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सनकायगत बजेटको सिं शिप्त वववरण
चाऱु
वैदेशिक
क्र.स

आयोजना/काययक्रमको नाम

1

ससिं चाइ मन्त्राऱय

2

ससिं चाइ ववभाग

3

भूसमगत जऱस्रोत ववकास ससमसत

4

जऱ उत्ऩन्न प्रकोऩ व्यवस्थाऩन ववभाग

5

जऱस्रोत अनुसन्त्धान तथा ववकास केन्त्र
कुऱ जम्मा

नेऩाऱ सरकार

अनुदान

कुऱ जम्मा

ऩूिंशजगत
वैदेशिक
कुऱ चाऱु

वैदेशिक

ऋण

नेऩाऱ सरकार

जम्मा

अनुदान

वैदेशिक

ऋण

वैदेशिक जम्मा

कुऱ ऩूिंशजगत

नेऩाऱ सरकार

अनुदान

ऋण

वैदेशिक जम्मा

कुऱ जम्मा

29924

0

0

0

29924

14474

0

0

0

14474

44398

0

0

0

44398

894299

169095

12796

181891

1076190

11796820

712263

5189771

5902034

17698854

12691119

881358

5202567

6083925

18775044

49680

0

0

0

49680

45000

0

0

0

45000

94680

0

0

0

94680

275474

0

0

0

275474

2979604

249125

2000000

2249125

5228729

3255078

249125

2000000

2249125

5504203

0

32220

43780

0

0

0

43780

961388

7189771

8151159

23019277

16129055

1130483

7202567

8333050

24462105

11560

0

0

0

11560

32220

1260937

169095

12796

181891

1442828

14868118

उऩशििाकगत फजेटको वववयण
चारु
क्र. .

फ.उ.शि.नॊ.

नेऩार

आमोजना /कामाक्रभको नाभ

यकाय
१ 357011
क)

स ॊ चाइ भन्त्रारम

अनुदान

कुर जम्भा

ऩूॊशजगत

वैदेशिक

वैदेशिक
कुर चारु

वैदेशिक

ऋण

नेऩार

यकाय

जम्भा

अनुदान

वैदेशिक
कुर ऩूॊशजगत

वैदेशिक

ऋण

नेऩार

यकाय

जम्भा

अनुदान

प्रथसभकता

कुर जम्भा

वैदेशिक

ऋण

क्रभ

जम्भा

29924

0

0

0

29924

14474

0

0

0

14474

44398

0

0

0

44398

1

574,968

0

0

0

574,968

27,073

0

0

0

27,073

602,041

0

0

0

602,041

102,430

0

0

0

102430

946

0

0

0

946

103376

0

0

0

103376

1

49,111

0

0

0

49111

0

0

0

0

0

49111

0

0

0

49111

1

340,125

0

0

0

340125

20,547

0

0

0

20547

360672

0

0

0

360672

1

स ॊ चाइ ववबाग

ाधायण प्रिा नतपा
1 357012

स ॊ चाइ ववबाग

2 357013

क्षेरीम स ॊ चाइ सनदे िनारमहरु

3 357014

स ॊ चाइ ववका

4 357015

स ॊ चाइ व्मवस्थाऩन सिसबजन - ८

67,998

0

0

0

67998

5,580

0

0

0

5580

73578

0

0

0

73578

1

5 357016

माशन्त्रक कामाारम-३

15,304

0

0

0

15304

0

0

0

0

0

15304

0

0

0

15304

1

319,331

169,095

12,796

181,891

501,222

11,769,747

712,263

5,189,771

5,902,034

17,671,781

12,089,078

881,358

5,202,567

6,083,925

18,173,003

ववका

सिसबजन- फ सिसबजन

भेत

तपा

1 357101

प्रणारी व्मवस्थाऩन तथा तासरभ कामाक्रभ

2 357102

स ॊ चाइ

3 357103

स ॊ चाइ तथा जरस्रोत व्मवस्थाऩन आमोजना (स ॊ चाइ )

4 357105

स ॊ चाइ

5 357107

माशन्त्रक व्मवस्थाऩन कामाक्रभ

6 357108
7 357114
8 357117

ॊ स्थागत ववका

कामाक्रभ

ॊ बाव्मता अध्ममन तथा सनभााण गुणस्तय कामाक्रभ

भुदाम व्मवशस्थत स ॊ शचत कृवि क्षेर आमोजना
बूसभगत स्मारो

तथा सिऩ ट्युफफेर स ॊ चाइ आमोजना

ु े त उऩत्मका स ॊ चाइ आमोजना
र्ख

7,934

0

0

0

7934

993

0

0

0

993

8927

0

0

0

8927

2

10,899

0

0

0

10899

69,101

0

0

0

69101

80000

0

0

0

80000

2

23,338

124,218

0

124218

147556

202,318

307,160

909,732

1216892

1419210

225656

431378

909732

1341110

1566766

1

3,060

0

0

0

3060

85,490

0

0

0

85490

88550

0

0

0

88550

2

382

0

0

0

382

23,638

0

0

0

23638

24020

0

0

0

24020

2

8,044

0

12,796

12796

20840

226,238

0

865,370

865370

1091608

234282

0

878166

878166

1112448

1

5,049

0

0

0

5049

687,809

0

0

0

687809

692858

0

0

0

692858

1

331

0

0

0

331

2,010

0

0

0

2010

2341

0

0

0

2341

2

9 357118

भभात

ॊ बाय आमोजनाहरु

31,637

0

0

0

31637

670,695

150,000

0

150000

820695

702332

150000

0

150000

852332

1

10 357119

फृहत

यकायी स ॊ चाई मोजनाको ऩुनस्थााऩना तथा व्मवस्थाऩन हस्तान्त्तयण

10,210

0

0

0

10210

635,884

0

0

0

635884

646094

0

0

0

646094

1

11 357120

फागभती स ॊ चाइ आमोजना

19,136

0

0

0

19136

221,736

0

291,697

291697

513433

240872

0

291697

291697

532569

1

12 357121

फफई स ॊ चाइ आमोजना

12,454

0

0

0

12454

688,189

0

0

0

688189

700643

0

0

0

700643

1

13 357122

भहाकारी स ॊ चाइ आमोजना (कन्त्चनऩुय)

16,397

0

0

0

16397

392,813

0

0

0

392813

409210

0

0

0

409210

1

14 357123

न्त्ु यी भोयङ स ॊ चाइ आमोजना (तेस्रो)

24,142

0

0

0

24142

553,623

0

0

0

553623

577765

0

0

0

577765

1

4,726

0

0

0

4726

234,506

0

0

0

234506

239232

0

0

0

239232

1

17,447

0

0

0

17447

1,123,717

0

297,600

297600

1421317

1141164

0

297600

297600

1438764

1

15 357124

प्रगन्ना तथा फड्काऩथ

16 357125

स क्टा स ॊ चाइ आमोजना

17 357126

नमाॉ प्रववसधभा आधारयत स ॊ चाइ आमोजना

3,478

0

0

0

3478

504,031

0

0

0

504031

507509

0

0

0

507509

1

18 357127

भझौरा स ॊ चाइ आमोजना

6,875

0

0

0

6875

2,157,721

0

1,000,000

1000000

3157721

2164596

0

1000000

1000000

3164596

1

19 357128

दयौदी- ऩारुङटाय स ॊ चाइ (नदी सनमन्त्रण) आमोजना

750

0

0

0

750

40,029

0

0

0

40029

40779

0

0

0

40779

1

20 357129

कणाारी अॊचर

21 357130

स ॊ चाइ आमोजना, दाङ

स ॊ चाइ ववका

कामाक्रभ

386

0

0

0

386

125,910

0

0

0

125910

126296

0

0

0

126296

1

ेती भहाकारी स ॊ चाइ ववका

कामाक्रभ

394

0

0

0

394

241,242

0

0

0

241242

241636

0

0

0

241636

1

10,361

20,089

0

20089

30450

627,935

107,696

649,371

757067

1385002

638296

127785

649371

777156

1415452

1

22 357132

यानी जभया कुररयमा स ॊ चाइ आमोजना ( प्रणारी आधुसनकीकयण

23 357135

बेयी - ववई

24 357136

जर ाधन मोजना तमायी

25 357137

स ॊ चाइ ऩुनस्थााऩना आमोजना (कुवेत पण्ि)

26 357138

बूसभगत जर स ॊ चाइ सफका

िाइब न
ा फहुउद्देश्मीम आमोजना
वु वधा आमोजना
सिसबजन

27 357140

म्फृद्ध तयाई भधे

28 357141

ु कोिी भरयन िाईब न
न
ा फहुउद्देशिम आमोजना

स ॊ चाइ वविेि कामाक्रभ

भेत)

9,177

0

0

0

9177

852,792

0

0

0

852792

861969

0

0

0

861969

1

13,644

24,788

0

24788

38432

14,236

147,407

0

147407

161643

27880

172195

0

172195

200075

1

3,171

0

0

0

3171

37,982

0

176,001

176001

213983

41153

0

176001

176001

217154

1

70,267

0

0

0

70267

1,963

0

0

0

1963

72230

0

0

0

72230

1

3,424

0

0

0

3424

1,301,128

0

1,000,000

1000000

2301128

1304552

0

1000000

1000000

2304552

1

2,218

0

0

0

2218

46,018

0

0

0

46018

48236

0

0

0

48236

1

चारु
क्र. .

फ.उ.शि.नॊ.

नेऩार

आमोजना /कामाक्रभको नाभ

यकाय
स ॊ चाइ ववबागको जम्भा
र्ख)

बूसभगत जरस्रोत ववका
1 357113

बूसभगत जरस्रोत ववका

सभसत
सभसत जम्भा

नेऩार

यकाय

जम्भा

12,796

181,891

1,076,190

11,796,820

अनुदान

वैदेशिक
वैदेशिक

ऋण

712,263

कुर ऩूॊशजगत

नेऩार

यकाय

जम्भा

5,189,771

5,902,034

17,698,854

12,691,119

अनुदान

प्रथसभकता

ऋण

881,358

कुर जम्भा

वैदेशिक

क्रभ

जम्भा

5,202,567

6,083,925

18,775,044

49,680

0

0

0

49,680

45,000

0

0

0

45,000

94,680

0

0

0

94680

49,680

0

0

0

49,680

45,000

0

0

0

45,000

94,680

0

0

0

94,680

188,796

0

0

0

188,796

0

0

0

0

0

188,796

0

0

0

188,796

188,796

0

0

0

188796

0

0

0

0

0

188796

0

0

0

188796

86,678

0

0

0

86,678

2,979,604

249,125

2,000,000

2,249,125

5,228,729

3,066,282

249,125

2,000,000

2,249,125

5,315,407

3

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन ववबाग

ाधायण प्रिा नतपा
1 357017
ववका

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण ववबाग

तपा

1

1 357109

नदी सनमन्त्रण

65,895

0

0

0

65895

1,920,309

0

2,000,000

2000000

3,920,309

1986204

0

2000000

2000000

3986204

1

2 357110

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण प्रववसध ऩरयमोजना

11,069

0

0

0

11069

314,800

0

0

0

314,800

325869

0

0

0

325869

2

8,852

0

0

0

8852

459,995

249,125

0

249125

709,120

468847

249125

0

249125

717972

1
1

3 357112
4 357131

बायतीम अनुदान

हमोगभा

ॊ चासरत नदी सनमन्त्रण आमोजनाहरु

(फागभती,कभरा,र्खाॉिो य रारफकैमा
टाय - फजाय

भेत)

ॊ यक्षण कामाक्रभ (इन्त्रावती फगय कोरयिोय

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण ववबागको जम्भा
घ)

कुर चारु

वैदेशिक

ऋण

169,095

वैदेशिक

सभसत

बूसभगत जरस्रोत ववका
ग)

894,299

अनुदान

कुर जम्भा

ऩूॊशजगत

वैदेशिक

जरस्रोत अनु न्त्धान तथा ववका
1 357139

भेत)

862

0

0

0

862

284,500

0

0

0

284,500

285362

0

0

0

285362

275,474

0

0

0

275,474

2,979,604

249,125

2,000,000

2,249,125

5,228,729

3,255,078

249,125

2,000,000

2,249,125

5,504,203

केन्त्र

जरस्रोत अनु न्त्धान तथा ववका
जरस्रोत अनु न्त्धान तथा ववका
कुर फजेट रु

केन्त्र
केन्त्रको जम्भा

11,560

0

0

0

11560

32,220

0

0

0

32220

43780

0

0

0

43780

11,560

0

0

0

11,560

32,220

0

0

0

32,220

43,780

0

0

0

43,780

1,260,937

169,095

12,796

181,891

1,442,828

14,868,118

961,388

7,189,771

8,151,159

23,019,277

16,129,055

1,130,483

7,202,567

8,333,050

24,462,105

१

स ॊ चाइ भन्त्रारम
उऩजशिाकगत चौभास क फजेटको विियण
आ.ि. 2073/74

चौभास क
क्र. .

फ.उ.जश.नॊ.

