१५ 
गोगिपािी, ह.ेपो. डाँडा, सकुुरमहुाि तथा ठाटी आसपास र फुल्पामा 

प्रलतिािय लिमायर् 
३११५९ १ ५००   

१६ चचय प्राथिा भवि लिमायर् ३११५९ १ २००   

१७ हाट िाग्िे डाँडामा सावयजलिक शौचािय लिमायर् ३११५९ १ २००   

१८ गोगिपािी-खत्रीटोि-गाउँपालिका सडक स्तरोन्िलत ३११५१ १ ५००   

१९ वडाभररको सडक ममयत ३११५१ १ २००   

२० मलहिा सशलक्तकरर् काययकम २२५१२ १ ७२.०८   

२१ महामारी तथा लवपद  व्यवस्थापि २७२१२ १ ५००   

२२ जिकल्यार् आ.लव. पखायि तथा घरेावार २६४२३ १ १५०   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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२३ पशपुती आ.लव. घेरावार २६४२३ १ १५०   

२४ लवद्याथी पेवा काययक्रम २५३११ १ २००   

२५ लवद्याियहरुमा लवियगत िेत्र व्यवस्थापि २५३११ १ २००   

२६ फुल्पा भगवती मलन्दर रेलिङ वार ३११५९ १ १००   

२७ कोरोिा लियन्त्रर् तथा क्वारेन्टाईि व्यवस्थापि २५३१२ १ २००   

२८ गभयवतीको घरमा झण्डा र अण्डा काययक्रम २२५२२ १ १००   

२९ पकरवास स्वास््य चौकी व्यवस्थापि तथा वलथयङ सेन्टर संचािि २५३१२ १ २००   

कुि जम्मा ६३२२.०८   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

६ नं. िडा कायाििय, माकादुम 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

  

रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िि जम्मा कैवियत 

१ कुवापािी पाईपिाईि लवतरर् तथा धारा लिमायर् ३११५६ १ ३५०   

२ चौतारा डाँडा खािेपािी ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ ३००   

३ धारेखोिा खािेपािी पाईपिाईि लवतरर् तथा धारा लिमायर् ३११५६ १ ३५०   

४ 

फिाटे खािेपािी ट याङ कीबाट पाईपिाईि लवतरर् तथा धारा 

लिमायर् ३११५६ १ ३००   

५ बुढाथोकी डाँडा खािेपािी ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ ३००   

६ भस्मेखोिा खत्रीटोि खािेपािी ईन्टेक तथा पाईप लवस्तार ३११५६ १ ३००   

७ महत बगर खािेपािी पाईपिाईि लवतरर् तथा धारा लिमायर् ३११५६ १ २००   

८ महाजािटोि ट याङ की पाईपिाईि लवतरर् तथा धारा लिमायर् ३११५६ १ ३००   

९ माझघर पधेरो महुाि संरिर् ३११५६ १ ३४५   

१० िामागाउँ खािेपालि महुाि संरिर् ३११५६ १ ५०   

११ लभरमिुी लसंचाई पाईप खररद - भटौिी ३११५५ १ ५०   

१२ सािोलभर तल्िो लसंचाई पाईप खररद ३११५५ १ १००   

१३ लसम्ि ेलसंचाई ट याङ की लिमायर् ३११५५ १ ४००   

१४ लचया घर ममयत दगुायिदी ३११५९ १ ३०   

१५ भजि स महु २६४११ १ ५०   

१६ राम मलन्दर २६४११ १ ५०   

१७ दमैखोिा- घ्याङगैरा सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ २००   

१८ भोिायबोट- भटौिी सडक ३११५१ १ २००   

१९ ECD र कायायिय सहयोगीका िालग स्वास््य लवमा काययक्रम २२२१४ १ ३०   

२० एक लवद्यािय एक ल्यापटप काययक्रम २२५२२ १ १००   

२१ कािीदवेी आ.लव. स्माटय लट.भी. खररद ३११२२ १ १००   

२२ बुद्व भवािी मा.लव. स्माटय टी.लभ / प्रोजेक्टर खररद ३११२२ १ ५००   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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२३ लशिक तालिम (कम्प्यटुर/मागमा आधाररत) २२५१२ १ ५०   

२४ सामदुालयक लवद्यािय रेलडयो काययक्रम २२५२२ १ १००   

२५ सामदुालयक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग ट्रयाकसटु खररद २५३११ १ ६००   

२६ बुढाथोकी कुि मलन्दर ३११५९ १ ५०   

२७ लिङ गेडाँडा सडक ड्राईवाि ३११५९ १ ५०   

२८ लसम्ि ेआययघाट लसढी लिमायर् ३११५९ १ २००   

२९ स्वास््य चौकी एवंम बलथयङ सेन्टर व्यवस्थापि २५३१२ १ २००   

३० मलहिा सहकारी व्यवस्थापि २५१२१ १ १००   

कुि जम्मा ५९५५   

 

  

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
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ा
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

७ नं. िडा कायाििय, खााँडादेिी 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ कृलि फिफूि लवरुवा खररद व्यवस्थापि ३११३१ १ १०१२.६१३   

२ लघलसङटोि खािेपािी ट याङ की ममयत योजिा ३११५६ १ १००   

३ ढुडुङ के पात्िे गोिवन् दी खािपेािी ममयत योजिा ३११५६ १ २००   

४ 

ढोिीपाखा महुाि भई सल्िेिी कोल्तेमयायङ सावडाँडा ताम्दाि 

खािपेािी ममयत योजिा ३११५६ १ २००   

५ ताल्धङु, सिुडाँडा खािपेािी योजिा ३११५६ १ ५००   

६ धारालभर धसु्कोट खािेपािी योजिा ३११५६ १ ५००   

७ िािी लिलफ्टङ खािपेािी योजिा ३११५६ १ ३००   

८ 

पाङ चते वजार तथा स्वास््य चौकी खािपेािी ट याङ की लिमायर् 

योजिा ३११५६ १ २५०   

९ पात्िे पौवाखोिा खािपेािी ट याङ की घेरावार योजिा ३११५६ १ १००   

१० पोटासी भास्म ेगनु्डुगिु खािेपािी ममयत योजिा ३११५६ १ २००   

११ भन्याङ खािपेािी ममयत योजिा ३११५६ १ १५०   

१२ मेजरवती महुाि हदु ैढुडुङ ग ेखािेपािी ममयत योजिा ३११५६ १ १५०   

१३ च्यालसन्टार लसंचाई योजिा ३११५५ १ २००   

१४ ठेरीवारी कुिो ममयत लसंचाई योजिा ३११५५ १ १५०   

१५ पड कु लसंचाई ममयत योजिा ३११५५ १ १००   

१६ रातोपािी खाराङमाराङ थािलसं लसंचाई ममयत योजिा ३११५५ १ ३००   

१७ श्री धेछेिलिङ गमु्बा लिमायर् योजिा ३११५९ १ १०००   

१८ सामदुालयक अध्ययि केन्र भवि लिमायर् योजिा ३११५९ १ ३५०   

१९ खररडाँडा महादवे मलन्दर संरिर् तथा पखायि लिमायर् योजिा ३१११३ १ १५०   

२० लशिा ,स्वास््य र खेिकुद व्यवस्थापि गिय २२५२२ १ १०००   

२१ चोप्राङ. दवरुडाँडा, धाजुयक गोरेटो बाटो लसँढी लिमायर् योजिा ३११५९ १ ३००   

२२ लिगािवास-खररढुङ गा-रस्काँडा सडक स्तरोन्िती ३११५१ १ ५००   

२३ मिुखकय  दलित वस्ती सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ ३००   

२४ साझेदारी कोि ३१५११ १ १०००   

२५ चोप्राङ मा.लव. भवि लिमायर् गिय ग्राउण्ड लिमायर् ३११५९ १ ३५०   

२६ पाङसीङ डाँडा गरुु ररन्पोछे मलूतय स्थापिा योजिा ३११५९ १ १०००   

२७ लभमसेि थाि मलन्दर लिमायर् योजिा ३११५९ १ २५०   

२८ सलक्रय मलहिा वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था व्यवस्थापि २५१२२ १ २००   

