
qm=;= j8f g+= ! df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ घतीटार खा पा १ ५०००००

२ कले्लरीटार खा पा १ १००००००

३ स्यालटार खा पा १ ५०००००

४ बतासे चचपटार खा पा १ ३०००००

५ चसयाल्डी फोसेटार खा पा १ ५०००००

६ चदप खा पा १ १०००००

७ धैरेनीटार खा पा १ ५०००००

८
मचिला चिक्षा र अपाङ्गमैत्री साना खानेपानी योजना मन्दिर 
आमा समुि सामुदाचयक भवन र वडा भररका माग भइइ 
आएका चवचवध योजनािरु

१ ५०००००

९ फोसे्रटार पाररलाछाप खिरे डुम्रीचौर रडक १ १५०००००

१० जलचवरे चड सालखकइ  अधेरी सडक १ १५०००००

११ रातोडाडा कालीखोलासडक चनमाइण १ २०००००

१२ दलाङ जोगेपानी फुस्रामाटा  सडक १ २०००००

१३ चचउरीथुम्का िाडीखोला सडक १ ५०००००

१४ फोसे्रटार चसयाले सडक १ २०००००

१५ रातोचौर सानो आँपबोट सडक १ १०००००

१६ डुम्रीचौर सामुदाचयक चवधुचतकरण १ १००००००

१७ केउरेनीटार धैरेनीटार सडक १ २०००००

१८ लल्लरी चसचाइइ कुलो पाइइप १ १०००००

१९ सरस्वती मा चव भौचतक सुधार १ ७०००००

२० घचतइटार कले्लरीटार चवधुचतकरण १ ५०००००

२१ वडा नं १ कायाइलय व्यवस्थापन १ ३०००००

२२ फोसे्रटार पचिरो चनयन्त्रण तथा तटबन्ध १ २०००००

२३ चचउरीभन्जाङ पचिरो चनयन्त्रण १ ४०००००

२४ सामुदाचयक बन संरक्षण सचमचत भवन चनमाइण पाररलाछाप १ ४०००००

२५ कले्लरीटार माझीटोल मन्दिर चनमाइण १ २०००००

२६ गिते चसंचाई १ २०००००

२७ सोती बट्टार चसंचाई ( चलफ्ट ) १ ५०००००

२८ दोभानटार चसंचाई १ २०००००

२९ dflyNnf] सेराफाट कुलो ममइत १ २०००००

३० चड वालकक्षा भवन चनमाइण तथा सँचालन १ २०००००

३१ आधुचनक आरन चनमाइण १ १०००००

३२ रामकुवा चसंचाई १ ३०००००

१३८०००००j8f g+= ! sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= @ df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ पाताल डाँडाबारी कृचि सडक २ २०००००

२ डाँडाबारी खानेपानी २ २०००००

३ चसमलडाँडा दचलत बस्ती खा पा आयोजना २ २०००००

४ कले्लरी मा चब व्यवस्थापन २ १००००००

५ रक्तबच्छला आ चब व्यवस्थापन २ ५०००००

६
केउरेनीटार जनजाती खा पा (ओल्लोटोल माझटोल तल्लोटोल )

२ १००००००

७ स्वास्थ्य चौकी बथीङ सेन्टर र स्वयंसेचवका भत्ता २ ३०००००

८ बेचलनीटार मचिला समूि सामुदाचयक भवन चनमाइण २ ५०००००

९ भुत्यािा सामुदाचयक भवन २ २०००००

१० वरभञ्ज्याङ तोरीखकइ  कोिीखोला सडक २ ३००००००

११ वेचलनटार डाँडावारी बसेरी कले्लरी सडक २ १५०००००

१२ केउरेनीटार खरीढुङ्गा अचइले वरभञ्ज्याङ सडक २ १००००००

१३ पोखरीचौर पानीछाप सडक २ ५०००००

१४
स्वास्थ्य चौकी पन्दितगाँउ चभमिेनथान  हुदै नेवारगाँउ सडक

२ ५०००००

१५ खत्रीखेत पानमती डुडेडाँडा वेलीनटार जैचसटार सडक २ ५०००००

१६
चवधुतीकरण चबस्तार वडा न २ डुमे्र झगरे समलडाँडा आरुखकइ

२ ५०००००

१७
मरनघाट चनमाइण वडा न २ केउरेनीटार गदाइघाट भुत्यािा 

वेलीनटार
२ ५०००००

१८ डाँडाबारी खेलकुद मैदान चनमाइण तथा वृक्षारोपण २ २०००००

१९ २ नं वडा कायाइलय व्यवस्थापन २ ५०००००

१२८०००००j8f g+= @ sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= # df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ माझगाउँ चसंचाई पोखरी ३ २०००००