प्रथभ

आमोजना/कामाक्रभको नाभ
चारु

१ 357011
क)

स ॊ चाइ भन्त्रारम

तेस्रो

दोस्रो

ऩॊ जजगत

चारु

जम्भा

ऩॊजजगत

चारु

जम्भा

कुर जम्भा

ऩॊजजगत

जम्भा

10,360

1,254

11,613

9,457

9,784

19,241

10,107

3,437

13,544

44,398

स ॊ चाइ विबाग

ाधायण प्रशा नतपा

206,608

11,768

218,376

180,708

7,887

188,595

187,652

7,418

195,070

602,041

1 357012

स ॊ चाइ विबाग

37,272

946

38,218

31,545

0

31,545

33,613

0

33,613

103,376

2 357013

क्षेरीम स ॊ चाइ सनदे शनारमहरु

17,800

17,800

15,537

15,537

15,774

15,774

49,111

3 357014

स ॊ चाइ विका

4 357015

स ॊ चाइ व्मिस्थाऩन सिसबजन - ८

5 357016

माजन्त्रक कामाारम-३

विका

सिसबजन- फ सिसबजन

भेत

1 357101

प्रणारी व्मिस्थाऩन तथा तासरभ कामाक्रभ

2 357102

स ॊ चाइ

3 357103

स ॊ चाइ तथा जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना (स ॊ चाइ )

4 357105

स ॊ चाइ

5 357107

माजन्त्रक व्मिस्थाऩन कामाक्रभ

7 357114
8 357117

8,975

130,806

107,004

5,965

112,969

111,291

5,607

116,898

360,672

24,103

1,847

25,950

21,915

1,922

23,837

21,980

1,811

23,791

73,578

5,603

4,707

4,707

4,994

5,603

तपा

6 357108

121,831

ॊ स्थागत विका

कामाक्रभ

ॊ बाव्मता अध्ममन तथा सनभााण गुणस्तय कामाक्रभ

भुदाम व्मिजस्थत स ॊ जचत कृवि क्षेर आमोजना
बसभगत स्मारो तथा सिऩ ट्युफफेर स ॊ चाइ आमोजना
ु े त उऩत्मका स ॊ चाइ आमोजना
र्ख

4,994

15,304

178,670

2,239,718

2,418,388

171,173

7,379,761

7,550,934

151,379

8,052,302

8,203,681

18,173,003

2,096

0

2,096

3,291

743

4,034

2,547

250

2,797

8,927

3,363

920

4,283

3,839

33,966

37,805

3,697

34,216

37,912

80,000

68,693

235,834

304,527

47,368

503,091

550,459

31,496

680,285

711,781

1,566,766

532

6,658

7,190

1,990

41,615

43,605

538

37,217

37,755

88,550

218

4,640

4,858

128

7,138

7,266

36

11,860

11,896

24,020

6,293

172,947

179,240

6,438

470,736

477,175

8,109

447,924

456,033

1,112,448

1,684

48,572

50,256

1,828

289,859

291,687

1,536

349,379

350,915

692,858

100

0

100

63

156

219

168

1,854

2,022

2,341

6,494

56,678

63,172

14,081

519,164

533,245

11,062

244,854

255,915

852,332

9 357118

भभात

ॊ बाय आमोजनाहरु

10 357119

फृहत

यकायी स ॊ चाई मोजनाको ऩुनस्थााऩना तथा व्मिस्थाऩन हस्तान्त्तयण

3,568

89,579

93,147

3,416

265,315

268,731

3,227

280,990

284,217

646,094

11 357120

फागभती स ॊ चाइ आमोजना

6,460

86,498

92,958

6,669

227,623

234,292

6,007

199,313

205,320

532,569

12 357121

फफई स ॊ चाइ आमोजना

4,127

35,665

39,792

4,079

346,965

351,044

4,248

305,559

309,807

700,643

13 357122

भहाकारी स ॊ चाइ आमोजना (कन्त्चनऩुय)

5,900

60,028

65,928

5,077

135,110

140,187

5,420

197,675

203,095

409,210

14 357123

न्त्ु यी भोयङ स ॊ चाइ आमोजना (ते स्रो)

7,935

97,992

105,928

7,843

223,527

231,370

8,363

232,104

240,467

577,765

1,335

26,000

27,335

2,214

98,058

100,272

1,178

110,448

111,626

239,232

105,872

111,795

6,047

614,785

620,832

5,477

700,660

706,137

1,438,764

15 357124

प्रगन्ना तथा फड्काऩथ

16 357125

स क्टा स ॊ चाइ आमोजना

5,923

17 357126

नमाॉ प्रविसधभा आधारयत स ॊ चाइ आमोजना

1,200

28,619

29,819

1,140

234,109

235,248

1,139

241,303

242,442

507,509

18 357127

भझौरा स ॊ चाइ आमोजना

1,932

295,924

297,856

2,831

1,311,880

1,314,711

2,112

1,549,917

1,552,029

3,164,596

19 357128

दयौदी- ऩारुङटाय स ॊ चाइ (नदी सनमन्त्रण) आमोजना

20 357129

कणाारी अॊ चर

21 357130

स ॊ चाइ आमोजना, दाङ

276

2,000

2,276

326

18,405

18,731

148

19,624

19,772

40,779

स ॊ चाइ विका

कामाक्रभ

40

27,468

27,508

166

7,692

7,858

180

90,749

90,929

126,296

ेती भहाकारी स ॊ चाइ विका

कामाक्रभ

85

30,808

30,893

160

101,412

101,572

150

109,022

109,172

241,636

आ.ि. 2073/74

चौभास क
क्र. .

फ.उ.जश.नॊ.

प्रथभ

आमोजना/कामाक्रभको नाभ
चारु
कुररयमा स ॊ चाइ आमोजना ( प्रणारी आधुसनकीकयण

22 357132

यानी जभया

23 357135

बेयी - ििई

24 357136

जर ाधन मोजना तमायी

25 357137

स ॊ चाइ ऩुनस्थााऩना आमोजना (कुिेत पण्ि)

26 357138

बसभगत जर स ॊ चाइ सफका

िाइब न
ा फहुउद्देश्मीम आमोजना
वु िधा आमोजना
सिसबजन

27 357140

म्फृद्ध तयाई भधे

28 357141

ु कोशी भरयन िाईब न
न
ा फहुउद्देजशम आमोजना

स ॊ चाइ विशेि कामाक्रभ

स ॊ चाइ विबागको जम्भा
र्ख)

बसभगत जरस्रोत विका
1 357113

सभसत
सभसत जम्भा

चारु

जम्भा

ऩॊजजगत

जम्भा

चारु

ऩॊजजगत

जम्भा

10,891

374,226

385,117

12,287

552,896

565,183

7,273

457,880

465,153

1,415,452

3,246

137,222

140,468

2,901

192,162

195,063

3,029

523,408

526,437

861,969

8,468

45,925

54,393

11,264

58,454

69,718

18,700

57,264

75,964

200,075
217,154

894

0

894

1,179

39,787

40,966

1,098

174,196

175,294

25,140

824

25,964

22,738

665

23,403

22,389

474

22,863

72,230

1,082

258,014

259,096

1,132

1,068,644

1,069,776

1,210

974,470

975,680

2,304,552

697

10,805

11,502

679

15,805

16,484

842

19,408

20,250

48,236

385,278

2,251,486

2,636,764

351,881

7,387,648

7,739,529

339,030

8,059,720

8,398,750

18,775,044

18,315

9,945

28,260

15,708

15,993

31,701

15,658

19,062

34,720

94,680

18,315

9,945

28,260

15,708

15,993

31,701

15,658

19,062

34,720

94,680

66,334

0

66,334

60,995

0

60,995

61,467

0

61,467

188,796

66,334

0

66,334

60,995

0

60,995

61,467

0

61,467

188,796

28,610

635,136

663,746

29,343

1,993,121

2,022,464

28,725

2,600,473

2,629,198

5,315,407

21,887

486,836

508,723

22,370

1,488,453

1,510,823

21,638

1,945,020

1,966,658

3,986,204

3,500

15,430

18,930

3,779

81,280

85,059

3,790

218,090

221,880

325,869

2,891

79,780

82,671

2,891

304,133

307,024

3,070

325,208

328,278

717,972

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मिस्थाऩन विबाग

ाधायण प्रशा नतपा
1 357017
विका

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण विबाग

तपा

1 357109

नदी सनमन्त्रण

2 357110

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण प्रविसध ऩरयमोजना

3 357112
4 357131

बायतीम अनुदान

हमोगभा

ॊ चासरत नदी सनमन्त्रण आमोजनाहरु

(फागभती,कभरा,र्खाॉिो य रारफकैमा
टाय - फजाय

भेत)

ॊ यक्षण कामाक्रभ (इन्त्रािती फगय कोरयिोय

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण विबागको जम्भा
घ)

ऩॊ जजगत

कुर जम्भा

सभसत

बसभगत जरस्रोत विका

बसभगत जरस्रोत विका
ग)

भेत)

तेस्रो

दोस्रो

जरस्रोत अनु न्त्धान तथा विका
1 357139

भेत)

332

53,090

53,422

303

119,255

119,558

227

112,155

112,382

285,362

94,944

635,136

730,080

90,338

1,993,121

2,083,458

90,192

2,600,473

2,690,665

5,504,203

केन्त्र

जरस्रोत अनु न्त्धान तथा विका
जरस्रोत अनु न्त्धान तथा विका
कुर फजेट रु

केन्त्र
केन्त्रको जम्भा

4,114

15,235

19,349

3,902

8,305

12,207

3,544

8,680

12,224

43,780

4,114

15,235

19,349

3,902

8,305

12,207

3,544

8,680

12,224

43,780

513,011

2,913,055

3,426,066

471,286

9,414,850

9,886,136

458,531

10,691,372

11,149,902

24,462,105

नसं चाइ मन्त्राऱय
राविय महत्िका साथ ननमायण तथा सं चाऱन भई रहे का आयोजना÷काययक्रमहरु
नसं चाइ विभाग
मन्त्राऱय/ब.

आयोजना÷काययक्रम

उ.शी.नं.

विननयोजजत बजेट (रु
हजारमा)

विकास ऺेर

357121

बबई नसं चाइ आयोजना

700643

4

357125

नसक्टा नसचाइ आयोजना

1438764

4

357132
357135

रानी, जमरा कुऱररया नसं चाइ आयोजना (प्रणाऱी
आधुननवककरण समेत)
भेरी बबइ डाइभरसयन बहुउदे जशय आयोजना
जम्मा

1415452
861969
4416828

5
4

कैवियत

चजल्ऱागत बजेटको वििरण
जम्मा रु हजारमा

सनकाय
क्र.