कुि जम्मा १०८१२.६१३   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

८ नं. िडा कायाििय, गागि-िदौरे 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम खर्ि शीषिक िि जम्मा कैवियत 

१ कृलि यलन्त्रकरर् सामाि खररद ३११२२ १ ५००   

२ खािीडाँडा गौचरर् लसचाई योजिा ३११५५ १ ३००   

३ भण्डारी खोिा लतिबारी रातमाटा लसंचाई योजिा ३११५५ १ १००   

४ भण्डारी खोिा-धिुबेेलस लसंचाई योजिा ३११५५ १ ५००   

५ फलियचर तथा फलियलसङ खररद काययक्रम वडा कायायिय ३११२३ १ ५००   

६ हुिाक कायायिय व्यवस्थापि २५३१५ १ १००   

७ इन्ररे्ी छाँगा खािेपािी ममयत ३११५६ १ १५०   

८ गागि खािेपािी ममयत ३११५६ १ ४००   

९ चारघरे खािपेािी योजिा ३११५६ १ २००   

१० भण्डारी गाउँलपपिबोट पधेरो ममयत ३११५६ १ १५०   

११ अन्तरपािी टोि घोरेटो बाटो लिमायर् ३११५१ १ १००   

१२ कैचि ेप्रलवि टोि सडक लिमायर् ३११५१ १ १००   

१३ घ्याङडाँडा गोर्टोि सडक ममयत ३११५१ १ १००   

१४ चौतारा डाँडा भण्डारी घोरेटो बाटो लिमायर् ३११५१ १ १००   

१५ टोडके अगौि ेसडक लिमायर् ३११५१ १ २००   

१६ तामबोटे पोकि-स्कुिडाँडा सडक ३११५१ १ २००   

१७ दउेरािी लसम सडक ममयत ३११५१ १ ५००   

१८ िप्टिचोक खड काटोि-दउेरािीडाडँा सडक लिमायर् ३११५१ १ २००   

१९ वडा कायायिय-मझवुा सडक लिमायर् ३११५१ १ ५००   

२० वडा स्तरीय सडक ममयत दसैं अगालड ३११५१ १ ४००   

२१ दलित स-शलक्तकरर् काययक्रम २२५२२ १ २००   

२२ आययघाट लिमायर् (मिु च्यािडाँडा) ३११५९ १ ५००   

२३ खाँडादवेी मलन्दर लिमायर्- लचरङख ु ३११५१ १ १००   

२४ खाँडादवेी मलन्दर लिमायर्,गागिटार ३११५९ १ ३००   

कुि जम्मा ६४००   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

९ नं. िडा कायाििय, वपङ्खुरी 

िडागत प ाँजीगत योजना तथा िवित िगि कायिक्रम आ.ि. २०७७/०७८ 

 
रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िि  जम्मा कैवियत 

१ अगवुा कृिक पररचािि तथा तालिम र व्यवस्थापि २२५१२ १ १५०   

२ काप्रेपािी खािेपािी ट याङ की ३११५६ १ १००   

३ खािपेािी पाइप खररद (सालवक 1,2,3, र ९) ३११५६ १ १००   

४ गोगिे कामीटोि खािपेािी पाईप खररद ३११५६ १ ७०   

५ घाराडाडाँ काप्रावोट खािपेािी ट याङ की लिमायर् ३११५६ १ १००   

६ तल्िो डाँडाटोि खािपेािी ट याङ की (सालवक ७) ३११५६ १ १००   

७ मािेडाँडा खािेपािी ट याङ की लिमायर् (वडा कायायिय) ३११५६ १ ११०   

८ लसमिबोट ्योक्सेिी कुवा ममयत ३११५६ १ १००   

९ खोिपेािी लसचांई ३११५५ १ १००   

१० ्याक्सेिी पोखरी लिमायर् ३११५५ १ १००   

११ ठाडेटोि लढलकटोि गोगि लसंचाई ३११५५ १ २००   

१२ भञ्जयाङ डाँडा लसंचाईकुिो ३११५५ १ १५०   

१३ वेशीटोि मास्िोटोि लसचांई ३११५५ १ १००   

१४ यवुा ससलक्तकरर् तथा खेिकुद काययक्रम २२५२२ १ २५५   

१५ अदवुावारी लजरो लकिो- राम्चे -दलेवथाि सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ २५०   

१६ इन्रावती लसरािटोि सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ १०५   

१७ जगुे गोगिे सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ २००   

१८ पोटावारी तीत्रीबोट लसमगैहा सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ २५०   

१९ बरबोट गोगिे सम्म सडक स्तररोन्िती ३११५१ १ २००   

२० बाहुन्चरुा खोिा खकय  सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ ३००   

२१ मेलथगैहा होस्तािी सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ ३००   

२२ मािेडाँडा दवेीथाि सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ ३००   

२३ िाकुरीडाँडा िहरेटोि गोगि ेसडक स्तरउन्िती ३११५१ १ १५०   

२४ वडा कायायिय-अदवुावारी-चोरखोिा-परुािागाउँ सडक सरसफाई ३११५१ १ २००   

२५ साङथाि थािपती सडक स्तरउन्िती ३११५१ १ २००   

२६ अम्बोटे आययघाट ३११५९ १ १६०   

२७ इन्रावती मलन्दर लिमायर् वडा कायायिय िलजक ३११५९ १ १००   

२८ कृष्र् मलन्दर भटमासबारी ३११५९ १ १००   

२९ कालिदवेी मलन्दर लिमायर् अमाराघारी ३११५९ १ १००   

३० भलुमथाि मलन्दर(सालवक -१) ३११५९ १ १००   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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३१ मगर गमु्बा ३११५९ १ १५०   

३२ लसस्िेरी सामदुालयक वि सति लिमयर् ३११५९ १ १००   

३३ स्वास््य चौकी व्यवस्थापि २५३१२ १ १००   

कुि जम्मा ५१००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

वशिााः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा  कैवियत 

१ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्याियिाई अिुदाि ४९५६   

२ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्याियिाई अिुदाि ८२१   

३ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्याियिाई अिुदाि ११६२   

४ 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशिक, राहत अिुदाि लशिकका िालग तिब 

भत्ता अिदुाि (लवशेि लशिा पररिद अन्तरगतका लशिक/कमयचारीहरु समेत) १०९०००   

५ 

प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशिर् लसकाइ सामग्री एवम  किा ८ को परीिा 

व्यवस्थापि अिदुाि १७२   

६ 

प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशिर् लसकाइ सामग्री एवम  किा ८ को परीिा 

व्यवस्थापि अिदुाि १०३९   

७ 

प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशिर् लसकाइ सामग्री एवम  किा ८ को परीिा 

व्यवस्थापि अिदुाि २४४   

८ 

प्रारलम्भक बाि लवकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापि अिुदाि ८७८५   

९ 

प्रारलम्भक बाि लवकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापि अिुदाि १४६१   

१० 

प्रारलम्भक बाि लवकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यािय कमयचारी 

व्यबस्थापि अिुदाि २०६८   

११ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशिक, राहत अिुदाि लशिक िालग तिब भत्ता 

अिुदाि (लवशेि लशिा पररिद अन्तरगतका लशिक/कमयचारी,प्रालवलधक धारका 

प्रलशिक समेत) २१०००   

१२ लवद्यािय भौलतक पवुायधार लिमायर् अिुदाि १५००   

१३ लवद्यािय भौलतक पवुायधार लिमायर् अिुदाि २४८   

१४ लवद्यािय भौलतक पवुायधार लिमायर् अिुदाि ३५२   

१५ लवद्यािय सञ्चािि तथा व्यवस्थापि अिदुाि ५१०   

१६ लवद्यािय सञ्चािि तथा व्यवस्थापि अिदुाि ३६१   

१७ लवद्यािय सञ्चािि तथा व्यवस्थापि अिदुाि २१७७   
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१८ 

लवद्याियमा शैलिक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम  काययसम्पादिमा आधाररत प्रोत्साहि 

अिुदाि ६३८   

१९ 

लवद्याियमा शैलिक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम  काययसम्पादिमा आधाररत प्रोत्साहि 