२ छोटेटार चसंचाई कुलो चनमाइण ३ ३०००००

३ चपपे्ल खेत चसंचाई कुलो चनमाइण ३ २०००००

४ ठुल्तीखेत चसंचाई योजना ३ २०००००

५ छचवसे ढांडे फेदी चसंचाई योजना ३ ५०००००

६ ठुलोखोला डाँडागाउँ चसंचाई ३ २०००००

७ गुपे्तश्वर मन्दिर बाटो चनमाइण ३ ३०००००

८ आमडाँडा मूल ट्याङकी खानेपानी ३ ३०००००

९ रानाटोलदेखी भट्टाकुलो हुदै सारुटोल सम्म खा पा ३ १०००००

१० छोटेटार खा पा ३ २०००००

११ भुजेलटोल चभमलछाप खा पा ३ १५००००

१२ धाचदङ आ चब खेलमैदान चनमाइण ३ २०००००

१३ आमडाँडा चापबोट खेलमैदान ३ ५०००००

१४
अपाङगिरुका लाचग जग्गा खररद अनुदान र क्षमता वृन्दि 

कायइहृम
३ २५००००

१५ ठुलीकुवा छापगाउँ दचलत बस्ती बाटो चनमाइण ३ २०००००

१६ मूल ट्याङकी थापाटोल जनजाती बस्ती बाटो चनमाइण ३ २०००००

१७ ३ वडा वडा कायाइलय व्यवस्थापन खा पा र पुवाइधार ३ ९०००००

१८ मौरीमुल छोटेटार सडक ३ २०००००

१९ छागेटार छोटेटार मुलावारी सडक ३ ७०००००

२० आमडाँडा साइनडाँडा मुलावारी मलछाप देउराली सडक ३ २७०००००

२१ पोखरीगाँउ चसमलचौर आँगेटार सडक ३ १००००००

२२ आमडाँडा टारी सडक ३ ६०००००

२३ x/]6f/ ;fd'bflos ejg ३ १०००००

२४ आगेटार मौलेफाट जोड्ने सडक ३ २०००००

२५ रातमाटे भुमेडाँडा dgsfdgf dlGb/ सडक ३ २०००००

२६ घचतइगाँउ साइइनडाँडा सडक ३ २०००००

२७ यामीरेखोला छागेटार सडक ३ २०००००

२८ खिरे चसमडाँडा टारी जौबारी सडक ३ २०००००

२९ मुलावारी सामुदाचयक चवधुतीकरण ३ ४०००००

३० पोखरीगाँउ कोिीखोला चवधुतीकरण ३ ३०००००

३१ टारी चलडेखोला 5lQg6f/ चवधुत dd{t ३ २०००००

३२ ढाँडे फेदी चसंचाई कुलो ३ २०००००

३३ पोखरी पुनइचनमाइण एचतिाचसक सम्पदा संरक्षण ३ ३०००००

१२६०००००j8f g+= # sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= $ df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ धाचदङ वहुमुन्दख क्याम्पस भवन चनमाइण अनुदान ४ २७०००००