विका

क्षेर /चजल्ऱा

ऩूिााञ्चऱ
ु
१ ताप्ऱे जङ्ग
२ ऩाॉचथर

स ॊ चाइ विभाग

जऱ उत्ऩन्न प्रकोऩ
सनयन्त्रण विभाग

भूसमगत
जऱश्रोत विका
समसत

स चाइ

जऱस्रोत अनु न्त्धान तथा

मन्त्राऱय

विका केन्त्र

2,927,605

1,102,740

0

0

0

4,030,345

63,858

6,750

0

0

0

70,608

65,431

6,750

0

0

0

72,181

३ इऱाम

121,574

18,750

0

0

0

140,324

४ झाऩा

317,905

213,250

0

0

0

531,155

५

ु ा भा
ॊ खि

60,124

7,800

0

0

0

67,924

६ ते ह्रथुम

68,849

6,800

0

0

0

75,649

७ भोजऩुर

76,400

6,800

0

0

0

83,200

८ धनकुटा

70,420

6,800

0

0

0

77,220

९

ु री
न

51,700

34,365

0

0

0

86,065

872,542

108,800

0

0

0

981,342

42,724

6,800

0

0

0

49,524

१२ खोटाङ्ग

64,600

37,800

0

0

0

102,400

१३ उदयऩुर

75,300

44,800

0

0

0

120,100

१४ ओखऱढु ङ्गा

58,430

21,800

0

0

0

80,230

644,270

395,300

0

0

0

1,039,570

273,478

179,375

0

0

0

452,853

5,712,456

1,979,589

45,000

14,474

32,220

7,783,739

१७ धनुषा

531,788

173,390

0

0

0

705,178

१८ महोत्तरी

278,080

132,800

0

0

0

410,880

१९

१० मोरङ्ग
११

१५

ोऱुखम्बु

प्तरी

१६ स राहा
मध्यमाञ्चऱ

885,241

295,820

0

0

0

1,181,061

२० स न्त्धुऱी

ऱााही

69,320

47,800

0

0

0

117,120

२१ रामेछाऩ

58,279

27,800

0

0

0

86,079

२२ दोऱखा

87,804

21,800

0

0

0

109,604

२३ स न्त्धुऩाल्चोक

81,659

26,300

0

0

0

107,959

ु ा
२४ र ि

30,899

6,800

0

0

0

37,699

२५ धाददङ्ग

111,430

17,800

0

0

0

129,230

२६ नुिाकोट

118,330

36,800

0

0

0

155,130

37,050

12,250

45,000

14474

32220

140,994

1,925,379

435,979

0

0

0

2,361,358

२९ भक्तऩुर

21,210

19,750

0

0

0

40,960

३० काभ्रेऩऱान्त्चोक

74,775

19,250

0

0

0

94,025

३१ मकिानऩुर

81,930

59,300

0

0

0

141,230

३२ रौतहट

266,710

342,550

0

0

0

609,260

३३ बारा

342,614

31,300

0

0

0

373,914

३४ ऩ ाा

376,963

10,800

0

0

0

387,763

३५ चचतिन

332,995

261,300

0

0

0

594,295

ऩचिमाञ्चऱ

1,875,940

648,100

0

0

0

2,524,040

३६ निऱऩरा ी

288,241

164,800

0

0

0

453,041

२७ काठमाण्डौं
२८ ऱसऱतऩुर

३७ रूऩन्त्दे ही

435,900

111,300

0

0

0

547,200

३८ कवऩऱिस्तु

319,141

67,800

0

0

0

386,941

३९ अघााखाॉची

45,725

12,800

0

0

0

58,525

४० ऩाल्ऩा

68,250

12,800

0

0

0

81,050

४१ गुल्मी

67,800

12,800

0

0

0

80,600

४२ स्याङ्गजा

77,340

26,800

0

0

0

104,140

४३ तनहुॉ

80,390

41,800

0

0

0

122,190

४४ गोरखा

115,258

16,800

0

0

0

132,058

४५ मानाङ्ग

26,759

11,800

0

0

0

38,559

४६ ऱम्जुङ्ग

69,090

13,800

0

0

0

82,890

४७ कास्की

98,763

63,800

0

0

0

162,563

४८ ऩिात

70,340

21,750

0

0

0

92,090

४९ बाग्ऱुङ्ग

48,625

12,750

0

0

0

61,375

५० म्याग्दी

30,759

28,750

0

0

0

59,509

५१ मुस्ताङ्ग

33,559

27,750

0

0

0

61,309

4,361,333

720,100

0

0

0

5,081,433

५२ मुग ु

मध्यऩचिमाञ्चाऱ

65,559

11,800

0

0

0

77,359

५३ डोल्ऩा

68,359

28,000

0

0

0

96,359

५४ हुम्ऱा

89,159

14,000

0

0

0

103,159

५५ जुम्ऱा

74,700

21,800

0

0

0

96,500

५६ कासऱकोट

52,359

16,800

0

0

0

69,159

५७ रूकुम

93,140

22,800

0

0

0

115,940

५८ रोल्ऩा

52,659

29,850

0

0

0

82,509

५९ प्यू ठान

56,575

26,850

0

0

0

83,425

430,197

105,800

0

0

0

535,997

36,700

24,300

0

0

0

61,000

६० दाङ्ग
६१

ल्यान

६२ बाॉके

1,499,937

66,850

0

0

0

1,566,787

६३ बददाया

783,354

261,850

0

0

0

1,045,204

ु ेत
ख

982,417

65,800

0

0

0

1,048,217

६५ जाजरकोट

43,159

11,800

0

0

0

54,959

६६ दै ऱेख

33,059

11,800

0

0

0

44,859

2,821,520

778,200

0

0

0

3,599,720

1,602,016

140,300

0

0

0

1,742,316

६४

ु रु ऩचिमाञ्चाऱ
द
६७ कैऱाऱी
६८ डोटी

138,550

21,800

0

0

0

160,350

६९ आछाम

56,539

31,800

0

0

0

88,339

७० बाजुरा

55,259

26,800

0

0

0

82,059

७१ बझाङ्ग

64,730

26,800

0

0

0

91,530

ुा ा
७२ दाचऱ

62,250

262,800

0

0

0

325,050

७३ बैतडी

66,000

41,300

0

0

0

107,300

७४ डडे ऱधुरा

85,801

21,800

0

0

0

107,601

७५ कॊचनऩुर
कुऱ बजेट

690,375

204,800

0

0

0

895,175

17,698,854

5,228,729

45,000

14,474

32,220

23,019,277

ङ्ञजल्रागत फजेट
ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

ङ्ट
ताप्रे जङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

३५७१०८

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

७९८

जम्भा फजेट
७९८
१४७६०

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्ट
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ताप्रेजङ्ग

६१०

ङ्ट
आहारे राप्से ङ्झसॊ.मो, , हाङ्गदे वा ३,४,७,८ (७५ हे ), ताप्रेजङ्ग
खङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, हाम्ऩाङ्ग ९ (३५ हे ),

६०००

ङ्ट
ताप्रेजङ्ग

हप्ऩङ्ट खोरा राटे दोबान ङ्झस मो, आम्वेगङ्छङ्ट दन ३,४,५,६,९ (११५ हे ),

४०००
ङ्ट
ताप्रेजङ्ग

४०००

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१००

ङ्ट
खाक्सेवा खोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
खङ्टङ्ञम्रसे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
च ङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, हाम्ऩाङ ६ य ८, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
जोयाखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
ङ्झसथनेऩानी अरै ची ङ्झसॊचाइ मोजना, ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
सङ्टके खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताप्रेजङ्ग
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इ, डाॉडागाउॉ ङ्झसॊ मो, ङ्झसनाभ,

ङ्ट
ताप्रे जङ्ग

इ, घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊ मो, सनथकि,

ङ्ट
ताप्रेजङ्ग

५०

इ, अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ताम्राङ गहङ्टॊडे कङ्टरो ङ्झसचाइ आमोजना, साॊघ ङ्ट ८

200

धङ्टम्वा खोरा हाङगङ्टडे ङ्झस.मो खोङ्ञक्रङ ४,७

200

दे वीखोरा तल्रो भेङ्छदवङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पङ्टङ्गङ्झरङ्ग

200

ओकेन्रा फोयाङ्छदन भङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, नागखोल्माङ २,३

200

ङ्झभचङ्चयङ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो हाङऩाङ ८

200

ङ्झभचङ्चयङ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो हाङऩाङ ८, हाङऩाङ २

200

भङ्झथल्रो भेङ्झडवङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ७,५,४,३,२

200

पङ्टगङ्टवा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झनगङ्टयादी २,१

200

तल्रो ङ्झभङ्झडवङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ७

200

ङ्जहउॊ दे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झतङ्चयङ्गगे ९,७

200

ङ्ट ा इन्थङ्ट झाने खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खोङ्ञल्कङ्ग १,२,३
सेथऩ

200

भङ्टहाने कोिी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खोङ्ञल्कङ्ग ३,४

200

ओकेन्र फोयन्र्दे भङ्टर कङ्टरो, नगखाृृरा २,३

200

भेङ्झडवङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ४

200

हाऩङ्ट खोरा खोरा खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ९,६,५,३,४

200

भाङ्गभामा चागे ढङ्ट ङ्गेसागङ्ट ङ्झसॊ.मो. भभित

400

खोक्से असाये कङ्टरो

300
4,600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दोखङ्ट तारखकि ऩोखयी ङ्झस.मो.,
ढङ्ट ङ्साघङ्ट

(११हे .)

ङ्ञथप्रॊगकरय ङ्झस.मो., ढङ्ट ङ्साघङ्ट (१४हे .)

800
700

ङ्ट
भोहाङ्ग खोल्सी ब ङ्टल्के तार थप्रीङ्गकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो, खोङ्ञजङ्झभन-६, ताप्रेजङ्ग

1,000

पागङ्टखोरा न.प्र.ङ्झस.मो. खेजेङ्झनभ ६

1,000

चैते तार ऩोखयी ङ्झसॊ.मो

1,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ऩाना नॊ 1/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

३५७१२७

वाङ्जषक
ि वजेट

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

जम्भा फजेट
40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, थेचम्फङ्ट (११५ हे .)

4,000

यइब ङ्झसॊचाइ मोजना, सादे वा, आॉखे (८५ हे .)

5,700

ङ्झसथनेयी ङ्झसॊचाइ मोजना थङ्टम्वेङ्छदन

6,000

पावाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना पावाखोरा

ङ्ट
२ ३ ४ ५ (९० हें ) ताप्रेजङ्ग

8,100

भङ्टरऩानी अरै ङ्ञच ङ्झसॊचाइ मोजना, खोजेनी ४ य १

1,000

ङ्ञघङ्झभये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तल्रो ५ य ८

1,000

ङ्ट ४० हे
च ङ्टवा खोरा ङ्झस मो हाङऩाङ ६ ८ ताप्रेजङ

4,000

ङ्ट ५० हे
सङ्टकेखोरा ङ्झस मो पावाखोरा ९ ताप्रेजङ

4,000

ङ्ट ३५० हे
गोऩेनी खोरा ङ्झस मो ङ्झतङ्चयङे ताप्रेजङ

5,500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

ङ्ट
जैवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ढङ्ट गेसाधङ्ट ५,३,9, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
तारखकि ङ्ञखङ्गे खोरा डङ्टम्रीसे ङ्झसॊ मो, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
थङ्टम्भा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खोङ्ञक्रङ (४५ हे .), ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
भाॊभामा तन्वे ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉघ ङ्ट १,२,३,४, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
याते रुप्से ङ्झसॊचाइ मोजना आम्वेगङ्छङ्ट दन, ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
श्रीजॊग कम्पू खङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टरवायी ५,६,७, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
सङ्टइया ङ्झथङथेवा ङ्झस. मो, खाम्रङ्टङ, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
खाक्सेवा खोरा ऩावय हाउस ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩेदाङ १ २ ३ ५ ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
खान्तङ ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉवा ७ ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
खङ्टम्जङ्टङ खोरा अरै ङ्ञच ङ्झसॊचाइ मोजना, नाल्फङ्ट ३ दे ङ्ञख ९ ताप्रेजङ्ग
ङ्झछङ्झभये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तेल्रोक ५,६,७ य ८
ङ्ट
ताम्राङ गहङ्टॊडे कङ्टरो ङ्झस.मो साॊघ ङ्ट ८ ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
सोरङ्टज ऩङ्टसम्ङ्ट वा ङ्झसॊचाइ मोजना थङ्टम्वेङ्छदन, ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
हाङ खोरा अरै ङ्ञच ङ्झसॊचाइ मोजना, भाभाॊखे १ २ ३ ४ ५ ताप्रेजङ्ग
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

ङ्ट
नागदे वा खोरा कोवेक ङ्झसॊचाइ मोजना, तोल्रोक ३ य ४, ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
राङवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, थङ्टङ्जकम्भा ४ य ५, ताप्रे जङ्ग
खाक्सेवा खोरा ङ्झसॊ.मो. ऩेदाङ १, २, ३
खङ्टङ्ञम्रसे खोरा ङ्झसॊ.मो. ङ्झसनाभ २, ३ य ९
ङ्ट
खोथटे (खोक्से) याते खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ता न ऩा ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
चनौटे ङ्झसॊचाइ मोजना, खोङ्ञक्रङ १ दङ्ञख ६ ताप्रेजङ्ग
चैते तार खकि ऩोखयी ङ्झनभािण ङ्झसॊ.मो. डङ्टङ्झम्रसे
जोयखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना नाल्वङ्ट २,३,४ य ५
ङ्ट
ताम्राङ गहङ्टॊडे कङ्टरो ङ्झस.मो साॊघ ङ्ट ८ ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
तङ्टम्मावा भेहेरे डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसकैमा ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
ङ्झत्रवेणी खहये ङ्झसॊचाइ मोजना, थेचम्फङ्ट १ २ ४ ५ ताप्रेजङ्ग
थङ्टम्वाखोरा हाङगङ्टडे ङ्झसॊ.मो.खोङ्ञक्रङ ४,५,६ य ७
ङ्ट
धङधङे खोरा भसताते ङ्झसॊचाइ मोजना, भहेरे १ दे ङ्ञख ९ ताप्रेजङ्ग
ङ्ट ोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसनाभ ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
नेवख
ङ्ट
ऩोमाक खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवाङ ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
भाङभामा ङ्झसॊचाइ मोजना, चाॉगे ताप्रेजङ्ग
भङ्टरऩानी भङ्टहान अरे नी ङ्झसॊचाइ मोजना,
भैना खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पाउम्वा
ङ्झसथनेऩानी अरै ची ङ्झसॊ.मो.खेजेङ्झतभ-८
सङ्टखे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना पावाखोरा-८
हाङगोरा खोरा ङ्झसचाइ मोजना
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

5750
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१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

कावेरी तङ्टङ्झभमा नदी ङ्झनमन्त्रण, माम्पङ्छदन ५, ८ य ९

500

कावेरी नदी ङ्झनमन्त्रण, नाङ्गखङ्टङ्झरङ्ग

500

कावेरी नदी ङ्झनमन्त्रण, भेहरे ६

500

ङ्ट न.ऩा. २
भङ्टक्तेश्वय नाग भङ्ञन्दय सॊ यऺण, ताप्रेजॊग

500

पक्सेवा खोरा र.ज.ङ्झफ. ऩङ्चयमोजना भभङखा पेडाङ्ग ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

साके खोरा दे खी ङ्जहये का दोबानसम्भ नदी ङ्झनमन्त्रण

500

ङ्जहये वा खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
खोङ्ञक्रङ्ग, सावा, ङ्झरवाङ्ग ठू रो ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

साकेखोरा ङ्जहये वा दोबान ऩङ्जहयो तथा नदी ङ्झनमन्त्रण

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

750

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
500

थङ्टङ्गीभ वजाय सॊ यऺण, माम्पङ्टदीन गा.ङ्जव.स.