अिुदाि ३८५०   

२० 

लवद्याियमा शैलिक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम  काययसम्पादिमा आधाररत प्रोत्साहि 

अिुदाि ९०२   

२१ 

शैलिक पहुचँ सलुिलितता, अिौपचाररक तथा वैकलल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागत 

लवद्यािय, वैकलल्पक लवद्यािय, सािरता र लिरन्तर लशिाका काययक्रम समेत) १४२   

२२ 

शैलिक पहुचँ सलुिलितता, अिौपचाररक तथा वैकलल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागत 

लवद्यािय, वैकलल्पक लवद्यािय, सािरता र लिरन्तर लशिाका काययक्रम समेत) २०१   

२३ 

शैलिक पहुचँ सलुिलितता, अिौपचाररक तथा वैकलल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागत 

लवद्यािय, वैकलल्पक लवद्यािय, सािरता र लिरन्तर लशिाका काययक्रम समेत) ८५७   

२४ सामदुालयक लवद्याियका छात्राहरुिाई लिशलु्क स्यालिटरी प्याड ब्यवस्थापि ३२५   

२५ सामदुालयक लवद्याियका छात्राहरुिाई लिशलु्क स्यालिटरी प्याड ब्यवस्थापि १३८७   

२६ सामदुालयक लवद्याियका छात्राहरुिाई लिशलु्क स्यालिटरी प्याड ब्यवस्थापि २३०   

२७ सावयजलिक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग लिशलु्क पाठ यपसु्तक अिुदाि ३५१   

२८ सावयजलिक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग लिशलु्क पाठ यपसु्तक अिुदाि २११८   

२९ सावयजलिक लवद्याियका लवद्याथीहरुका िालग लिशलु्क पाठ यपसु्तक अिुदाि ४९७   

३० 

सावयजलिक लवद्याियमा अध्ययिरत लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृत्त (आवासीय तथा 

गैरआवासीय) १३९   

३१ 

सावयजलिक लवद्याियमा अध्ययिरत लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृत्त (आवासीय तथा 

गैरआवासीय) ६३१   

३२ 

सावयजलिक लवद्याियमा अध्ययिरत लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृत्त (आवासीय तथा 

गैरआवासीय) ७६   

कुि जम्मा १६८२००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

स्िास््याः सघं शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप  जम्मा कैवियत 

१ 
आधारभतू तथा आकलस्मक सेवाको िालग औिलध र स्वास््य सरुिा सामग्री (PPE बाहके) 

खररद तथा औिलध िगायतका सामग्रीको ढुवािी तथा ररप्यालकंग र लवतरर् समते 
२५२५   

२ 

आधारभतू तथा आकलस्मक सेवाको सलुििततका िालग औिधीको आपलूतय र उपयोग, 

सम्वलन्ध काययक्रमहरुको अिुगमि तथा मलू्याङकि (अिगुमि मलु्याङ कि तथा काययक्रम 

कायायन्वयि भ्रमर् खचय) 

७५   

३ 
आलथयक लस्थलत कमजोर रहकेा पिुःउपचारमा रहकेा पी.लब.सी. लबरामीहरुिाई उपचार 

अवलधभर पोिर् खचय तथा सम्पकय  परीिर् 
२१   

४ 

उपचार केन्रहरुमा आकलस्मक अवस्थामा औसलध एवं ल्याब सामाग्री ढुवािी, काययक्रमका 

िालग आवश्यक स्टेशिरी, ट यािी सीट िगायतका फमय फरमटे फोटोकपी, काययक्रमको 

लियलमत अिगुमि तथा मलु्यांकि,स्थिगत अिलुशिर्, ियरोगका लबरामीको चौमालसक 

कोहटय लवशे्लिर् र ई-लट.लब रज 

१७९   

५ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हिुे िते्रको छिौट गरी लबिालद छकय ि े(रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ 

समेत), लकटजन्य रोग लियन्त्रर् काययक्रमको अिगुमि एवम  मलू्याङ कि तथा लकटजन्य रोग 

लियन्त्रर्का िालग बहलुिकाय अन्तरलक्रया गि े

३०   

६ 
कोलभड १९ िगायत लवलभन्ि महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, लियन्त्रर् तथा लिगरािीका 

िालग सरोकारवािा सँगको अन्तरलक्रया तथा RRT, स्वास््यकमी पररचािि 
२५   

७ 
पशपुिंी आदीबाट हुि ेईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, लसलष्टसकोलसस, टक्सोप्िा्मोलसस आलद 

लवलभन्ि सरुवारोग सम्बलन्ध रोकथाम तथा लियन्त्रर्का िालग सचेतिा काययक्रम 
२०   

८ 
पालिका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको मालसक सचूिा संकिि, भेररलफकेशि एवं गरु्स्तर 

सधुार साथै चौमालसक एवं बालियक सलमिा 
२००   

९ 

पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवर धि काययक्रमको सलमिा, सकू्ष्मयोजिा अध्यावलधक र 

पालिका खोप समन्वय सलमलतको अलभमलुखकरर् समेत पालिका स्तरमा २ लदि, वडा खोप 

समन्वय सलमलतको स्वास््य संस्था, वडा सतरमा अलभमलुखकरर् १ लदि तथा परू्य खोप 

सलुिितताको िागी घरधरुी सर 

२३१   

१० पोिर् काययक्रम ५२९   
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११ 

बाह्य खोप केन्र बाट गरु्स्तररय खोप सेवा प्रदाि गिय खोप केन्रमा ब्यवस्थापिको िालग 

फलियचर ब्यवस्था, सम्बलन्धत वडा खोप समन्वय सलमलत माफय त तयारी एवं खररद, ३००० 

खोप केन्रमा प्रलत खोप केन्र रु १०००० दरि,े कलम्तमा टेवि १, कुसी १ र सािो बञे्च १ र 

हात 

४०   

१२ 
लबद्यािय स्वास््य लशिा, आमा समहू तथा स्थािीय तहमा स्वास््यका िालग सामालजक 

व्यवहार पररवतयि प्रवध्दयि अलभयाि 
१००   

१३ मिेररया, डेंग,ु कािाजार, स्क्रब टाइफस आलद लकटजन्य रोगको डाटा भेररलफकेशि १०   

१४ मात ृतथा िवलशश ुकाययक्रम ६७०   

१५ 
मात ृतथा िवलशश ुकाययक्रम अन्तगयत आमा सरुिा, गभयवती उत्प्रेरर्ा सेवा, न्यािो झोिा र 

लिशलु्क गभयपति काययक्रम 
८३०   

१६ 
रालष्ट्रय मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका काययक्रम (पोशाक प्रोत्साहि, यातायात खचय, वालियक 

सलमिा गोष्ठी र लदवस मिाउिे खचय समेत) 
१३००   

१७ 

लवलभन्ि सरुवारोग, िसि ेरोग, जिुोलटक, मािलसक स्वास््य सम्बलन्ध अन्तरलक्रया काययक्रम 

तथा लदवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या 

रोकथाम लदवस, मािलसक स्वास््य लदवस, अल्जाईमर लदवस, रेलबज लदवस, लवश्व औिो 

लदवस) मिाउि े

११५   

१८ लवरामीको िालग ओ.लप.लड.लटकट (कावयि कपी सलहतको ) छपाई १००   

१९ 

स्थािीय तह लभत्रका स्वास््यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का िालग आधारभतू तथा आकलस्मक 

सेवा अन्तगयत आखँा, िाक, काि, घाटी तथा मखु स्वास््य सम्वलन्ध प्राथलमक उपचार बारे 

अलभमलुखकरर् / तालिम 

१००   

२० 
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा काययरत कमयचारीहरुको तिव, 

महगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोिाक िगायत प्रशासलिक खचय समेत 
३०५००   

२१ 
समदुायमा आधाररत िवजात लशश ुतथा बाि रोगको एकीकृत व्यवस्थापि (IMNCI) 

काययक्रम सलमिा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा onsite coaching 
१००   

२२ 
स्वास््य चौकीको न्यिुतम सेवा मापदण्ड काययन्वयि, सलुरढीकरर् तथा सलमिा (स्वास््य 