२ मुलकुलो बाँध देन्दख अचसमुरे सम्मको कुलो ४ २०००००

३ लामाचचरा मुचन बाँध हुदै ओडारे कोटखोला खेत चसंचाई ४ २०००००

४
बेलु्खखोलाबाट साचधखोला मासटार दचलत बस्ती चलफ्ट चसंचाई

४ ५०००००

५ चससे्नखकइ  खा पा ममइत चनमाइण ४ १०००००

६ रमे्तलटोल कमरटोल खा पा आयोजना ४ ३०००००

७ बेलडाँडा खा पा योजना ४ १०००००

८ जुडीपाखा खा पा योजना ४ १०००००

९
भदौरे खा पा ठाडेखोला मूलबाट ट्याङकी सचित ममइत 

चनमाइण योजना
४ १५००००

१० सुवारा खा पा ४ २५००००

११
चकट्नी सुवेदीटोल बाचनयाचौर नारायनटोल ढकालबारी हुदै 

खिरे खा पा योजना
४ ५०००००

१२ कोटखोलाबाट सलमटार फेदी हुदै लामाचचरा खा पा ४ ३०००००

१३ चितल बजार खा पा ४ १०००००

१४ पँयुखोला मुल भइ गिते खानेपानी ट्याङ् चनमाइण ४ १०००००

१५ बैरेनी ग्रामीण खा पा योजना साचबक १ र ७ ४ १००००००

१६ रातमाटे घतीगाउँ र माचथल्लो गडुवाल खा पा ४ २०००००

१७ दचलत बस्ती मासटार खा पा योजना ४ १०००००

१८ मासटार lzjfno dlGb/ ४ ३०००००

१९ चचरौदीखोला खा पा ४ १०००००

२० मासटार माचथल्लो मूल ट्याङकी ममइत तथा संभार ४ १०००००

२१
मासटार फेदीचैतारो चसखरकटेरी चररअमीले चगद्दमारे सडक

४ १००००००

२२ /ftdf6] सडक ४ ५०००००

२३
कामीखोला मोटरवाटो बुलुनेको डाँडाबाट चमजार टोल देखी 

कामीखोला जोड्ने बाटो
४ ३०००००

२४ बुिनु्फल टोलबाट जुडीपाखा मोटरबाटो ४ ३०००००

२५
चचरौदी भञ्ज्याङ देन्दख सुवारा जुडी जोड्ने मोटरबाटो र 

पुछारको घट्टमा कजवे चनमाइण स्तरोन्नती
४ २०००००

२६ रातोमाटे माचथल्लो गढुवाल धती गाउ टान्सममइर खररद ४ ३०००००

२७

तोरीखकइ  गोठाले भञ्ज्याङ देन्दख चससे्नखकइ  भदौरे सुवारा 

गिते हुदै काकीडाँडा दोवाटो जोड्ने कच्ची सडकको 

स्तरोन्नती कल्वडइ चनमाइण

४ ३०००००

२८
गगते जामुडाँडा टोल मोटरबाटो र कोट पधरा देन्दख कामीटोल 

जोड्ने बाटो दुवैलाइ
४ १०००००

२९ ढुङगानाटार चचरौदीभञ्ज्याङ काकीडाँडा स्तरोन्नती ४ ३०००००

३०
नेपाल दोवाटो थुम्की कृिी सडक हुदै रातमाटे जोडुने सडक

४ ४०००००

३१

वेलु्खटोल मुल धारा खोलाबाट पक्की पुल हुदै चसतल बजार 

पाँचसयटार नया बाटो चनमाइण ग्रावेल नाला गरी सञ्चालनको 

लाचग

४ ५०००००

३२

वेलु्ख बजार स्थीत राजमागइ देन्दख चडल भिारी र रामलाल 

शे्रष्ठको चबचमा रिेको साबइजचनक जग्गावाट वेलु्ख बगर झने 

बाटो चनमाइण ग्रावेल नालाको लाचग ॰

४ २०००००

३३
रातमाटोबाट खदाल्ती घचतइगाँउ हुदै खत्रीटोल हुदै रणकाचलका 

जाने बाटो
४ ३०००००

३४
अदुवारी दचलत वस्ती बतासे डाँडावारी कठनधारो चगरीटोल 

गरी चतनैवटा बाटो ग्रावेल नाला गने
४ ३०००००

३५ वडा कायाइलय ब्यवस्थापन ४ ५०००००



३६ dlxnf l;nfO{ a'gfO{ tflnd ४ २०००००

३७ ckfªud}qL –ofd lgdf{0f ;a} laBfno ४ २०००००

३८ रणकालीन मन्दिर चनमाइण ४ २०००००

३९ रणकालीका चदचदवचिनी आमा समुि ४ २०००००

४०
यामीरेचौर काकीडाँडा दुम्सीकोट एकस्थानमा प्रचतक्षालय 

चनमाइण
४ ६०००००

४१ सावइजचनक िौचालय बेलु्ख र मास्टार ४ ४०००००

४२
चबद्यालय कम्पाउि र िौचालय lgdf{0f

( काकीडाँडा )
४ २०००००

४३ hgsNof0f df=la= sDkf08 / ;f}rfno lgdf{0f ४ ५०००००

१५४०००००j8f g+= $ sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= % df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ तामाङ कल्चर संसृ्कचत भवन चनमाइण ५ ३०००००