500

दोबान फजाय सॊ यऺण, खाम्राङ्ग १

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

ऩाॉचथय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
19,620

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ऩाॉचथय

720

कङ्टभरटाय ङ्झसॊ.मो, आरुफोटे ५,६ (३५ हे ), ऩाॉचथय

1,250

नेवाय कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., सायङ्गडाडा–५ (५८ हे ), ऩाॉचथय

1,250

केयावायी सत्मरुऩा सोक्रङ्टभवा ढोडे नी ङ्झस.ॊ मो.,नवभीडाॉडा १,२ (५० हे ), ऩाॉचथय

1,250

फाह्र हजाये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, आङ्गसयाङ २,३,( २५ हे ),

5,000

ऩाॉचथय

बमािङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रङ्टङ्गरुऩा ७,८,९ ( ८४ हे ),

ऩाॉचथय

5,000

खोसािने कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, एकङ्झतन १,२,३ ( ६५ हे ),

ऩाॉचथय

5,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कटहयफोटे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो माङनाभ, ऩाॉचथय
खोराटाय ओमाभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचथय
ङ्ञचङ्झरङङ्छदन ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचथय
धङ्टॉवा खोरा दङ्ञख फतासे हङ्टदै ङ्चयठाफोट सम्भ कङ्टरो,
ऩञ्चभी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चभी,

सायाङ्गडाॉडा ,

ऩाॉचथय

ऩाॉचथय

पक्तेऩ कङ्टरो मम्फा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचथय
रङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचथय
साभङ्टदाङ्जमक डाडाॉ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सयाङ्गडाॉडा ( ६० हे ),
सेभ खेवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कङ्टरुम्वा ( ४५ हे ),

ऩाॉचथय

ऩाॉचथय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इ, सावाखोरा ङ्जऩप्रे कङ्टरो ङ्झस.मो., आङना,
इ, ङ्झसयान

ङ्झसॊ मो,,

ऩाॉचथय

ऩाॉचथय

50
0
0
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इ, अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
बखोराटाय ङ्झसचाई मोजना –ओमाभ ४ य ८

400

रङ्टवा खोरा ङ्झसचाई मोजना –सायाङडाॉडा ३

300

कटहयै फोटै ङ्झसचाई कङ्टरो माङ्नाभ १य२

300

सङ्टहेखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टबाॊग ९

400

राफङ्टॊग रेग्वा कम्पङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झरम्वङ्ट ४

400

नमाॊ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सयाङडाॊगा ५

400

मम्वा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पक्तेऩ १, २

400

ङ्ञचण्डे अङ्झसने भङ्टहान ङ्झसॊचाइ प्रणारी, थऩङ्टि ७,८,५

400

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ङ्ञिवखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, थऩङ्ट,ि ऩाॉचथय
३५७१२६

500
5,311

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
टङ्टवागाॉउ खोङ्झरखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो, भऩाि-६,ऩाॉचथय, ६.हें

850

भाॊगऩहॊ ग रावती ङ्ञथप्रङकरय ङ्झसचाइ मोजना,सायॊ गडाॉडा-३,ऩाॉचथय (५ हे )

950

भोहङ्ग खोल्सी

ब ङ्टल्केऩानी ङ्झस.मो, पाक्तेऩ ऩाॉचथय

800

खाङ्ग खोरा सारफोटे ङ्झस.मो. सङ्टबाङ्ग ऩाॉचथय

500

गोहोये कङ्टसङ्टभे राङ्झभफगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना भौवा – ५ य ६, ऩाॉचथय

800
1,261

आॊगना तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो , आॊगना ५
आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको

150

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
खाङ्रे गल्छीडा ङ्ञथप्रङकरय मोजना सङ्टबाॊग ६, ऩाॉचथय
उजीये खोरा नमा प्रफीङ्झध ङ्झसॊचाई मोजना ओमाभ ४,
भखङ्टॊवा भारफासे ङ्झसॊचाई मोजना सङ्टबाॊग- ६ य ९
पेदऩा थोऩा ङ्झसॊ.मो., अभयऩङ्टय ,ऩाचॉथय
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

37,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
फाघकङ्टय रङ्टड्गरे वा ङ्झसॊचाइ मोजना रङ्टम्पाफङ्टङ ३ ४ ५ (१८५ हे .)
ऩौवासातािऩ ङ्झनवङ्टखोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩौवासायताऩ य इभवङ्टङ १,६ सम्भ (१८५ हे .)
सावाखोरा ङ्जऩप्रे ङ्झसॊचाइ मोजना मािोक ऩाॉचथय

3,000
20,984
550

ङ्ञचङ्झरङ्ग ङ्छदङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, १ ५ ६

3,000

पाक्तेफ कङ्टरो माम्वा ङ्झसॊचाइ मोजना, पाक्तेव १ २

3,000

तीन दोबाने ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टङ्गरुऩा (१०५ हे .)

5,766

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

घोप्टे ओडाय गोहोये कङ्टसङ्टभे ङ्झसॊचाइ मोजना, भौवा ४,५,६,७ (१०३ हे .), ऩाॉचथय
पेभे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टङरुऩा ३,७,८,९, ऩाॉचथय
भहादे व कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, याङ्झनटाय १,३,४,७,८,९ (११० हे .),ऩाॉचथय
भूवाखोरा ङ्झसॊ.मो., प्राङफङ्टङ (४० हे .), ऩाॉचथय
माङसेवा ढोडे नी ङ्झसॊ मो, आङ्गना (४० हे .), ऩाॉचथय
ङ्झरङ्झगम्वा च्माप्रङ्टङ ङ्झसॊ मो, ङ्ञचङ्झरङङ्छदन, ऩाॉचथय
रङ्टङखवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, पाक्तेऩ ३,४,९, ऩाॉचथय
रङ्टवा खोरा य सावा खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, सयाङ्ग डाॉडा (६५हे .), ऩाॉचथय
सङ्टबाङ्ग खोरा डोड साङ्झरङ्गे ङ्झसचाइ मोजना

ऩॊ चभी ३ ७ ८ ऩाॉचथय

थमाङ्खोरा ङ्झसचाइ मोजना भाङ्जावङ्टङ् २ दे ङ्ञख माक्से सेगेछाम्वा ६ ७ ८, ऩाॉचथय
कटहयफोटे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, माङनाभ २ य १
कटहये

ङ्झसॊचाइ मोजना, गाॊगनाभ २
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ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसवा १

ङ्झसॊचाइ मोजना, आयवोटे ६ ९

नाम्दङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जपङ्छदभ न.ऩा.१ य २ ऩाॉचथय
पोकटे सङ्टङ्ञम्सॊ ग खोरा
बोरे कङ्टरो

ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टन्गरुऩा ३ ७

ङ्झसॊचाइ मोजना, बायऩा ९

भारफाॉसे सेऩेनी
भाङ्झसने कङ्टरो

ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्गसयाङ्ग २

ङ्झसॊचाइ मोजना, आरुवोटे २ ४

भेवा खोरा बारे दह
रङ्टॊ गखवा कङ्टरो
ङ्झसवा खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरम्फा ३ कङ्टरुम्फा ३

ङ्झसॊचाइ मोजना, पक्तेऩ ३ ४ ९

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसवा १

सेङखेवा खोरा नमा कङ्टरो
थमाॊग खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टरुम्फा

ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्जावङ्टॊग २ दे ङ्ञख माक्से सेगेछाम्वा ६ ७ ८
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
ओमाभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ओमभ ७, ऩाॉचथय
कटहयवोटे ऩङ्ञच्चसे सयकायी कङ्टरो माङनाभ २, १,, ऩाॉचथय
टाटी य ऩङ्टवा दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, यानीगाॉउ ७, ऩाॉचथय
नागी ङ्झसॊचाइ मोजना, नागी २,३, ऩाॉचथय
ङ्जपङ्छदभ ङ्झसचाइ मोजना ङ्जप न ऩा ६ ८, ऩाॉचथय
फडहये ङ्झसॊचाइ मोजना, नवभी डाॉडा २, ऩाॉचथय
भङ्टवा खोरा भङ्टहाभ बइ माञ्नाभ, नागीन, रङ्टङरुऩा, ङ्झसङ्छदन फृहत ङ्झसॊ. मो. (२१० हे .), ऩाॉचथय
राङ्झभवगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचथय
सङ्टभाङखोरा डोड साङ्झरङगे ङ्झसरङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना ऩञ्चभी ३ ७ ८ ९, ऩाॉचथय
खोऩी खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, परै चा

ङ्झतन दोबाने भाखङ्टवा खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, चमाङ्गथाऩङ्ट

फहादङ्टय ङ्झस नेम्वाॊग ङ्झसॊचाइ मोजना, इम्फङ्टॊग
फाॊगेऩानी

ङ्झसॊचाइ मोजना, नाङ्झगन

फेल्फोटे यै कय खेत सावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, मासोक १
भारङ्टवा

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जपङ्छदभ १

भङ्टवा खोरा फरछे कङ्टरो प्राङ्गफङ्टॊग
यातभाटे

ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टबाॊग

सेजऩ
े ा पेवाङ्छदन पराटे
357109

ङ्झसॊचाइ मोजना, नाङ्झगन

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

5750

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ओखयफोटे च ङ्टनेखोरा ङ्झन. दोङ्छदिम्फा २

500

भङ्टवाखोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झसङ्छदन ९

500

हेवा खोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्जपङ्छदभ ४ (ऩङ्टरछे ऊ)

500

नावा खोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्झरम्फङ्ट ४

500

सएता खोरा ङ्झनमन्त्रण गोदरा ऩोखयी ङ्झरम्फा ८

500

श्री कृष्ण भा.ङ्झफ.सॊ यऺण, ङ्ञचङ्झरङ्छदङ ६

500

पङ्टक्रादीन नदी ङ्झनमन्त्रण, चाङटाऩङ्ट ९, ङ्झफष्णङ्ट उ.भा.ङ्झफ.

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
काङ्झरखोरा ऩङ्जहयो ङ्झन. आङसयाङ ४

500

ङ्झनवङ्ट खोरा कङ्टरो तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि, आङ्गसायाङ्ग वाड नॊ. ५ सल्रे यी

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
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आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

जम्भा फजेट

750

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
500

सप्तभी फजाय सॊ यऺण, सायाङ्गडाॊडा

500

रारफहादङ्टय प्रा.ङ्जव. सॊ यऺण, आयसाया ८,४

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

इराभ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

794

जम्भा फजेट
794
29,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , इराभ

980

सवजङ्टङ्ग कावङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ ङ्झसॊ.मो, भॊगरफाये १,६,९ ( १३५ हे ), इराभ

15,000

दे उभाई भङ्टडारे कोप्ची ङ्झसॊ.मो., चभैता ३ य ६ (१०१ हे ), इराभ

10,000

ब ङ्टल्के खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (७५ हे ), ऩिङ्टऩङ्झतनगय ६,८

इराभ

अधेयीकयपोक थऩेनी ङ्झसॊचाइ मोजना (१०० हे ), गोदक २,४,

1,000

इराभ

2,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (८५ हे ), िाङ्ञन्तडाडा १,
छाङ्गे होमाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना (७० हे ), चभैता २

इराभ
,

इराभ

टाङङ्जटङ गोमाङ ङ्झसॊचाइ मोजना (११० हे ), िाङ्ञन्तऩङ्टय ,

इराभ

ठू रो ऩङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (१५० हे ), ऩङ्टवाभझङ्टवा ,

इराभ

तोकरुम्फा आकािे फेँिी ङ्झसॊचाइ मोजना (१०० हे ), आभचोक १,४,६,९ ,
ऩङ्टवाभझङ्टवा ओडाये ङ्झसॊचाइ मोजना (१४० हे ), ऩङ्टवाभझङ्टवा ,
भारङ्टङ्गखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कन्माभ १, २, ६,

इराभ

इराभ

यतङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (४०० हे ), च ङ्टराच ङ्टरी ८ ,
यतङ्टवा भङ्टहान बै फङ्टकङ्टवा च ङ्टराच ङ्टरी ङ्झसचाइ मोजना,

इराभ

इराभ

च ङ्टराच ङ्टरी ७,८,९ ,

सङ्टके खोरा ङ्ञचत्रे ङ्झसॊचाइ मोजना (१२५ हे ), धङ्टसेनी १,६,८,९ ,

इराभ

इराभ

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
अयङ्झनको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजनॉ, साकपाया ३,
आरुफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, वयफोटे ८,