चौकीको न्यिुतम सेवा मापदण्ड काययक्रमको सलमिा ) 
२००   

२३ स्वास््य संस्था िभएका वडाहरूमा आधारभतू स्वास््य सेवा केन्रहरुको संचािि खचय ५००   

२४ सामालजक पररिर् काययक्रम संचािि १००   

कुि जम्मा ३८५००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

कृवषाः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा कैवियत 

१ Artificial Insemination सम्बन्धी काययक्रम ११०   

२ अिुगमि मलु्याङ कि तथा काययक्रम कायायन्वयि भ्रमर् खचय(अिुगमि, मलु्याङ कि र भ्रमर् ) १०   

३ अिुगमि मलु्याङ कि तथा काययक्रम कायायन्वयि भ्रमर् खचय(अिुगमि, मलु्याङ कि र भ्रमर् ) ४०   

४ इन्धि कायायिय तथा अन्य प्रयोजिका िालग ३   

५ इन्धि कायायिय तथा अन्य प्रयोजिका िालग १२   

६ उत्पादि प्रदशयि (अन्िबािी ) ४८   

७ उत्पादि प्रदशयि (अन्िबािी ) १२   

८ उन्ित लबउ प्रसारर् लकट लबतरर् (अन्िबािी ) २०   

९ उन्ित लबउ प्रसारर् लकट लबतरर् (अन्िबािी ) ८०   

१० उन्ित लबउ प्रसारर् लकट लवतरर् (तरकारी ) ६   

११ उन्ित लबउ प्रसारर् लकट लवतरर् (तरकारी ) २४   

१२ एलककृत वािी तथा जि व्यवस्थापि कृिक पाठशािा संचािि ६६   

१३ एलककृत वािी तथा जि व्यवस्थापि कृिक पाठशािा संचािि २६४   

१४ कृिक दताय व्यवस्थापि काययक्रम ३००   

१५ कृिक पाठशािा ५२   

१६ कृिक पाठशािा २०८   

१७ कृिकको मागमा आधारीत काययक्रम ६०८   

१८ कृिकको मागमा आधारीत काययक्रम १३२   

१९ कृलि तथा पशपुन्छी सम्वलन्ध त्याकं अध्यावलधक काययक्रम १००   

२० कायायिय संचािि तथा मसिन्द खचय १५   

२१ कायायिय संचािि तथा मसिन्द खचय ६०   

२२ कायायिय सम्बलन्ध लबलबध खचयहरु २८   

२३ कायायिय सम्बलन्ध लबलबध खचयहरु २   
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२४ घमु्ती तालिम ३९   

२५ घमु्ती तालिम १५६   

२६ ढुवािी काययक्रम (बीउ िगायत अन्य सामाग्री ) ४   

२७ ढुवािी काययक्रम (बीउ िगायत अन्य सामाग्री ) १६   

२८ तरकारी उत्पादि प्रदशयि २४   

२९ तरकारी उत्पादि प्रदशयि ६   

३० ियाँ बहुउद्देश्यीय िसयरी स्थापिा २००   

३१ 

फिफूि दशक अन्तरगत स्थािीय तहमा सनु्तिाजात (सनु्तिा, कागलत, जिुार) लबरुवा 

रोपर् अलभयाि काययक्रम (५०% अिुदाि) २१००   

३२ बाख्राको सािा व्यवसालयक कृलि उत्पादि केन्र (पकेट) लवकास काययक्रम संचािि १५००   

३३ बािी कटािी सव े ८   

३४ बािी कटािी सव े ३२   

३५ मौसलम अन्तरकृया गोष्ठी ९   

३६ मौसलम अन्तरकृया गोष्ठी ३६   

३७ 

रालष्ट्रय र स्थािीय महत्वका खाद्य तथा पोिर् सरुिाममा टेवा पयुायउि ेवािी वस्तको सािा 

व्यवसालयक कृलि उत्पादि केन्र (पकेट) लवकास काययक्रम संचािि २४००   

३८ िागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्यि काययक्रम ९९०   

३९ लवजवलृर्द् अन्िबािी (६ हके्टर) ६४   

४० लवजवलृर्द् अन्िबािी (६ हके्टर) १६   

कुि जम्मा ९८००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

उद्योगाः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा कैवियत 

१ 

अलत गररब पररवारहरुको िालग कलम्तमा १० जिाको िालग हुि ेगरी साझा सलुवधा 

केन्रको स्थापिा। ५००   

२ 

प्रलतष्पधायमा छिौट भएका व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु माफय त उद्यमीको 

स्तरोन्िलत (आवश्यकता पलहचािका आधारमा पिुतायजगी र एडभान्स सीप लवकास 

तालिम काययक्रम) ६००   

३ 

प्रलतष्पधायमा छिौट भएका व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु माफय त िघ ुउद्यम 

लवकास मोडेिमा िया ँिघ ुउद्यमी लसजयिा गि े २६६०   

४ 

सम्भाव्य उत्पादिको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय बलृर्द् गियका िालग कलम्तमा ५ 

जिाको समहुमा प्रलबलध हस्तान्तरर् १४०   

कुि जम्मा ३९००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

िैंवगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरणाः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा  कैवियत 

१ 

१) समाजमा रहकेा कुरीलत, कुप्रथा, िङै लगक लहसंा, मािव वचेलवखि तथा ओसारपसार 

लवरुर्द् सचेतिामिूक काययक्रम तथा अलभयाि संचािि 2) मलहिा लवकास काययक्रमर्द्ारा 

प्रवयलदत मलहिा सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं स्थािीय तहको मलहिा उद्यमी 

संजाि स्थापिाको िालग सहजीक १००   

२ 

मलहिा, बािबालिका तथा ्येष्ठ िागररक मन्त्राियको कायय िेत्र (मलहिा, बािबालिका, 

अपांगता भएका व्यलक्त, जेष्ठ िागररक तथा यौलिक तथा िैंलगक अल्पसंख्यक) का त्यांक 

संकिि तथा अद्यावलधक गरर मलहिा, बािबालिका तथा ्येष्ठ िागररक मन्त्राियमा 

पठाउिका िालग १००   

३ स्थािीय तहको िैलगक लहसंा लिवारर् कोिमा रकम १००   

कुि जम्मा ३००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

उजािाः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा कैवियत 

१ िीलतगत,प्रशासलिक तथा ब्यबस्थापि खचय १००   

२ बायोग्यास जडाि २००   

३ िघ ुतथा सािा जिलबद्यतु आयोजिा बाट लबद्यतु उत्पादि ४००   

४ सधुाररएको चिुो (बायोमास) प्रलबलध जडाि २००   

५ सौयय उजाय प्रलबलध जडाि ३००   

कुि जम्मा १२००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

शावतत तथा सुव्यिस्थााः संघ शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा  कैवियत 

१ 

(१) आयोजिा सम्बन्धी अलभमलुखकरर् काययक्रम सञ्चािि (२) दताय लसलवर सञ्चािि 

सम्बन्धी अलभमलुखकरर्/काययशािा/तालिम काययक्रम सञ्चािि (३) गिुासो सिुुवाइ सम्बन्धी 

अलभमलुखकरर् काययक्रम सञ्चािि । सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रलतलिधी, स्थािीय CSO, 

स्थािीय लिकायका अन्य क २४५   

२ 
अन्य लवलवध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased 

social accountability २५   

३ अन्य लवलवध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC १७   

४ इन्टरिटे सेवा शलु्क १२०   

५ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र लफल्ड सहायक पाररश्रलमक, चाडपवय खतय तथा पोशाक खचय ११२२   

६ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र लफल्ड सहायक दलेिक भ्रमर् भत्ता तथा यातायत खचय १५६   

७ एम. आइय. एस. अपरेटर र लफल्ड सहायको िालग सञ्चार खचय ७   

८ घटिा दताय तथा सामालजक सरुिा दताय लसलवर सञ्चािि ६७०   

९ 
दताय लसलवर सञ्चािािाथय सेवा प्रदायक छिौटको िालग लवज्ञापि/सचूिा प्रकाशि खचय २५   

१० मेलशिरी आजार तथा फलियचर ममयत सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािािाथय) ४२   