२
चोकल भञ्ज्याङ मैत्री बुिस्थल व्यवस्थापन तथा बाटो चनमाइण

५ ३०००००

३ पाल्चोक मनकामना मन्दिर चनमाइण ५ १०००००

४ चसिेश्वर मन्दिर चनमाइण ५ १०००००

५ टुन्दिङ मािांकाल मन्दिर चनमाइण ५ १०००००

६ अमन्तादेवी मा चब भौचतक सुधार ५ ३०००००

७ जलकन्या आ चब भौचतक सुधार ५ १०००००

८ बालयोती आ चब भौचतक सुधार ५ १०००००

९ मनकामना आ चब भौचतक सुधार ५ १०००००

१० चसरुवानी सािडाँडा कुल भञ्ज्याङ खा पा ५ ३०००००

११
तोरीखकइ  दागचाइ चतलार पाल्चोक साचगने चतनभगाले मुल खापा

५ ७०००००

१२
काईलीखकइ  चबताइडाँडा आँपचौर कोटडाँडा लप्सीडाँडा खा पा

५ २०००००

१३ कोईलीखकइ  टुिीङ बायुगाउँ खा पा ५ ४०००००

१४
छाङगेखोला चबताइडाँडा साचगने पाल्चोक चतलार दागचाइ थोपा 

चसंचाई
५ ४०००००

१५ धन चसं खोला बाईगाउँ फेदी चसंचाई ५ २०००००

१६ चसरुवानी चसंचाई ५ २०००००

१७
मचिला अपाङगता जनजाती क्षमता चबकास कायइहृम सीप 

मूलक कायइहृम
५ २०००००

१८ चसजइनात्मक चन्द्रयोती युवा समाज ५ २०००००

१९ चबताइडाँडा स्वा चौकी बचथइङ सेन्टर व्यवस्थापन ५ १०००००

२०
साचगने कामी भञ्ज्याङ साईडाँडा ग्राचमण मो बा चनमाइण तथा 

ममइत
५ ८०००००

२१ 6fon3/ldn afO{ufFp k'5f/ v]:6] vf]nf emf]=k'= ५ १०००००

२२ छिरा ग्राचमण मो बा ५ ३०००००

२३
cfkrf}/ nK;L8fF8f uf]78fF8f 6fon3/ v/kfgL laB'lts/0f

५ १५०००००

२४ मडचकला दािाल टोल देउराली तुलेडाँडा मो बा ५ ३०००००

२५ चसरवानी रैले चोकल भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नती ५ ५०००००