इराभ

इराभ

काफ्रेकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सोहमाङ्ग ५,

इराभ

कङ्टडङ्टरे फगैचा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदक ३,

इराभ

ठोट्नेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, इयौटाय,

इराभ

ताभाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना , इबाङ्ग १,२, ३,
थवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, राभरे ,

50

इराभ

इराभ

ङ्छदमारी गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, नमाफजाय ५,
दे उभाई असेवा ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टसेनी,

इराभ

इराभ

ऩङ्टवाखोरा अङ्झधकायी फासॉपेदी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाइऩोखयी ३,
पाकपोक खोरा सानङ्जवसे गजङ्टयभङ्टखी ङ्झसॊचाइ मोजना,,
पेवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, इबाङ्ग१,२,

इराभ

इराभ

इराभ

फपिल्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तऩङ्टय ७,

इराभ

भमङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩिङ्टऩङ्झतनगय ६,७,८,
भाइबगवङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना,गोदक १,

इराभ

ङ्झसजाफेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयभङ्टखी,

इराभ

हाङ्गभामा ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयभङ्टखी ९,

इराभ

इराभ
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अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
च ङ्टराच ङ्टरी ७ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

३५७११८

3,300
100

प्रणारी

1,500
1,700

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
सङ्टखानी कङ्टरो भभित दानवायी

३५७१२६

३

200

नमाॉ कङ्टरो ङ्झस.मो पाक्पोक ९

200

दे उभाई खोरा ङ्झसचाइ मोजना, दे उभाई न.ऩा. १,२,३,४ य ६

200

ङ्झफदङ्टवा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, च ङ्टराच ङ्टरी

200

ओडाये सल्रेयी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पङ्टृङ्टमतप्ऩा १,२

200

फगैचे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी पङ्टृङ्टमतऩा १,३,९

200

ताङ्ञन्तङ्ग गोमर, ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

अधेयी कयपोक थऩेनी भञ्ज्माङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी

200

कारी खोरा धाभी डाॊडा ङ्झस.चाइ कङ्टरो चनौटे फेिी, ङ्ञचसाऩानी २

200

ङ्जवधङ्टवा खोरा कङ्टरो ऩेल्टीभायी, च ङ्टराच ङ्टरी ६,७

200

ऩान्धाभ खोरा दाहार गाउॊ ङ्झसॊृॊचाइ कङ्टरो, सङ्टमोदम ९

300

राभीटाये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टम्वेक ५,६

200

भावा खोरा आहारे चौताया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, साकपाया

200

कये रे ठङ्ट टे खोरा

200

ङ्झसॊचाइ प्रणारी, िाङ्ञन्तऩङ्टय ४

एकतायो ङ्झसॊचाई आमोजना भभित िाङ्ञन्तऩङ्टय इराभ

500

खावना खोरा ङ्झसॊचाई साकपाया २ ३

500

थोऩा कृङ्जष ङ्झसचाई कामिक्रभ दानावायी

500

रोङ्झधमा खोरा ङ्झसॊचाई दानावायी

500

सङ्टखानी कङ्टरो भभित दानावायी ३

500
6,250

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दे वीथाने न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना, ऩिङ्टऩङ्झतनगय ९, इराभ (२० हे .)

1,183

कारीकाटय न.प्र.ङ्झस.मो., कोरफङ्टङ्ग ९

1,017

काइॉरी चोक

1,000

न.प्र.ङ्झसॊ.मोजना, जोगभाई २, १९हे

ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊचाइ मोजना धाऩगैयी (२० हे ) ऩङ्टवाभझवा ५
ङ्ञजभिरे न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना

(२५ हे )

गोराखकि ङ्ञथप्रॊकरय ङ्जवथताय,

ङ्ञजभिर १-३

(५ हे ) इराभ न.ऩा. ५

ऩयारे ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो, ऩॊचकन्मा ३, ३०हे

1,000
500
650
800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
सङ्टके,ङ्ञचत्रे,क्मावङ्टङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.

100

दे .न.ऩा. ४ य ६

दानावायी दे उभाई खोरा ङ्झरफ्ट इङ्चयगेिन प्रोजेक्ट ३,४,५,६
च ङ्टराच ङ्टरी कभर खोरा ङ्झरफ्ट इङ्चयगेिन प्रोजेक्ट १,२,३,४,५
नेऩार ऩहाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩङ्टवाभझङ्टवा ४, ५
असरेखोरा ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोदक ९
भच्छे खोरा ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

च ङ्टराच ङ्टरी ९

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

76,600

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
यतङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना च ङ्टराच ङ्टरी इराभ

28,410

ड्थाउये खोरा फ्माउयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भहभाई (८६८ हे .)

25,137

होमाङ् खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना एकतऩा इराभ

4,923

तार खकि दोबाने ओढाये ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टवा भजङ्टवा ६ दे ङ्ञख ९ ईराभ

3,433

एकतप्ऩा होमाङ्ग ङ्जऩताम्वय ङ्झसॊचाइ मोजना एकतप्ऩा ८ ९ ईराभ

6,447

फगैचे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टएतप्ऩा १ ३ य ९

1,500
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रम्पेवा ङ्झसङताऩे ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयभङ्टङ्ञख ५ ६

1,000

रोङ्छदमा खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, दानावायी १ २ ३ य ४

1,000

ऩङ्टवाखोरा साउने भङ्टरडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना भाइऩोखयी

500

ङ्झगताङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भझङ्टवा

500

ङ्ट ा वेसी ङ्झसॊचाइ मोजना गोदे क १,२,३
सेतव

500

भमङ्टभ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩिङ्टऩङ्झतनगय ६,७,८

500

खावना खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साकपाया २ य३ इराभ

500

श्रीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोखे ६ इराभ

500

भेची खोरा िाङ्ञन्तधाया ङ्झसॊचाइ मोजना, सवारवङ्टङ्ग इराभ

500

जम्भा फजेट

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

1000

अॉधेयी कयपोक थऩेनी बञ्ज्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदे क (११० हे .)
अङ्ञम्फटाय ङ्झसरुवानी ङ्झसॊ.मो., कन्माभ (५५ हे .), इराभ
आन्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, गोखे , इराभ
आरुफोटे ङ्झसयानटोर ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जपक्कर ७ -७० हे .), इराभ
कटमाङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩिङ्टऩङ्झतनगय (७० हे .), इराभ
काङ्झरखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩिङ्टऩङ्झतनगय, इराभ
ङ्झगताङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भझङ्टवा, १,२,३,४ (१०० हे .), इराभ
घट्टे खोरा पङ्टटङ्टक ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तडाॉडा १ (८५ हे .), इराभ
चाॉजोखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, च ङ्टराच ङ्टरी, ५,६ (११०हे .), इराभ
छाॉगे होमाङ्ग ङ्झसॊ.मो., चभैता २ (७० हे .), इराभ
जोगभाइ

ङ्झसॊचाइ मोजना, जोगभाइ ४,६,८,९ (११७ हे .), इराभ

जोगभाइ नाभसाङ्झरङ ङ्झसॊचाइ मोजना, नाभसाङ्झरङ १,२ (१६० हे .), इराभ
जोय खोर तीन दोबाने ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजतऩङ्टय, इराभ
जोवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना जीतऩङ्टय अम्वोटे १ इराभ
ङ्ट (९५ हे .), इराभ
झङ्टत्रे ङ्झसम्ऩानी ङ्झसॊ मो, िाॉखेजङ्ग
झङ्टल्केखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩिङ्टऩङ्झतनगय ६,८ (६० हे .), इराभ
टाइङ्जटङ्ग गोमाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तऩङ्टय ७, इराभ
टाङङ्जटङ्ग गोमाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तऩङ्टय ३ (११५ हे .), इराभ
ठू रो ऩङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टवाभझङ्टवा १,२,३,४ (१०० हे .), इराभ
ङ्झतनच ङ्टरे ढ्र्माङ्गये कभेये ङ्झसॊ.मो., गोखे ४ (४० हे .), इराभ
तोकरुम्वा आकािे वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टकरुम्वा, आभचोक, इराभ
दाभे खोरा ङ्झसॊ मो, फयफोटे (३० हे .), इराभ
ङ्छदप्टी खोरा ङ्झसॊ.मो., दानावायी १, इराभ
धङ्टॉवा खोरा ङ्झसॊ.मो., जभङ्टना १,२,३,४,६ (१२० हे .), इराभ
धङ्टसैनी ङ्झसचाइ मोजना धङ्टसैनी १ ६ ७ ८ ९ , इराभ
ऩङ्टवाखोरा साउने भङ्टरडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना भाइऩोखयी इराभ
भहभाइ ङ्झसॊ मो, भहभाई (७० हे .), इराभ
भारफाॉसे कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., गोदे क (७० हे .), इराभ
यतङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, च ङ्टराच ङ्टरी ८ (२००हे .), इराभ
राङ्झभटाये कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., सङ्टम्फेक ५,६ (५० हे .), इराभ
राभीदङ्टवारी ङ्झसॊचाइ मोजना, इराभ न ऩा ५, इराभ
रोङ्छदमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दानावायी १,७, इराभ
रोङ्झधमा खोरा काङ्झतक
ि े कङ्टरो दानावायी ५,६
सङ्टखानी ङ्जवसङ्जवघे ङ्झसॊचाइ मोजना दानावायी इराभ
ङ्जहभारी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोखे २ (१२५ हे .), इराभ
दे उभाइ ङ्झसॊचाइ मोजना दे उभाइ न ऩा ३ ४
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

250

आरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोखे , इराभ
करीटाय ङ्झसचाइ मोजना कोल्फङ्टङ ९, इराभ
कारी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दानावायी १–४
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गैयी गाउॊ अधेयी ङ्झस. मो. गोदक ५,६
जोगाभाई खोरा गङ्टडगङ्टडे ङ्झस. मो. जोगभाई ६,४य ९
जोयखोरा (तीनदोबाने) कटहये ङ्झसॊचाइ मोजना, जीतऩङ्टय ५, इराभ
ज्माङ्झभये ङ्झसचाइ चन्रे श्वय ७, इराभ
तीन दोबाने धट्टे

ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्ञन्तडाडा

ऩयारे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चकन्मा ३, इराभ
ब ङ्टते खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना सोमाङ्ग ८,९
भॊगरवाये क्मावङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भॊगरवाये १,६,७,९, इराभ
ङ्ट ङ्ग
ङ्ट ९
ङ्जवक्री खयीवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टरव
ङ्जवदङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना च ङ्टराच ङ्टरी, इराभ
सोमाॊग खोरा खड्के ङ्झसॊचाइ मोजना, सोमाॊङ ६,७,८, इराभ
ङ्जहटी कङ्टरो ङ्झस.मो. सोभाङ्ग १,२,३,४
ङ्जहटी ङ्झसथने ङ्झसचाइ मोजना गोदक
357109

५

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

17750

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

यतङ्टवा खोरा तटफन्ध, च ङ्टराच ङ्टरी ८

500

ङ्झफधङ्टवा खोरा तटफन्ध, च ङ्टराच ङ्टरी ७

500

गरुवा खोरा तटफन्ध, दानावायी २

500

ङ्झनन्दा खोरा तटवन्ध, इयाउटाय ८

500

नङ्टनसयी खोरा तटवनध, सकपया – २

500

रेवा रोङ्झधमा खोरा ङ्झनमन्त्रण, दानावायी ५

500

गॊगते खोरा तटफन्ध, दानावायी ४

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ठू रोफदङ्टिको ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्ञचसाऩानी ४, याॉगाऩानी य ङ्ञचसाऩानी ८

500

धयधये ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दानावायी ९

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
चाॉज ङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

गडङ्टवा खोरा ङ्झनमन्त्रण, दानावायी

6000

3.आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

750

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
िहीद थभृङ्झत ऩङ्टथतकारम बवन छे उ ङ्झनमन्त्रण तथा तटवन्ध ङ्झनभािण इराभ न.ऩा.