११ मसिन्द सामाि खररद (सेवा केन्र सञ्चािािाथय) ९०   

१२ व्यलक्तगत घटिा दतायका दताय लकताब लडजीटाइयजेशिका िालग परामशय सेवा १६४   

१३ 

व्यक्तीगत घटिा दताय तथा सामालजक सरुिा व्यवस्थापि सचूिा प्रर्ािी सञ्चािािाथय वडा 

कायायियहरुको िालग डेक्सटप कम्पयटुर, लप्रन्टर, स्क्यािर तथा 4G Wireless Dongol 

खररद ९४५   

१४ सञ्चार सामाग्री प्रसारर् तथा छपाइय (सञ्चार र पँहचु अलभयाि सञ्चािाि) १००   

१५ 
स्थािीय तहका कमयचारी र जिप्रलतलिलधहरुको िालग अिगुमि तथा मलु्याकि खचय ७२   

कुि जम्मा ३८००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

सामावजक सुरिा संरिणाः शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप जम्मा कैवियत 

१ प्रालवलधक सहायकको तिव ३६७   

२ प्रालवलधक सहायकको पोसाक १०   

३ प्रालवलधक सहायकको स्थािीय भत्ता १४   

४ रोजगार संयोजकको तिव ४६८   

५ रोजगार संयोजकको पोसाक १०   

६ रोजगार संयोजकको स्थािीय भत्ता १७   

७ रोजगार सेवा केन्रको सँचािि खचय ६४   

८ रोजगार सेवा केन्रको सदुृढीकरर् १७५   

९ लवपन्ि श्रलमकको ्यािा (दलैिक रु. 517 * संख्या 100 * लदि 100) ५१७०   

१० लवपन्ि श्रलमकको ्यािा (दलैिक रु. 517 * संख्या 100 * लदि 100) ५   

कुि जम्मा ६३००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

अतयाः शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप उप िेत्र जम्मा कैवियत 

१ 

घटा दोभाि ट्रस लिज, याकिे बगर पिु झो.प,ु खाँडादवेी 

गाउँपालिका, रामेछाप प्रशासकीय सशुासि २०००   

२ उगेि सामलिङ ग गमु्बा लिमायर् खाडँादवेी गा.पा. ०८ रामेछाप पययटि ५००   

१ राष्ट्रपलत रलिङ ग लसल्ड प्रलतयोलगता (स्थािीय तहस्तरीय) यवुा तथा खिेकुद १००   

कुि जम्मा २६००   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

बागमती प्रदेश - शसति अनुदान कायिक्रम 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त वक्रयाकिाप उप िेत्र जम्मा कैवियत 

१ 
स्थािीय तहमा लमलि/ लडलजटि मोबाईि माटो ल्याव स्थापिा तथा 

पररिर् कायय संचाििको िालग सशतय अिुदाि 
कृलि ५००   

२ 
स्थािीय तह/सहकारी/समहू/लिजी िेत्रमा साझेदारीमा खाँडादवेी 

गापा , रामेछापमा सिुकोशी िदी लसचाई लिफ्ट आयोजिा 
जिश्रोत तथा लसंचाई २५००   

३ बाख्रा प्रवर्द्यि काययक्रम (स्थािीय तह) पशपुन्छी लवकास ५००   

४ एक लवद्यािय एक िसय काययक्रम संचािि लिरन्तरता तथा लवस्तार लशिा १५६५   

५ प्रारलम्भक बािलवकास किाका लशिकहरुिाई प्रोत्साहि खचय लशिा ७६७   

६ 

माध्यलमक तहमा शनू्य दरवन्दी भएका सामदुालयक माध्यलमक 

लवद्याियमा अंग्गेजी/गलर्त/लवज्ञाि लशिकका िालग लशिर् सहयोग 

अिुदाि 

लशिा ४६८   

७ 

न्यिूतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MSS) 

सधुारका िालग स्वास््य संस्था (पा.स्वा.के ./ह.ेपोिाई सशतय 

अिुदाि 

स्वास््य ४००   

८ मलहिा स्वास््य स्वंयसेलवकाहरुका िालग संचार खचय स्वास््य २६३   

९ 
शहरी स्वास््य केन्र/सामदुालयक स्वास््य इकाई भवि लिमायर्/ 

खाँडादवेी ८ धिु े
स्वास््य २५००   

१० 
शहरी स्वास््य केन्र/सामदुालयक स्वास््य इकाई भवि लिमायर्/ साण्डे 

हले्थपोस्ट खाँडादवेी -०४ 
स्वास््य २५००   

११ बाि मतै्री स्थािीय तह घोिर्ा प्रोत्साहि काययक्रम 

िैंलगक समािता तथा 

सामालजक 

समावेशीकरर् 

३००   

१२ बाि लववाह अन्त्यका िालग समदुाय पररचािि काययक्रम 

िैंलगक समािता तथा 

सामालजक 

समावेशीकरर् 

३००   

१३ 
अपाङ गता भएका व्यलक्तहरुका िालग समदुायमा आधाररत 

पिूस्थापयिा सहयोग काययक्रम 

सामालजक सरुिा तथा 

संरिर् 
३००   

१४ बावआुमा लवलहि बािवालिका संरिर् काययक्रम 
सामालजक सरुिा तथा 

संरिर् 
७२   

१५ 
डाडाँपोखरी-आधाबोटे-अमिबोटे-धारापािी-पालिका 

कायायियसम्मको बाटो 
यातयात पवूायधार १००००   

कुि जम्मा २२९३५   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

समप रक अनुदान अततगित संर्ािन हुने आयोजनाहरु 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त आयोजना स्रोत जम्मा कैवियत 

१ गोपीखोिा-लपपिटार-मौिाडी खािेपािी आयोजिा िेपाि सरकार ११३००   

२ चलुिथमु्का-लटम-ुखररढुङ गा- लिगिवास सडक िेपाि सरकार ९९९८   

३ गाल्पा-ताल्दङु-थािलसं-खररढुगंा सडक बागमती प्रदशे ८६२५  

४ 
धिुेबेसी-महाँकािथाि-लचरन्ख-ुदउेरािी रोड प्रोजेक्ट 

बागमती प्रदशे ९७६२  

५ 
लसकारीडाँडा-हले्थपोष्ट-प्रागेश्वर मा.लव. फुल्पा-बराकोट सडक 

बागमती प्रदशे ९१३७   

कुि जम्मा ४६२२२   

  

खाँ
डाद
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गाउँ
पाल
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

विशेष अनुदान अततगित संर्ािन हुने आयोजनाहरु 

रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त आयोजना स्रोत जम्मा कैवियत 

१ गाउँपालिका स्तरीय १५ शैयाको अस्पताि भवि लिमायर् िेपाि सरकार १००००   

   २ मात ृलशश ुमतृ्यदुर घटाउि आवश्यक औजार उपकरर् खररद िेपाि सरकार ५०००   

कुि जम्मा १५०००   

  

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

प िािधार विकास साझेदारी अततगित संर्ािन हुने आयोजनाहरु 

                                                                                                                                       रु. हजारमा 

वस.नं. अनुदान प्राप्त आयोजना  जम्मा कैवियत 

१ स्थािीय पवूायधार लवकास साझेदारी काययक्रम ( मा. श्याम श्रेष्ठ )  २००००   

२ प्रदशे पवूायधार लवकास साझेदारी काययक्रम ( मा. कैिाशप्रसाद ढुङ गिे)   २००००   

कुि जम्मा  ४००००   

िोटः लस.िं. १ र २ बमोलजमको आयोजिा  छिौट सलहतको काययक्रम प्रस्ताव तथा िागत सहभालगताको अंश लजल्िा समन्वय समलत,  

रामेछापको लिर्ययबाट लसफाररस भई आए बमोलजम कायायन्वयि गररिछे । 

 

  

खाँ
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

Value Chain Development Program (VCDP) 

रकम रू. हजारमा 

क्र.स. वक्रयाकिाप वििरण इकाई िावषिक 

िि 

दर जम्मा 

बजेट 

      