२६
राहूडाँडा तोरीखकइ  गोठाले भञ्ज्याङ पाल्चोक चबताइडाँडा मो 

बा ममइत
५ ३०००००

२७ कोल्या खरीडाँडा दगइचा मो बा स्तरोन्नती ५ ६०००००

२८
धाराखोला पुछारटोल चतलािार कालीखोला बाँधखोर ग्रा मो 

चनमाइण तथा ममइत
५ ५०००००

२९
दारेगौडा छरछरे चौतारा पुरानो साचगने माचथल्लो साचगने मो बा

५ ३०००००

३० पधेरी पलाङखकइ  प्रा चब ग्रा मो चनमाइण ५ ४०००००

३१ रुपुङखोला आँपचौर कोईलीखकइ  मो बा ५ ३०००००

३२ गोठडाँडा टायलघर बायुगाउँ ग्रा मो बा चनमाइण ५ ११०००००

३३ गैरीगाउँ लाहुरेटोल चबताइडाँडा ग्रा मो बा ५ २०००००

३४
खरानीपानी आँपचौर चेपाङडाँडा तल्लोटोल चदल ब टोल मो 

बा
५ ३०००००

३५ खानीखोला लप्सीडाँडा चबताइडाँडा मा चब मो बा स्तरोन्नती ५ २०००००

३६ पाल्चोक दचलत बस्ती गिते मो बा स्तरोन्नती ५ १०००००

३७ कोईलीखकइ  काउलेडाँडा खोल्सी ग्रा मो बा ५ ५०००००

३८
थाके्ल गोलेटोल ढाँडपाखा चसमपखेरो पुड्केश्वारा ठुलोखोला 

खकइ टोल मो बा
५ ५०००००

३९ आमडाडा टुन्दिङ मोटरवाटो ५ २०००००



४०
टुन्दिङ सु्कल चसमलबोट िाईडर ोपावर टायलडाँडा वायुगाउँ 

कमरटोल मो बा
५ ४०००००

४१ कोईलीखकइ  चबधुत तार पोल टर ान्सफमइर ५ १५०००००

४२
ढुङगे दागचाइ चतलिार बाँधखोर छरछरे दारेगौडा तोरीखकइ  

फलामे पोल खररद
५ ५०००००

४३ चसमलफेद मुन्दखया गाउँपुछारटोल मो बा ५ १५००००

४४ िोम से्ट व्यवस्थापन तथा पयइटन प्रविइन ५ ५०००००

१६४५००००j8f g+= % sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= ^ df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ चसमे्ल चसंचाई योजना ६ ९०००००

२ वागेश्वरी मन्दिर चनमाइण ६ २०००००

३ बाहुनपलाङ खा पा योजना ६ ७०००००

४ माझीलोसे माचझखेत खा पा योजना ६ ५०००००

५ रुम्टाधारा खा पा योजना ६ ३०००००

६ पािारीचौर चलफ्ट खा पा योजना ६ १०००००

७ एमु्बलेन्स vl/b ६ १२०००००

८ अपाङग चसप मूलक कायइहृम ६ ५००००

९ मचिला चसलाई कटाई ६ १०००००

१० अमे्लश्वर मचिला कृचि सिकारी बालबाचलका कायइहृम ६ १०००००

११ a}/]gL :jf:Yo rf}sL hgr]tgfd'ns sfo{qmd ६ ४०००००

१२ 8'8]u}/f afx'g knfª laB't ६ ३०००००

१३ थापाटोल रातमाटे मोटरबाटो ६ ३०००००

१४ कुसुनडाँडा मोटरबाटो ममइत ६ ४०००००

१५ कुसुडाँडा खानेपानी ६ ४०००००

१६ बाझगाँउ खानेपानी योजना ६ ५०००००

१७ बाझगाँउ माटा माटुचकलो गोरेटो ६ २०००००

१८ डुडेगैरा खा पा योजना ६ ४०००००

१९ भट्टाकुलो टोल खा पा योजना ६ ५०००००

२० चचरौदीटार सडक चनमाइण ६ २०००००

२१ बराडाँडा चबधुत चबस्तार ६ २०००००

२२ पाडरीचौर खा पा योजना ६ ५०००००

२३ जुडीपाखा तोरीखकइ  मो वा ६ २०००००

२४ चनौटे खोल्सा ढाँडेचभर सडक ६ २०००००

२५ छाप डुडेगैरा सडक ६ ३०००००

२६ राहुडाँडा खा पा योजना ६ १००००००

२७ कुलाबाध बाट भट्टाटार खा पा योजना ६ ५०००००

२८ बैरेनी बजार खा पा कामीखोला योजना ६ ५०००००

२९ k~r]afhf vl/b ६ १०००००

३० afx'g knfª ;fksf]6f 6f]n laB't tyf vf=kf= ६ १०००००

३१ dx]zkmfF6 l;+rfO{ ६ १०००००

३२ वडा न ६ कायाइलय ब्यवस्थापन र सोलार बत्ती जडान ६ ७०००००

३३ l;d ahf/ 5fk l;l9 lgdf{0f ६ २०००००

३४ s';'g8fF8f /fx'8fF8f df]=af= ६ ४०००००

३५ भट्टाकुलो चनौटे चपपे्ल चसंचाई ६ २०००००

३६ बाँधखोला चचरौदी चसंचाई ६ ४०००००

१३३५००००j8f g+= ^ sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= & df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ डल्टार खन्टार भल्टार चसंचाई आयोजना ७ १००००००