500

भहभाङ्जह गाङ्जवस सॊ यऺण, १–९

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

झाऩा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१५

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन ८

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
कन्काइ ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन, झाऩा

357108

500

वाङ्जषक
ि वजेट
७४१

जम्भा फजेट
७४१
8,600

8,600

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

44830

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , झाऩा
हडीमा डाभा याजऩैनी ङ्झसॊ.मो., फङ्टधवाये १ य ६ ( २२० हे ), झाऩा
ङ्ट ऩैनी ङ्झसॊ.मो., फङ्टधवाये २,३,४ य ५ (४५० हे ), झाऩा
ङ्झफङ्चयङ्गखोरा ङ्जवतािभर
ब ङ्टतेनी खोरा ङ्झसॊ.मो., गोरढाऩ ४,५,६,७ य ८ (६२९ हे ),झाऩा
ङ्ट ावायी, झाऩा
साधङ्टटाय नेते ङ्झसथने ङ्झसचाइ उऩआमाृेजना, (३५५ हे )खङ्टदन

980
6034
506
32,394
104

ऩाना नॊ 9/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

भावाढङ्ट ङ्गे ऩैनी ङ्झसचाइ उऩआमाृेजनाऽ (२०८ हे ) ,दभक ५
ङ्ट े टय ङ्झसॊचाइ मोजना (३५० हे ), दङ्टवागढी १,२,६,७,८,
हॉङ्झडमा खोरा ये गर
फेतेनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (१४० हे ), दकभ,

जम्भा फजेट

100
झाऩा

झाऩा

2,639
1,923

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

अदङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (७०० हे ), चकचकी,

झाऩा

कप्तान जनसभङ्टह भहानन्द ढाक्रेगेअडा य जनजागृङ्झत ऩैनी ङ्झनभािण य जेवय ऩैनी ङ्झनभािण
भावाढङ्ट ङ्गे ऩैनी ङ्झसचाइ उऩआमोजना (२०८ हे ) ,दभक ५
ङ्जटभाई खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे ), ज्माङ्झभयगङ्जढ,

झाऩा

तल्रो याभचन्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२५० हे ), जङ्टयोऩानी,

झाऩा

ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइजन १,२,३
दे वङ्झनमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२५० हे ), गयाभनी,

झाऩा

नवजनिङ्ञक्त जये वय, ऩचास ङ्जवघे य नायदे ऩैनी भभित, िाङ्ञन्तनगय १,६,७
पैदाय गाॉठ ङ्झसचाइ मोजना, याजगठ,

झाऩा

फने ऩैनी ङ्झनभािण (भभित) ८० हे ऺेत्रपर िाङ्ञन्तनगय १
ङ्ट ावायी ४,५,६,९
फेरटाय सङ्टब्फा ङ्झसॊचाइ आमोजना, खङ्टदन
बानङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दभक– १९, झाऩा
याभचन्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे ), भहायानीझोडा,
हॉङ्झडमा पङ्टरवासा ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे ), फङ्टधवाये ८,
हङ्झडमा कृषक कङ्टरो (४००हे ), चन्रगडी,

झाऩा
झाऩा

झाऩा

हङ्झडमा पङ्टरफासे भङ्टर ङ्झसॊचाइ आमोजना, फङ्टधाये –५, झाऩा
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
आॉऩगाछी फागडङ्टकया ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, भहे िऩङ्टय,

झाऩा

आदिि जनजागृती ङ्झसॊचाइ मोजना, बरऩङ्टय न ऩा ४,

झाऩा

कभर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तोऩगाछी,

झाऩा

ङ्झगद्दे ङ्झफङ्चयङ्ग ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टधवाये १,३,५
ङ्ञझरङ्ञझरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहेिऩङ्टय,

य ६,

झाऩा

झाऩा

दे वीथाने गॊगेट ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टण्डाॉगी ५,
ऩन्त ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टनडागी ८,
पङ्टरवासा ऩैनी सङ्टधाय, फङ्टधवाये ८,

50

झाऩा

झाऩा

झाऩा

पौदायघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, याजगढ,

झाऩा

फने ङ्जटभाइ जनसभूह ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तनगय १,
भहानन्द ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तनगय ९,

भहायानीझोडा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहायानी झोडा २,
रक्ष्भी ङ्झफङ्चयङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भूरऩानी,

झाऩा

झाऩा

रक्ष्भी ङ्जवङ्चयङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भूरऩानी घैराडङ्टव्वा,
िायदा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩृथ्वीनगय,

झाऩा

झाऩा

झाऩा

झाऩा

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
149

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

225

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

200

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
कोहफया ५ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

भहायानीझोडा ३ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

गाृैयादह न ऩा १० झाऩारी एते
३५७११८

20,324

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

12,750
2,500
2,500
2,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

22000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
कभर ऩैनी ङ्झसॊ.मो., ऩृथ्वीनगय २

200
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हयचना ङ्झसॊ.मो., हल्दीवायी ३

200

सयथवती कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩृथ्वीनगय १

200

हजाये खोरा फाॊध ङ्झसॊचाइ कन्काई ८

200

सॊ गभ ऩैनी कङ्टरो भभित, ऩृथ्वी नगय ८

200

भहानन्द नजसभङ्टह ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना

200

कन्काई रुङ्छदरा ङ्झसॊचाइ ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्ञिव सतासी ४

200

भाङ्झथल्रो याभचन्र खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी

200

गौङ्चयम ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोयादह

200

हङ्झडमा याइटोर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, वङ्टधफाये ९

200

अभय ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩृथ्वीनगय

200

सीतारा ब ङ्टसङ्टदी ङ्झसॊचाइ मोजना, जरथर १

200

हजायी ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्झन अजङ्टन
ि ६

200

जनता ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्झन अजङ्टन
ि ३

200

ङ्झसभरफोट फोट ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना

200

ङ्ट ाफायी ९
ऩावई ऩैनी खङ्टदन

200

िाङ्ञन्तनगय गाङ्जवस १,२,४,५, य ६ भा ऩैनी भङ्टहान ङ्झनभाणि

400

याजऩैती कङ्टरो ऩक्की फाॉध भभित, ऩृथ्फीनगय ८ य ९

400

जम्भा फजेट

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
कन्काई ङ्झसॊ. प्र., झाऩा

ग) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
नभङ्टना एकीकृत सहकायी खेती, भहायानी झोडा ३, झाऩा
357119

500

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
कन्काई ङ्झसॊ. प्र.(हेडवक्सि), झाऩा

३५७१२६

17,500

५२३००
५२३००
6,110

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
आङ्ञिवािद ङ्झसॊ.मो. िाङ्ञन्तनगय ६, झाऩा (२५ हे .)

978

ताभाकोट न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना, िाङ्ञन्तनगय ६, झाऩा (३० हे .)

2,000

ङ्छदऩेनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दभक १३, झाऩा (१० हे .)

1,087

ङ्ञिजिनङ्ञिर भङ्जहरा न.प्र.ङ्झस.मो., िान्तीनगय २

1,105

जन आदिि ङ्झसॊ.मो, फङ्टधवाये ६,२ (१५हे .)

840

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झसॊगायी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना, िङ्झनश्चये ५, झाऩा
ङ्ञचमा फायी न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना, गायाभनी, झाऩा २हे
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना
तल्रो ङ्जकथने ङ्झसॊचाइ मोजना गौयीगञ्ज झाऩा
ङ्झसङ्जिखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहू नडाॊगी (१७०० हे .)

163,000
10,200
7,756

कृष्णे खोरा फॉfध ङ्झसॊचाइ मोजना, गौयादह ३,५,८,९ (९४८ हे .)

37,500

ब ङ्टत्रङ्टङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीचौय, तोऩगाछी (२५० हे .)

22,716

सानोभाइ ङ्झसॊचाइ मोजना टाघनडङ्टवा झाऩा

13,047

हङ्झडमा खोरा ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना धाइजन १ २ ३ झाऩा

12,334

पौदयघाट ङ्झसॊचाइ मोजना याजगढ (१८९ हें ) झाऩा

17,263

तल्रो याभचन्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, खजङ्टयगाछी ८
ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, घेयावायी फरङ्टवाडीइ ऩथयीमा जरकन्मा कङ्टरो ऩृथ्वीनगय १

500
434

अदङ्टवाखोरा ङ्झफयाट ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, गयाभनी

10,000

भावा ढङ्ट ङ्गे ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, दभक ५ झाऩा

14,000

ङ्ट ावायी १ य २ झाऩा
साधङ्टटाय नेते ङ्झसथने ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टदन

14,000

दे उनीमा ऩाङ्झथबया ङ्झसॊचाइ मोजना भहेिऩङ्टय बरऩङ्टय

1,000

हचिना ङ्झतनभङ्टखे ङ्झसॊचाइ मोजना गयाभङ्टनी झाऩा

1,000
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आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
रपादी

जम्भा फजेट

1200

ङ्झसॊचाइ मोजना, फैगन्ङ्ट धङ्टया

ङ्ट पङ्टट्टा ङ्झसचाइ मोजना ऩथङ्चयमा केचना, झाऩा
अॊगर
अदङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चकचकी ७ (७०० हे .), झाऩा
कन्काइ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसचाइ मोजना कन्काइ न.ऩा ४

ङ्ञिवसतासी ९ झाऩा

कृङ्जष सङ्टधाय ङ्झगिे ङ्जवङ्चयॊग ऩैनी, फङ्टधवाये २,३,५, ६ (३०० हे .), झाऩा
गौङ्चयमा कृङ्जष सङ्टधाय फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, भहायनीझोडा ८ झाऩा
गौङ्चयमा खोरा फाॉध ङ्झसॊ.मो., गौयादह १, २, झाऩा
गौङ्चयमा खोरा ङ्झसचाइ मोजना भहायानीझोडा ८, झाऩा
चाॉजोखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोहवया भहायानी, झाऩा
चान्दङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोहवाया १, भहायानीझोया (४०० हे .), झाऩा
चौयासी ङ्जवघे ङ्झसचाइ मोजना िङ्झनअजङ्टन
ि २ झाऩा
जनकल्माण ऩैनी (खायखोरा) ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तनगय ४ (१२५ हे .), झाऩा
टाङङ्जटङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टधवाये , झाऩा
ङ्जटभाइ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तनगय १, झाऩा
ढाक्रेगौंडा ऩैनी ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तनगय ९ झाऩा (२५० हे .), झाऩा
ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइजन १,२,३ (६० हे .), झाऩा
ङ्ट ावायी ३, झाऩा
दूधे गोमाॊग खोरा ङ्झसॊ.मो., खङ्टदन
दे उङ्झनमा ऩाङ्झथबया ङ्झसॊ मो, भहेिऩङ्टय १, ऩृथ्वीनगय ४ (६५० हे .), झाऩा
दे वङ्झनमा ऩाङ्झथबया ङ्झसॊ मो, भहेिऩङ्टय १ ऩृङ्ञथ्वनगय ४, झाऩा
नमाॉ ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टण्डाॉगी ६ (२०० हे .), झाऩा
ङ्झनन्दा खोरा ङ्झसॊ मो, भेची न.ऩा ६ य ८ (२०० हे .)
फने ङ्जटभाई जनसभङ्टह ऩैनी ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तनगय १ (२०० हे .), झाऩा
भाङ्झथल्रो याभचन्रे खोरा ङ्झसॊ मो, डोयाभयी, भहायानीझोडा

(२५० हे .), झाऩा

यतङ्टवा खोरा ङ्झस.मो., दभक ५, झाऩा
ङ्ट ायी जहदा ङ्झसॊ.मो., दभक १९, झाऩा
याते होरी बारङ्ट खोरा सेतभ
ङ्ट ावायी १ (२५० हे ), झाऩा
ङ्जवयानको ऩैनी खङ्टदन
वेतनी ङ्झसॊ मो, दभक न ऩा (२५० हे .), झाऩा
ङ्झसतरादे वी ब ङ्टसङ्टडी फाॉध ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, जरथर १ (२०३ हे .), झाऩा
हॉङ्झडमा खोरा ङ्झसॊ.मो., दङ्टवागढी १, २, ६, ७, ८, झाऩा
ङ्ट ेटय ऩैनी ङ्झस.ॊ मो. दङ्टवागढी, झाऩा
हॉङ्झडमा ये गर
हङ्झडमा पङ्टरवासा ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टधवाये ८ (३०० हे .), झाऩा
गगटे देवी ङ्झसॊचाइ मोजना फाहङ्टॉनडाॉगी ५
ज्माङ्झभय गढी ङ्झसॊचाइ मोजना भेचीनगय ११
डङ्टडाभायी ङ्झसॊचाइ मोजना, गौयादह ५
ङ्झतन भङ्टखे हचिना ङ्झसॊचाइ मोजना, गयाभनी ३ ४ ५
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दभक १९
ब ङ्टतङ्टये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दभक ६
भहभाया ङ्झसॊचाइ मोजना भहाभाया ८
भहानन्द जनसभूह ऩैनी ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तनगय २, ७, ९, झाऩा
यतङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, दभक ५
रपादी ङ्झसॊचाइ मोजना, वेगन्धङ्टया २
वङ्टगयङ्ट ङ्झबट्टा ङ्झतनभङ्टखे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवतािभोड ५ गयाभनी २ ८
सानाङ्जकसान ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, िङ्झनअजङ्टन
ि २ ३
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