१.१ प्राविवधक जनशवि पररर्ािन कायिक्रम     

१.१.१ जिशलक्त पररचाििमा सहकायय-आयोजिावाट सम्वलन्धत प्रालवलधक 

कमयचारीको तिवमा वलढमा ५०% वा लडसेम्बर सम्म १००% 

पटक ७ २६००

० 

१८२ 

१.२ कृषक पररर्ािन तथा त्याङ्क संकिन     

१.२.१ कृिक समहूहरुको पररचािि तथा प्रालवलधक सेवाटेवा पटक १ १०.५ १०.५ 

१.२.१ प्रगलत मापिका िालग आवश्यक त्याङ क संकिि तथा प्रलतवेदि पटक २ ५.० १०.० 

२. व्यिसावयक खेती प्रिदिन     

२.१ परीिण तथा प्रदशिन संर्ािन     

२.१.१ असोजदलेख मंलसरसम्म गोिभेडँा उत्पादि प्रदशयि पटक १ २५.० २५.०       

२.१.२ सिुकोशी लकिारमा तरबुजा खेलत प्रदशयि पटक १ ३०.० ३०.० 

२.२ कृषक सम स स्थिगत ताविम कायिक्रम     

२.२.१ मौसमी तथा बमेौसमी तरकारी खतेी तालिम पटक २ २०.० ४०.० 

२.२.२ बािी उत्पदािोपरान्त हिु ेिलत न्यलूिकरर् र बजार व्यवस्थापि तालिम पटक २ २०.० ४०.० 

२.२.३ गोठेमि व्यवस्थापि, पशमुतू्र संकिि तथा प्रयोग तालिम पटक १ २०.० २०.० 

२.३ प्रविवध प्रिधिन:बीउ िजन, बेनाि तथा कृवष सामाग्री र उपकरण आवदमा अनुदान सहयोग 

२.३.१ तरकारी बीउ बेिाय ७५% अिुदािमा लवतरर् पटक १ ५०.० ५०.० 

२.३.२ सािा उपकरर्हरुमा ५०% अिुदािमा लवतरर् पटक १ १००.७

५ 

१००.७५ 

२.४ कृषक वदिस तथा पाविका वित्र विल्ड भ्रमण     

२.४.१ अन्तरसमहू कृिक भ्रमर् पटक १ २०.० २०.० 

२.४.२ कृिक लदवस संचािि काययक्रम पटक १ १७.५ १७.५ 

३. कृवष बजार पुिािधार तथा बजारीकरण 

३.१ बजार प िािधार सहयोग     

३.१.१ कृलि बजाररकरर्का िालग सलमलत सहकारीहरुको काययिय 

व्यवस्थापि सामालग्र सहयोग-कम्प्यटुर, लप्रन्टर,रेकडय फाइि....आलद 

पटक १ ५०.० ५०.० 

३.२ बजारीकरण ताविम     

३.२.१ कृिक डायरी तालिम १ लदि े पटक १ २०.० २०.० 

३.२.२ व्यापारी एंव सहकारीका सदस्यहरु लवच व्यवसालयक सम्वन्ध लवकास 

गिय अन्तरलक्रया एंव छिफि काययक्रम 

पटक १ २५.० २५.० 

खाँ
डाद
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पाल
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४. अनुगमन     

४.१ कृलि प्रालवलधका िालग काययक्रम संचािि दौराि दलैिक भ्रमर् खचय पटक ५ ५.० २५.० 

४.२ पालिका काययकारीवाट हुि ेअिुगमि पटक २ ५.० १०.० 

५. कोविड-१९ राहत कायिक्रम     

५.१ लहउँद ेतरकारी बािी लवउ लवतरर् पटक १ २००.० २००.० 

 कुि जम्मा    ९००.५० 
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

आवथिक विकास  

रकम रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ 

पश ुलवमा काययक्रम(लकसाििे लतिुय पिे २५% लबमा लप्रलमयम 

समहु/सहकारी/व्यलक्तगत फामयको िालग ५०% अिुदाि २२२१४ १ ३००   

२ पश ुआहारा लवकास काययक्रम २२३१२ १ ४००   

३ घरेि ुतथा सािा उद्योगको िोसर प्रकाशि २२३१५ १ ५०   

४ भेटेरीिरी तथा कृलि सेवा केन्र लवस्तार तथा व्यवस्थापि २२३१९ १ ५००   

५ 

िाईभष्टक तथा कृलि गरु्स्तर व्यवस्थापि/ल्याव लवस्तार/ टे्रलवज 

लिमायर् २२३१९ १ ३००   

६ सहकारी व्यवस्थापि र िेखा तालिम ( ५ लदि े) २२५१२ १ ३००   

७ कृलि एम आई एस लसस्टम २२५२२ १ २००   

८ पशपुिीं लवकास काययक्रम (व्यवसालयक फामय प्रवर्द्यि काययक्रम) २२५२२ ३ ५००   

९ कृलि प्रसार तथा प्रचार काययक्रम २२५२२ १ २००   

१० कृलि यवुा िलित काययक्रम (गाउँपालिका स्तरीय िमिुा फामय ) २२५२२ १ ५००   

११ गोठ/खोर/भकारो सधुार काययक्रम २२५२२ १ ६००   

१२ गोठमि व्यवस्थापि तथा पशमुतु्र संकिि वा भलमयकम्पोष्ट प्रदशयि २२५२२ १ ५०   

१३ दधु उत्पादि र बजारीकरर् आधारमा अिदुाि पाईिट काययक्रम २२५२२ १ ३००   

१४ पश ुसेवा प्रसार काययक्रम २२५२२ १ ४००   

१५ पश ुस्वास््य लशलवर सञ्चािि २२५२२ १ ३००   

१६ पशपुिीं लवकास काययक्रम (व्यवसालयक फामय प्रवर्द्यि काययक्रम) २२५२२ १ ५००   

१७ बािी संरिर् परामयश सेवा कायायिय २२५२२ १ ३००   

१८ लि रेलवज भ्यालसिेसि काययक्रम २२५२२ १ २००   

१९ 

व्यवसालयक खलेत प्रवधयि/मौसमी तथा बमेौसमी तरकारी खतेी 

प्रवर्द्यि २२५२२ १ ४००   

२० लवउमि अिुदाि(५०% साझेदारीमा) २२५२२ १ ३००   

२१ सहकारी सचतेिा तथा अलभमखूीकरर् काययक्रम २२५२२ १ १००   
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२२ 

सामालजक रुपमा लपछडी परेका लसमान्तकृत मलहिा समदुाय, दलित, 

थामी, अपाङ ग,धोबी, जिजाती िगायतका सीमान्तकृत वगय िलित 

पशपुन्छीपािि काययक्रम २२५२२ १ ५००   

२३ 

गाउँपालिका स्तरीय काययक्रमको भटेेरीिरी तथा कृलि अिुगमि तथा 

मलु्याङ कि २२६११ १ १००   

२४ पश ुरोग सलभयिेन्स तथा ररपोलट्रङ ग २२६११ १ ५०   

२५ पशपुिीं स्वास््य लियमि काययक्रम २२६११ १ ५०   

२६ 

चोया, काठ, छािा,बाँस लिलमयत सामाग्री उत्दपादि गिे व्यलक्त र 

समहूिाई लिलित अिुदाि २५३१५ १ २००   

२७ 

सम्भाव्य उत्पादिको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय बदृ्वी गियका 

िालग कलम्तमा ५ जिाको समहुमा प्रलवलध हस्ताितरर् २५३१५ १ १४०   

२८ अध्यि प्रलवलधमय कृलि प्रयोजिा(५०% अिुदाि) २६४२३ १ १५००   

२९ पश ुस्वास््य लियन्त्रर् उपचार सेवा( औिधी लवतरर्) २७२१३ १ ८००   

३० हाईड्रो यायम प्रलवलधबाट लसंचाई अध्ययि र कायायन्वयि  ३११५६ १ ५००   

३१ रोग पलहचाि तथा लियन्त्रर् काययक्रम २७२१३ १ १००   

३२ वडाहरुमा माटो लशलवर सञ्चािि २८९११ १ १५०   

३३ पययटकीय लवकासको िालग सम्भाव्यता अध्ययि तथा गरुूयोजिा ३११३२ १ ७००   

३४ आहाि तथा पोखरी लिमायर् (१० वटा, वररपरर विृरोपर्) ३११५७ १ ५००   

३५ कािोपत्रे भएका सडकको दाँया बायँा रूख लवरुवा िगाउि े ३११५७ १ २००   

३६ प्रलतिािय लिमायर्  ३११५९ १ ५००   

३७ मदि भण्डारी पाकय  लिमायर्- सल्ििेी ३११५९ १ १०००   

कुि जम्मा १३६९०   
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

 