२ फोसटार थोपा चसंचाई ममइत दचलत बस्ती ७ १०००००

३ बाने्द्र दोभानडाँडा देन्दख पारीटोल सम्मको खा पा योजना ७ २०००००

४ चसमधारा देखी डल्टार खन्टार चलफ्ट खा पा ७ १५०००००

५ भालुखोप खा पा ७ ५०००००

६ चगिागँुड सोले भाते कृचतछाप खा पा ७ ५०००००

७
गगइरे देन्दख कुमाई चसमे्ल सेरोफाँट हुदै खन्टार खोला सम्मलाई 

खा पा योजना
७ ५०००००

८
चगिागँुड देखी सुवाराटोल चौर अमलडाँडा निर भिा माथी 

भल्टार खा पा
७ ५०००००

९ बालकुमारी चनमाचब कम्पाउि ७ ५०००००

१० बाने्द्र आ चब िौचालय पुनइ चनमाइण तथा कम्पाउि ७ २०००००

११ नमुना वागेश्वरी क्याम्पस भवन चनमाइण अनुदान ७ ३००००००

१२ चघचमरे थुम्का देन्दख मछेडी हुदै पलाङखकइ  मो वा ७ १००००००

१३ कुडुलेखोला देन्दख बालकसमारी हुदै भोटेपलाङ मो वा ७ ७०००००

१४ चभत्री गल्छी मो वा ७ १५००००

१५ चसमबजार देन्दख ठुलाखेत सडक ७ १०००००

१६ सेराफाट अमटे हुदै ढाँडे मो वा ७ २०००००

१७ वीच बाने्द्र देन्दख रातमाटे िेरकट्टी मो वा ७ २०००००

१८ पुचवइया टोल मो वा ७ १५००००

१९
मछेडी खोला पारी चबधुत चवस्तार र खा पा योजना ममइत सुधार

७ ३०००००

२० पधेरे दिइनढ्ङगा गैरो काचतइकडाँडा चबधुत चवस्तार ७ ६०००००

२१ बाने्द्र ठुलीचौर कागेश्वरी चवधुत चवस्तार ७ १५०००००

२२ बाइसचकला फोसटार दचलत वस्ती चवधुत क्षमता चवस्तार ७ ४०००००

२३ छचतन्टार चसचाइइ कुलो चनमाइण ७ १०००००

२४
मछेडी चवधुत टर ान्फमइर ब्यवस्थापन तथा चालीसे पोखरी चवधुत 

चवस्तार
७ २५००००

२५ चसमवजारदेन्दख गन्दल्छ चोक सम्म पैदल मागइ सुधार ७ ३०००००

२६ चसमधारा देन्दख गन्दल्छ चोक सम्म पैदल वाटो ममइत ७ ३०००००

२७ भोटेपलाङ खा पा योजना ७ २०००००

२८ गल्छीचोकमा सावइजचनक िौचालय चनमाइण ७ ७०००००

२९ वडा नं ७ कायाइलय व्यवस्थापन ७ ५०००००

१६१५००००j8f g+= & sf] s'n hDdf ?



qm=;= j8f g+= * df ;+rfng x'g] of]hgfx?sf] gfd j8f g+= ah]6 ?

१ रानीमाला पयइटन के्षत्र पुवाइधार चवकास ८ ३०००००

२ r}gk'/ ljB't tf/ kf]n vl/b ८ ४०००००

३
आगाइचनक तरकारी खेती ताचलम र चबउ चबजन खररद चबतरण

८ ३०००००

४ चपपे्ल तरकारी संकलन केन्द्र चनमाइण ८ २०००००

५ ५ वटा उन्नत बोका र २ वटा उन्नत राँगा खररद चबतरण ८ २०००००

६
चकमके चभरपानी रातमाटे खा पा योजना चबधुत सामाग्री 

खररद समेत
८ १२०००००

७ फेदी मेलेवार दचलत बस्ती चलफ्ट खा पा योजना ८ ८०००००

८
गोगनपानी मा चब भौचतक चनमाइण कम्पाउि वाल फचनइचर 

चनमाइण
८ ५०००००

९ गोगनपानी lg मा चब फचनइचर vl/b ८ ३०००००

१० जनसेवा आ चब फचनइचर vl/b ८ ३०००००

११ असारे आ चब फचनइचर vl/b ८ २०००००

१२
गोगनपानी स्वा चौ बथीङसेन्टर व्यवस्थापन र  औिधी खररद

८ ५०००००

१३
जनजाती1,75,000,  दचलत1,00,000, मचिला1,75,000 र 

अपाङग 50,000 कायइहृम क्षमता अचभवृिी
८ ५०००००
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