50

आदिि याजऩैनी ङ्जटभाइ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्ञन्तनगय १, (८०० हे .), झाऩा
कन्काइ रुङ्छदरा ङ्झसॊ.मो., ङ्ञिफगॊज (२५० हे .), झाऩा
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ङ्ञचमायाटी जनिङ्ञक्त ङ्जकसान जनसभङ्टह ऩैनी, अजङ्टन
ि धाया (२०० हे .), झाऩा
जभङ्टना खोरा ङ्झसचाइ मोजना घेयावायी, झाऩा
नवजनिङ्ञक्त ऩैनी ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तनगय १, आइतफाये , झाऩा
ङ्झनन्दा धोङ्झफखोरा नहय ङ्झसचाइ मोजना ज्माङ्झभय गङ्जढ, झाऩा
ऩृथ्वीनायामण जनसभूह ऩैनी ङ्झसॊ.मो., िाङ्ञन्तनगय ५, झाऩा
फङ्टधवाये ङ्झसचाइ मोजना फङ्टधवाये ७ ८ ९, झाऩा
यतङ्टवा खोरा ङ्झसॊ.मो., दभक (२२० हे .), झाऩा
खनीगौडा डाॉडागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्ञन्तनगय १
ठाके गौडा ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्ञन्तनगय ९
ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, घेयावाय, फरङ्टवाडी, ऩथयीम गा.ङ्जव.स.
नायदे ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्ञन्तनगय
पङ्टरवासा ऩैनी सङ्टधाय, फङ्टधवाये ८
फाहङ्टनडाॉगी तल्रो सयकायी ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना फाहङ्टनडागी २
ङ्ट ावायी ४, ५, ६ य ९
फेरटाय सङ्टव्वा ङ्झसॊचाइ आमोजना, खङ्टदन
ब ङ्टतेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, जरथर ७, ८, ९
भेची ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना फाहङ्टनडागी
याइङ्झसॊग ङ्झसॊचाइ मोजना फाहङ्टनडागी
याज ऩैनी कङ्टरो ऩक्की फाॉध ऩसनङ्झनभ
ि ािण ऩृथ्वीनगय ८ य ९
रेङ्झरमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना धयभऩङ्टय
हङ्झडमाखोरा ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइजन १,२,३, झाऩा
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

204750

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ङ्झफङ्चयॉङ्ग नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

कन्काइ नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना (कभर वङ्झनमाननी सभेत)

40000

यतङ्टवा भावा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

60000

कभर नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

30000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
500

आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि
दे वीझोरा खोरा ङ्झनमन्त्रणतोऩ गाछी

८, क्माम्ऩ फजाय

500

ङ्ट बर
ङ्ट े ठङ्ट रो नेते तटवन्ध कामि, खङ्टदन
ङ्ट ावायी २
ङ्झसथने बर

500

ङ्ट ावायी ३
टाङ्गङ्जटङ्ग तटवन्ध, खङ्टदन

500

ङ्ट ेनी ऩङ्टर दङ्ञऺण,गयाभती ९ गोरधाऩ ५ बरऩङ्टय
गोरधाभ खोरा ङ्झनमन्त्रण,बत

500

सयङ्गऩाडा फजाय सॊ यऺाण, बारा खोरा

500

नागय डङ्टव्फा खोरा ङ्झनमन्त्रण भेचीनगय५धङ्टराफायी

500

कौराखार होरी ङ्झनमन्त्रण बरऩङ्टय १५

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
भेची नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

ङ्जकथने नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

ङ्झनन्दा नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

टाङङ्जटङ्ग नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

सतासी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

750
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8500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
ङ्ट ी खोरा ङ्झनमन्त्रण, हाल्दीफायी ६ गॊगाफाध
भङ्टसद

500

फन्दङ्टरी ऺेत्र, फफि ङ्ञचहान डाडा सॊ यऺण, फङ्टधफाये

२

500

(२) जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - बरऩङ्टय, झाऩा

ङ्ञजल्रा :

7500

(रु. हजायभा)

ङ्ट ासबा
सॊ खव
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

794

जम्भा फजेट
794
28,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्ट ासबा
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , सॊ खव

980

ङ्ट ा खोरा ङ्जवरौने खकि ङ्झसॊ.मो, नभ ३ (११५ हे ), सॊ खव
ङ्ट ासबा
नेगव

10,000

ङ्ट ासबा
भाभङ्झरङ्ग कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, भाभङ्झरङ्ग १,२,३,५ (२१० हे ), सॊ खव

15,000

ङ्ट ासबा
हॊ च ङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, खा.न.ऩा ६,७, (७० हे ) सॊ खव

1,000

ङ्ट ासबा
ऩाॉठा खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, धङ्टऩ ङ्ट १, रे ब्राङ्ग, (४६ हे ) सॊ खव

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100
ङ्ट ासबा
सॊ खव

उङ्ञम्रङ्ग ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भादी न ऩा १,
ङ्ट ासबा
उङ्ञम्रङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्छद न.ऩा. सॊ खव

ङ्ट ासबा
सॊ खव

काङ्झरखोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ, वारा १,२ य ३,

केवा खोरा ङ्जपतङ्टवा भाङ्झरबेग ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, आॉङ्ञखब ङ्टई ९,
ङ्ट ा फृहत ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, चैनऩङ्टय ४,७,
झङ्टत्रा तङ्टऩव

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ासबा
टङ्टटेखोरा यङ्झभते डाॉडो ङ्जऩत्राङ्ग वेसी ङ्झस.आ., सॊ खव
तल्रो साहङ्टटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फानेश्वय ९,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ा ङ्झसॊचाइ मोजना चैनऩङ्टय , न.ऩा. ४,५,६,७ य ८,
तङ्टऩव
ङ्झत्रवेणी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडङ्झडभ,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खा.न.ऩा. ७,
ऩाभा खोरा तथा ङ्जऩङ्चयभा कङ्टरो सॊ मक्त

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ासबा
ऩैयेनी कङ्टभार डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ङ्झफजङ्टरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, , सॊ खव
भइभ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भाङ्ञम्रङ्ग ३ य ५,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

ङ्ट ासबा
सल्रेयी खोरा भङ्टहान गङ्चय ङ्झतखेढॊ ङ्ट गा ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊ खव
साक्भा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, आॉङ्ञखब ङ्टई ९,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

हेवा खोरा अचिरे फेिी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , फाना ६,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इ, छावाखोरा ढङ्ट ङसक

ङ्झसॊ मो,

इ, हाङ्ञत्तसाय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

50

ङ्ट ासबा
सॊ खव
ङ्ट ासबा
सॊ खव

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

1900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ङ्ट ा खोरा ङ्जवरौनी खकि ङ्झस.मो नङ्टभ ३
नेगव

500

ङ्ट ङ्झसॊ.मो. चैन ऩङ्टय न.ऩा. १
घङ्टसेनी ओङ्चयङ भैदाने, भङ्टच्छे वङ

500

वगङ्टय खोरा ङ्झसचाई आमोजना भाङतेवा ८

500

साम्मङ्टङ छाङ्गे ङ्झसॊ.मो. नङ्टनढाकी १ दे ङ्ञख ५ सम्भ

400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

4,300
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अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्जहभार भङ्जहरा सभङ्टह पोहया ङ्झस.मो., ङ्झसतरऩाटी ९ (८हे .)

400

फाह गये पोहया ङ्झस.मो., खा.न.ऩा ७, भाल्टाय (७ हे .)

400

ऩञ्चकन्मा ङ्ञथप्रकॊर ङ्झस.मो., खा.न.ऩा. ७, भाल्टाय (३.५ हे .)

300

ङ्ट ासबा ६.५हे .
काभ्रे खोरा भङ्टहान पोहोया न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ख.न.ऩा.३, ङ्झभरनवङ्ञथत सॊ खव

500

ङ्ट ासबा
ङ्झसम्ऩाने खोरा आहारे खेत ङ्झसॊ.मो., चैनऩङ्टन ११ -५हे .) सॊ खव

200

आम्वोटे ङ्ञथऩङ्गकरय ङ्झसॊ.मो, आङ्झसबूइ

800

चैते तारखकि ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, डङ्टङ्झभस

800

आहारे थप्रीॊगकरय ङ्झसॊ.मो, खाॊदवायी न.ऩा. ७,भाल्टा

800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ङ्ट ासबा
काभ्रेखोरा भङ्टहान पोहया ङ्झसॊ.मो., खा.न.ऩा. ३, ङ्झभरनवथती सॊ खव
साक्भा पोहया ङ्झसॊ.मो., आॉखेब ङ्टइ ९, भङ्टर गाउॉ ,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

काभ्रे खोरा भङ्टअन ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झभरनफथती खा.न.ऩा.३
आम्फोटे ङ्ञथप्रकॊरय ङ्झसॊ.मो., आॉखेब ङ्टइ ९ भङ्टरगाउॉ ,

ङ्ट ासबा
सॊ खव

साहङ्टने वोजेनी बङ्ङे थथानभा ऩोखयी ङ्झनभािण, आॉखीबइङ्ट 2,8
फगङ्टवाय खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाॊतेवा 8
गोकङ्टरे कङ्टरो खा.न.ऩा. 9
ङ्जपतङ्टवा भङ्झरभेग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., आॉखीब ङ्टइ 9
ङ्छदवङ्टॊवा खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भाॊतेवा 6
भाई खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चै.न.ऩा.10
आम्फोटे ङ्ञथप्रॊकरय कङ्टरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,आॉखीब ङ्टइ 9
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

25,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कङ्टसङ्टवाखोरा नागदह ङ्झसॊचाइ मोजना, थमावङ्टन ८ (१०० हे .)
राहाच ङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, आॉङ्ञखबूइि (३५० हे .)

700
10,200

ओिाक खोरा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसिकारी १ २ (२६ हे .)

1,075

ङ्ट ासबा
ङ्झथङखङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ताम्छ २ ऩाङङ्झतम्ऩ सॊ खव

5,000

ङ्ट ासबा
भान्रे खोरा तेसे साभताङे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, आॉखीब ङ्टइ १ सॊ खव

5,325

ङ्ट ासबा
भासेखोरा भङ्टहान गयी ङ्झत्रिङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना सॊ खव

500

ङ्ट ासबा
राहाच ङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना सॊ खव

500

ङ्ञचङखङ्टवा खोरा ङ्जवङ्जहवाये ङ्झसॊचाइ मोजना, जरजरा ७ य८

500

थमावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चैनऩङ्टय न.ऩा. १ य ३

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

ङ्ट ासबा
कारीखोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, वारा, सॊ खव
ङ्ट ासबा
कारीखोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिवा ९, सॊ खव
ङ्ट ा खोरा ङ्जवरौने खकि ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टभ (८०हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
खोकाताक/नेगव
ङ्ट ासबा
चेवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसतरऩाटी १, सॊ खव
ङ्ट ावेंिी, ङ्झसत्तरऩाटी गा.ङ्जव.स., सॊ खव
ङ्ट ासबा
छहये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हेरव
ङ्ट ासबा
जयफङ्टटे भादी याम्फेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, भादी याभफेनी, सॊ खव
ङ्ट ाखोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसिकारी, सॊ खव
ङ्ट ासबा
झङ्टत्रा तङ्टऩव
ङ्ट ासबा
तङजङ्टक्भा ङ्झसभारे भूहान वामङ्टङ्ग ङ्झसॊ मो, भकारङ्ट ६ (४० हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
धोवी खोरा भङ्टहान गयी सवा ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊ खव
ङ्ट ासबा
फगङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्तेवा (४० हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
फसाक खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिकारी १, सॊ खव
ङ्ट ासबा
भाङ्ञम्रङ्ग ङ्झसॊ मो भाङ्ञम्रङ्ग २, ३ य ८, सॊ खव
ङ्ट ासबा
भाल्टा खोरा अम्वोटे खोल्सी ङ्झसॊचाइ मोजना, खाॉदवायी न ऩा ८, सॊ खव
ङ्ट ा खोरा रुऩनेकङ्टरो ङ्झसॊ मो, आॉङ्ञखबूइ ७, सॊ खव
ङ्ट ासबा
भङ्टरव
ङ्ट ासबा
याभ वेङ्झत ङ्झसचाइ मोजना भादी याभवेतनी १ दे ङ्ञख ९, सॊ खव
ङ्ट ासबा
वारा ङ्झसॊचाइ मोजना, वारा, सॊ खव
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ङ्ट ासबा
साधी फेङ्झतङ्झन ङ्झसकी ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊ खव
गोकङ्टरे कङ्टरो खा.न.ऩा.९
प्माङ्कये च ङ्टच्चे गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, चैनऩङ्टय १
फगङ्टवाय खोरा ङ्झसॊ.मो. भाउतेवा ८
थमावाॉ खोरा भङ्टहान गङ्चय चै .न.ऩा.१ दे ङ्ञख ३ सम्भ फृहत ङ्झसॊचाइ
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
ङ्ट ासबा
आम्फोटे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, आॉङ्ञखबूइ १, सॊ खव
ङ्ट ासबा
कारी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिङ्टवा ९, सॊ खव
कारीखोरा ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण भत्थमऩोखयी