सामावजक विकास  

रकम रू. हजारमा 

वस.नं. कायिक्रम/आयोजना/वक्रयाकिापको नाम 
खर्ि 

शीषिक 
िक्ष्य जम्मा कैवियत 

१ 

उत्कृष्ट सामदुालयक लवद्यािय लशिक, लवद्याथी सम्माि तथा परुस्कार 

काययक्रम २५३११ १ ३००   

२ १५ शैयाको अस्पताि लिमायर् (बहुवलियय) ३११५९ १ १००००   

३ खाँडादवेी शैलिक सधुार कोि २५३११ १ ३०००   

४ 

उपाध्यि रलिङ लशल्ड पालिकास्तरीय हालजरी जवाफ, वादलववाद, 

ड्रईङ, वकृ्तत्वकिा, लिबन्ध िेखि प्रलतयोलगता २२५२२ १ ३००   

५ 

उपाध्यिसँग मलहिा - कृलि पश ुतथा व्यवसाय प्रवयर्द्िमा िगािी 

काययक्रम २२५२२ १ ५००   

६ 

उपाध्यिसँग मलहिा - मलहिाद्वारा संचालित सहकारी सँगको 

सहकाययमा मलहिा िलित काययक्रम २२५२२ १ ४५०   

७ एक लवद्यािय एक िसय काययक्रम लिरन्तरता २२४१३ १ ३६४   

८ एकि मलहिा समहु गठि तथा पररचािि २२५२२ १ २०   

९ किा ३ र ५ परीिा संचािि गिय २५३११ १ २००   

१० खररढुङ गा खािपेािी आयोजिा ३११५६ १ ४००   

११ खाँडादवेी मा.लव.-मझवुा खिेमैदाि लिमायर् ३११५९ १ ५००   

१२ लवद्याियमा लडलजटि हालजरी ३११२२ १ ५००   

१३ गफुाडाडा खा.पा. ट यांकी लिमायर् तथा पाइप व्यवस्थापि ३११५६ १ ६००   

१४ 

गाउँिते्र लभत्रका धमय, संस्कृलत, सम्पदा, किा, संगीत, मठमलन्दर 

सम्बन्धी मलु्यमान्यता आदी लवलवधपिको खोज अिुसन्धाि र 

संरिर् योजिा तजुयमा तथा सोमा आधाररत लसपमिुक स्थािीय 

पाठ यक्रम तजुयमा ३११३२ १ ३००   

१५ 

जेष्ठ िागररक एवं अपाङ गहरुको घर दिौमा स्वास््य पररिर् तथा 

पररचय पत्र लवतरर् लशलवर संचािि २२५२२ १ ३००   

१६ जेष्ठ िागररक सम्माि काययक्रम २२५२२ १ २००   
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१७ 

थामी लवद्याथी लटकाउ काययक्रम ( पाँच किा दलेख मालथका 

लवद्याथीिाई रू.५०० का दरिे प्रोत्साहि) २२५२२ १ २५०   

१८ दलित, िोपोन्मखु तथा सीमान्कृत समहू िमता लवकास काययक्रम २२५२२ १ २००   

१९ पङ लसङ डाडाँ खािपेािी काययक्रम ३११५६ १ ७००   

२० पशपुलत मलन्दर लिमायर् आँपचौर ३११५९ १ १०००   

२१ 

पालिकामा पािी प्यरुरलफलकसि लसस्टम सलहतको अन्य खािपेािी 

सम्बलन्धत उपकरर्हरु २२५१२ १ १००   

२२ 

फोहोरमैिा व्यवस्थापि गिय आवश्यक स्थािमा डस्टलवि (कुलहिे 

/िकुलहि े) व्यवस्थापि २२५२२ १ ३५०   

२३ बाि क्िव गठि , बाि क्िब संजाि काययक्रम प्रत्येक वडामा २२५२२ १ १३५   

२४ लवद्याियमा लसलसलटलभ जडाि काययक्रम ३११२२ १ ५००   

२५ भमुीथाि च्यािडाँडा सति लिमायर् ३११५९ १ ३००   

२६ लभलमरे टोड के खािेपािी ममयत ३११५६ १ ३००   

२७ मातभृािा लशिा काययक्रम २२५२२ १ २००   

२८ मोलतलवन्द ुअपरेसि लशलवर संचािि सहकाययमा २२५२२ १ ५००   

२९ रक्तमािा आ.लब घेराबार २५३११ १ ३००   

३० िेखा तथा प्रशासलिक तालिम (लवद्यािय स्तररय) २२५१२ १ २५०   

३१ 

िोकबाजा संरिर् तथा प्रवयद्वि काययक्रम (िोकबाजामा आधाररत 

प्रलतप्रस्धात्मक प्रलतयोलगता) २२५२२ १ ३००   

३२ लवद्याियमा ईन्टरिेट तथा ईन्ट्रािेटको व्यवस्था ३११२२ १ ५००   

३३ लवपन्ििाई स्वास््य उपचार सहयोग २२५२२ १ ३००   

३४ शैलिक बुिेटीि शैलिक क्यािेन्डर तथा शैलिक दपयर् प्रकाशि २२३१३ १ ६०   

३५ लशिकहरुिाई आई लस लट सम्बलन्ध तालिम ( ४ लदिे) २२५१२ १ ४००   

३६ स्रोत लवद्यािय संचािि व्यवस्थापि अिुदाि २५३११ १ २००   

३७ 

स्वास््य चौकीको बलथयङ सेन्टर ममयत ,बाह्य वातावरर् लिमायर् तथा 

स्वास््य ईकाई घेरावार,-लभरपािी ३१११३ १ ६००   

३८ 

स्वास््य लबमाको पलहिो पटको हकमा २५% अिुदाि तथा 

दलित,थामी, िोपोन्मखुक, लसमान्कृत िागररक र अपाङ ग 

भएकाहरुिाई ५० % अिुदािको व्यवस्था २२२१४ १ १०००   

३९ लवद्याियहरुको वेभ -पोटयि लडजाईि तथा लिमायर् ३११३४ १ ५००   

४० सामदुालयक स्वास््य ईकाई सेवा संचािि (गोगि,े कोथव,े िाक्पा) २२५२२ १ ११००   

४१ बेथाि खािपेािी ममयत तथा पाईप खररद-लपङ खरुी ३११५६ १ ३००   

४२ लसत्खा घाटमा सति लिमायर् ३११५९ १ ५००   

कुि जम्मा २८७७९   

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खााँडादेवी गाउाँपालिका                                                          कार्यक्रम पसु्तिका | 38 

 

खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 
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१ आपचौर जन्मभलूम आ.लव.मा जाि ेसडक लिमायर् ३११५१ १ १५००   

२ आँपचौर-सिुुवारखोक-गोगिपािी सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ १५००   

३ ईिाका प्रहरी कायायिय भवि लिमायर् ३११५९ १ १०००   

४ 

ओखरबोट-लपङ खरुी-लचरङ ख ुगलहरा-बेलसटोि सडक 

स्तरोन्िलत ३११५१ १ १०००   

५ कमराती सडक तटबन्धि काययक्रम ३११५४ १ ५००   

६ च्यालसन्टार-वसेरी सडक स्तरोन्िती ३११५१ १ १०००   

७ कुरन्थिी-कुिोडाडा ँसडक ३११५१ १ ३००   

८ खेि मैदाि लिमायर्- गागिटार ३११५१ १ ५००   

९ खल्िेरी-लसम्िे-सतुारगाउँ सडक ३११५१ १ ३०००   

१० खोिाखािी-एक्िे -राम्चे -महादबेस्थाि सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ ७००   

११ गागिटार लसमडाडाँ स्वारा सडक ३११५१ १ ७००   

१२ पालिका तथा वडाहरुमा फेस वायोमेलट्रक लसस्टम जडाि ३११२२ १ ४००   

१३ गोठपािी-मटेिीटोि-राकाथमु सडक ३११५१ १ ७००   

१४ महांकािथाि-मझवुा-लसम दउेरािी सडक ३११५१ १ ३०००   

१५ च्यािटोि-डाँडाखकय  सनु्डाँडा सडक स्तरोन्िलत ३११५१ १ १०००   

१६ सडक बत्ती जडाि ३११२२ १ १५००   

१७ 

चलुिथमु्का-लटम-ुखररढुङ गा- लिगिवास सडकको लटमखुोिा 

पिु DPR ३११३२ १ १५००   

१८ 

चापडी-खोिाघारी-द्वारेटोि-धारापािी-खािीगाउँ-दलििखोर 

सडक ३११५१ १ ३०००   

१९ चापबोट दलितबस्ती- लिगािपािी सडक लिमायर् ३११५१ १ १०००   

२० चापबोट -वडा कायायिय - मािेडाडँा-मौिाडी सडक स्तरोन्िलत ३११५१ १ ७००   

२१ 

पालिका तथा वडा र अन्य सरकारी लिकायमा प्रयोग हिुे 

सफ्टवेयरहरु सम्बलन्ध तालिम २२५२२ १ २००   

२२ डब्खा, िाप्का भिाखकय  दउेरािी सडक स्तोरोन्िती ३११५१ १ ५००   

२३ 

लडलजटि माकेलटङ तथा गा.पा भररको सावयजलिक स्थाि, 

कायायिय, मठमलन्दर लडलजटि म्यापमा दलेखि ेगररि े ३११३२ १ २००   

२४ ढुङ गखेोप-चोप्राङ-ताल्दमु सडक स्तरोन्िलत ३११५१ १ १०००   

२५ तािलेभर लसंचाई योजिा पकरवास ३११५१ १ ३००   
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२६ ताकेश्वरी-कोिडाडाँ-कोिावारी सडक स्तोरोन्िती ३११५१ १ ५००   

२७ आँपचौर-मझवुा-लिगिपािी सडक ३११५१ १ २०००   

२८ धारापािी-आगँेटार-लसम्िे-बुद्वभवािी-पालिका सडक ३११५१ १ २५००   

२९ 

पालिकाको भौलतक पवूायधार लवकास र लवस्तार, कायायिय 

संचाििको िालग थप भवि लिमायर् ३११५९ १ १५०००   

३० पोखरीखकय -गाउँपालिका सडक स्तरोन्िती ३११५१ १ ५००   

३१ पौवाडाँडा लत्रवेर्ी सडकको चोयाबोट खण्ड पलहरो लियन्त्रर् ३११५४ १ ३००   

३२ भदौरे-आहािडाँडा-बेलसटोि सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ ५००   

३३ लदयािे िहरेटोि बाटो तथा कुवा लिमायर् ३११५९ १ ५००   

३४ मोहोररया-राम्चे-सान्िे-पौवा सडक (श्रममा आधाररत) ३११५१ १ ७००   

३५ यवुा एकता क्िव र मालडफाट यवुा कल्व भवि लिमायर् ३११५९ १ ५००   

३६ 

राक्से-दउेरािीगफुा-सकुुरमहुाि-आधाबोटे-फिाटे-बेलसटोि 

सडक ३११५१ १ ३०००   

३७ राम्चे चौतारा-चौरखोिा सडक स्तोरोन्िलत ३११५१ १ १०००   

३८ 

लभिेज प्रोफाइि अपग्रेड तथा लभिेज प्रोफाइििाई अन्य 

लसस्टम संग इन्ट्रीगत गिय तथा आवश्यक सफ्टवयेर लिमायर् ३११३४ 
१ 

५००   

३९ राम्चे-साङ थाि सडक ३११५१ १ ५००   

४० वडा कायायिय-चलु्ठेपािी-दगरुडाडा सडक लिमायर् ३११५१ १ ५००   

४१ वहृत त्याङ क संकिि २२५२२ १ ४५०   

४२ फाईबर िेट तथा िी हटस्पट जडाि ३११२२ १ ४००   

४३ 

शालन्त पाकय  लिमायर् ( बुर्द् र लशवको मतूी लिमायर् तथा घेरावार 

सलहत) ३११५९ १ २५००   

४४ सडकहरुमा सचूिामिुक लचन्हहरु जडाि काययक्रम २२५२२ १ ५००   

४५ 
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खााँडादेिी गाउाँपाविका 

गाउाँ कायिपाविकाको कायाििय 

माकादुम, रामेछाप 

आ.ि. २०७/०७८ मा प्रधानमतत्री रोजगार कायिक्रम अततगित संर्ािन हुने प्रस्तावित िडास्तरीय 

रोजगार आयोजना 

 

j8f g+ ! M 

!= ls/ft]Zj/ dlGb/ af6f] lgdf{0f  

@= s'n]8fF8f–afemf]jg–sf]zLkms]{ eGHofFª uf]/]6f] af6f] lgdf{0f  

#= vf]nf3f/L–lkkn6f/–b'jfK6f]n uf]/]6f] af6f] lgdf{0f  

$= rfkaf]6 rf}tf/f] lgdf{0f  

j8f g+ @ M 

!= 5\of{]ug b]vL 6\ofª\sL x'b} /foufFp8fF8f;Dd gfnL / ;kf]l6ª\u jfn lgdf{0f  

@= sf]zLkms]{ eGHofFª b]vL k|f lj eGHofFª x'b} s'/GynL ;8s gfnL lgdf{0f  

#= r'N7]kfgL b]vL ?b|]Zj/ dxfb]j dGbL/ ;Dd uf]/]6f] af6f] lgdf{0f  

$= ;fljs %,&,( j8fdf vfg]kfgL 6\ofªsL lgdf{0f tyf Joj:yfkg  

j8f g+ # 

!= bKvf nfKsf efnfvfs{ ;8s lgdf{0f tyf dd{t  

@= ;fNjf]6] s't{'';f /foufFp ;8s :t/f]GQL  

j8f g+ $ 

!= /hfufpF hfg] s'nf] 6f/L x'b} /hufpF;Dd l;rfFO{ s'nf] dd{t of]hgf 

@= ltT/Laf]6 If]qdf ;'Vvf If]qdf a[xt kf]v/L lgdf{0f / j[Iff/f]k0f  

j8f g+ % 

!= uf]/]6f] af6f] dd{t, ;8ssf] gfnf sf6\g], ;f]lnª ug]{, wf/f, kf]v/L, s'nf] dd{t of]hgf  

j8f g+ ^ 

!= j8f sfo{no rf}tf/f] tyf dlGb/ lgdf{0f  

@= xf6]rf}/–s'jfkfgL ;8s ;f]lnUª  

#= j'bejfgL–nfp/]6f]n–5\of;L ;8s ;f]lnUª 

 

 

खाँ
डाद
वेी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खााँडादेवी गाउाँपालिका                                                          कार्यक्रम पसु्तिका | 51 
 

j8f g+ & 

!= ufNjf–tfNb'ª–v/L9'ªf ;8s dd{t of]hgf  

@= kfTn]8fF8fvs{ ;'g8fF8f ;8s dd{t of]hgf  

#= l6d'–u'08'u'n ;8s dd{t of]hgf 

$= 9'ªu]vf]k–rf]k|fª–tfNb'ª ;8s dd{t of]hgf  

%= Rofl;G6f/ a;]/f] ;8s dd{t of]hgf  

j8f g= * 

!= w'n]j]zL–ufun–lr/fªv' j8f sfo{no ;8s v08 8«]g lgdf{0f 

@= w'n]j]zL ebf}/] dem'jf ;8s 8«]g lgdf{0f  

#= ;fpg] rf}tf/f lgdf{0f ufun6f/ 

j8f g+ ( 

!= j/af]6–lkªv'/L–cb'jfaf/L /fDr] ;8s dd{t  

@= afpFr'/f–klx/f]vf]nf–u/\u/]–a]yfg–kf6faf/L j/af]6] ;8s dd{t ;+ef/  
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