ङ्ट ासबा
६ य ७, सॊ खव

ङ्ट ासबा
ङ्ञचखङ्टव
ि ा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताम्कङ्ट गा.ङ्जव.स., सॊ खव
ङ्ट ासबा
डडङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खा.न.ऩा. १३, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ताङरेवा खोरा आम्वोटे फेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिकारी ९ (३० हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
थाक्राभ पेदी ङ्झसॊचाइ ऩाङ्झथबया १, सॊ खव
ङ्ट ासबा
दे उभाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, सॊ खव
ङ्ट ासबा
दे ङ्जवथान ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसत्तरऩाटी ५ य ६, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ङ्झनफङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खोक्ताक्नङ्टभ, सॊ खव
ऩाॊभा खोरा फडहये भङ्टहान गयी फेरडाॉडासम्भको ङ्झसॊचाइ कङ्टरो खाॉदवायी ३ हङ्टॉदै १० सम्भ ,
ङ्ट ासबा
सॊ खव
ङ्ट ासबा
ऩैनाङगे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩैनाङगे, सॊ खव
ङ्ट वेंिी ङ्झसॊचाइ मोजना, वारा १,२ य ३, सॊ खव
ङ्ट ासबा
फेश्कङ्ट खोरा तेमङ्ग
ङ्ट ासबा
बारङ्ट खोरा भङ्टहान गयी भाङ्झरङ्गटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसत्तरऩाटी ६, सॊ खव
ङ्ट ासबा
वङ्टक्ते ङ्झसॊचाइ आमोजना नङ्टभ २, सॊ खव
ङ्ट ासबा
वेतेनी जोयकङ्टरो (भाङ्झथल्रो) ङ्झनभािण, सॊ खव
ङ्ट ा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ताम्कङ्ट २ ऩाङ्झडतभा (२९ हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
सॊ खव
ङ्ट ासबा
साङ्गखोरा ङ्ञचण्डे गोडा भङ्टहान हङ्टदै कोकतासी ङ्झसॊ. मो.सबाऩोखयी (३२ हे .), सॊ खव
ङ्ट ासबा
ङ्झसब ङ्टवा ङ्जऩखङ्टवा ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण वारा ५, ६ य ७, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ङ्झसभा खोरा ङ्झसॊचाइ मेजना, वारा १, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ङ्जहगङ्टर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाङ्झथबया, सॊ खव
गजखोरा साना ङ्झसॊचाइ आमोजना
ङ्ट फृहत मोजना, चै.न.ऩा.१
घङ्टसेनी खोरा भङ्टहान गङ्चय ओङ्चयङ्ग-भैदाने, भङ्टच्छे फङ्ग
च ङ्टच्चे गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना चैनऩङ्टय न.ऩा. १
ङ्छदवङ्टङवा खोरा ङ्झसॊ.मो. भाउतेवा ६
ङ्जपतङ्टवा भाङ्झरबेग ङ्झसॊ.मो. औङ्ञखब ङ्टइ ९
फङ्टक्टे नी ङ्झसॊ.मो.सङ्टभ वडा नॊ. २
भाइखोरा ङ्झसॊ.मो.चै.न.ऩा.१०
याभे खोराको भङ्टहान गयी प्माङकोट टोर ङ्झसॊचाइ मोजना
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

6800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्जऩरङ्टवा खोरा तटवन्ध चैनऩङ्टय १७

500

अरुण नदी तटवन्ध, खा.न.ऩा. १२

500

ऩाॊभा सबा खोरा दोबान ङ्झन., खा.न.ऩा. ११, धङ्टऩ ङ्ट १

500

अरुण नदी तटवन्ध, ङ्जकभाथाॊका ७

500

केवा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि आॊङ्ञखबईङ्ट ५

500

सबा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर ऺेत्र,

500

अरुण नदी ङ्झनमन्त्रण (भनकाभना भङ्ञन्दय सॊ यऺण) खा.न.ऩा. १२

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ढाॊडेनी ऩङ्जहयो ङ्झन.का. ङ्झसत्तरऩाटी १

500
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हङ्टॊगगङ्टङ्ग ऩङ्जहयो ङ्झन.का. हङ्जटमा १,२,३
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500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि
ङ्झसिकारी भङ्ञन्दय सॊ यऺण चैनऩङ्टय न.ऩा. ७

357131

800
1000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

फाह्रङ्जवसे वजाय सॊ यऺण, फाह्रङ्जवसे ५

500

ङ्झसिकारी भङ्ञन्दय सॊ यऺण, चैनऩङ्टय ७

500

(रु. हजायभा)

तेह्रथङ्टभ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

759

जम्भा फजेट
759
26,630

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , तेह्रथङ्टभ

980

टाङ्गभाङ्ग ङ्झसॊ.मो, भोयाहाङ्ग १,२,३,५ (७५ हे ), ते ह्रथङ्टभ

5,000

ऩीगङ्टवा खोरा हात्ती आहार ङ्झसॊ.मो, सोल्भा ५,६,८,९ (१४० हे ), ते ह्रथङ्टभ

12,500

ङ्झफसभूये ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना,म्माङरूङ, ङ्ञजयीङ्ञखम्ती, (१३० हे ) ते ह्रथङ्टभ

4,000

जनङ्जप्रम ऩूथूॊगा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ओमाक्जूङ ५,६

4,000

(५१ हे ), ते ह्रथङ्टभ

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
जोय गङ्टयॉ ास ङ्झसचाइ मोजना,

पङ्टरके ,

100
तेह्रथङ्टभ

डेयेखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भोयाहाङ , ते ह्रथङ्टभ
नाभाजङ्टङ
ि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ईवा, तेह्रथङ्टभ
ङ्जऩकेरूङ काक्राफूङ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सम्दू ,
ङ्झरखू वाहाडे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, आम्फूङ,

ते ह्रथङ्टभ

ते ह्रथङ्टभ

थमाखोक थाक्रे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सक्रान्ती ,

ते ह्रथङ्टभ

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ङ्ट ा जनङ्जप्रम कङ्टरो ङ्झसॊ मो, ओमाकजङ्टङ्ग,
इ, ऩङ्टथॊग
इ, पगङ्टनानन्दे ङ्झसॊ मो, पङ्टरेक,

50

ते ह्रथङ्टभ

तेह्रथङ्टभ

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

वेङ्झसभा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भोयाहाङ्ग गा.ङ्जव.स. १,२,३, ७

500

घते खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी ओमाक्जॊग

500

ङ्टॊ
ङ्झसउया ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रृजग

500

रम्वङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टॊ गनाभ

500

दोबान राभी ढङ्ट वारी ङ्झिचाई प्रणारी, म्माॊगरङ्टॊ ग

500

भेघा ङ्झसॊ. कूरो भभित, भोयाहाङ ४ य ५

400

ङ्ञचवा पगङ्टवा ङ्झसॊचाई ह्वाकङ्ट इवा ते ह्रथङ्टभ

500
5,560

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ताजा तयकायी ङ्जवउ उत्ऩादन सभङ्टह, सॊ क्राङ्ञन्त वजाय ६, भङ्टसे गैया टोर, ते ह्रथङ्टभ (ङ्ञथप्रङ्गकरय
ङ्झसॊचाइ मोजना) (५हे .)
अरेऄ चे थप्रङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना, ओमाक्जङ्टङ्ग २ ८हे .

480
820
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पङ्टरङ्टङ्ग खोरा थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना आङ्गदीभ ६ १३हे .
पराटे खोरा थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्गदीभ ९ १२हे

वाङ्जषक
ि वजेट
280

ङ्टॊ
खहये खोरा ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो., श्रृजग

1,000

पोगटे ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो., म्माॉगरङ्टॊ ग

1,000

घते खोरा ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो., ओमाक्जङ्टॊग

1,000

ङ्झसङ्चयङखोरा भाकङ्टनी चौकेढङ्टॊ गा ङ्झसॊचाई सोल्भा तेह्रथङ्टभ

जम्भा फजेट

380

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ढोडे नी ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सङ्टङ्गनाभ
असङ्टवा खोरा अरेऄ चे ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झसॊ.मो., ओमाक्जङ्टङ्ग,
गैयीखकि ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., इङ्झसवङ्ट,

ते रृथङ्टभ

तेरृथङ्टभ

खाम्रारङ्टङ्ग ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., खाम्रारङ्टङ्ग,

तेरृथङ्टभ

डाॊपे खोरुङ्गा ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., श्रीजङ्टङ्ग,

तेरृथङ्टभ

तल्रो सङ्टनखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩाङ्गताङ्ग 1
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

32,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्जऩगङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्ञजयीङ्ञखम्ती, ङ्जऩप्रे (५०० हे .)
ङ्जऩगङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्ञजयीङ्ञखम्ती, ङ्जऩप्रे (५०० हे .)

100
100

रम्वङ्ट छाङ्गे दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टङनाभ (११५ हे .)

2,000

ङ्जऩगङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, सोल्भा (१००हे .)

2,500

पङ्टॊगङ्टवा खोरा ठाडे ते से ङ्जवजौये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रृवाकङ्ट ९ (१४० हे .)

3,000

साम्पेवा नेनेवा ङ्झसॊचाइ मोजना, खाम्रारङ्टॊ ग १ दे ङ्ञख ७ य ९ (६३ हे .)

3,500

ङ्ट े ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊ क्रान्ती ४ ६, थोक्रङ्टॊ ग १ ४ (८० हे .)
बेडेभस

5,650

ङ्जऩगङ्टवा ङ्झसक्रे ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञजयीङ्ञखङ्ञम्त २०० हें

5,000

ते ह्रथङ्टभ

ङ्ट
जोय गङ्टयॉ ास ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टरेक (५० हें ) ते हथ
ि भ

5,000

ङ्ट
पॊगङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ह्वाकङ्ट (१५० हें ) ते हथ
ि भ

4,450

रम्फङ्ट च्माक्चे बञ्ज्माङ् सङ्टङ्नाभ ङ्झसॊचाइ मोजना राङ्झरगङ्टयाॉस ८ ९ १० ते ह्रथङ्टभ

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

ङ्ट
ङ्जऩङ्वा ङ्झसङ्चयङ ऩॊचभी डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना सोल्भा, ते हथ
ि भ
कापरेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, (३० हे ), तेह्रथङ्टभ
ङ्टॊ , तेह्रथङ्टभ
खोरुॊगा तोऩखानी ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रृजग
ऩये वा खोरा ङ्झसचाइ मोजना वसन्तऩङ्टय, तेह्रथङ्टभ
वीसभङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजङ्चयङ्ञखङ्ञम्त, तेह्रथङ्टभ
ङ्झसक्रे ङ्जऩगङ्टवा काफ्रेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, सोल्भा १-९, ते ह्रथङ्टभ
ङ्ञचवा पगङ्टवा ङ्झसॊचाइ आमोजना-रृवाकङ्ट, इवा, ते रृथङ्टभ
तभोय कङ्चयडोयका थाक्रङ्टङ्गदे ङ्ञख ऩञ्चकन्मा गा.ङ्जव.स.सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

ङ्ञचत्रयाज कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना सङ्टदाऩ, तेह्रथङ्टभ
डडङ्टवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, खाम्रारङ्टङ्ग १, ते ह्रथङ्टभ
ङ्झतभङ्टखा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वसन्तऩङ्टय ५ (६० हे .), ते ह्रथङ्टभ
ङ्झतम्वङ्टॊग खोरा केवङ्टक ङ्झसॊचाइ मोजना, फसन्तऩङ्टय, ते ह्रथङ्टभ
तेङ्झरमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, आॉगङ्छदभ, तेह्रथङ्टभ
ऩये वा खोरा ङ्झसङ्चयङगे चौतया ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङऩा ८,६,५,२,१, ते ह्रथङ्टभ
ङ्जऩगङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, झाक्रेनी., तेह्रथङ्टभ
राभऩाटा भङ्टहान ढङ्टॊ गे भझङ्टवा ङ्झसॊ मो, तेह्रथङ्टभ
ङ्झरखङ्टवा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, आम्वङ्टॊग, तेह्रथङ्टभ
वम्वङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, हभयजङ्टॊग, तेह्रथङ्टभ
हाङ्ञत्तसङ्टडे ङ्झसॊचाइ मोजना, सक्राङ्ञन्त फजाय, ते ह्रथङ्टभ
ङ्जहउङ्छदमा खोरा अभाये ङ्झसॊचाइ मोजना, रृवाकङ्ट, ते रृथङ्टभ
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357109

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
5800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

1500

ङ्जऩगङ्टवा खोरा फाङ्जढ ङ्झनमन्त्रण कामि सोल्भा ७

500

रम्फङ्ट खोरा कटान ङ्झनमन्त्रण कामि म्माङरङ्टड २ वेरटाय य ओख्रे ४(खैयेङ्झन, दे वाने, वैयाङ)

500

खोरुङ्गा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि श्रीजङ्टङ ८

500

अम्पङ्टवा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि, म्माङरङ्टङ ४,५

500

ईवा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि श्रीजङ्टङ ५

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
पङ्टरेक ऩङ्जहयो ङ्झन.का. रारीगङ्टॊयास न.ऩा.

500

सम्दङ्ट ऩङ्जहयो ङ्झन.का. सम्दङ्ट गा.ङ्जव.स.

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

रसङ्टने वजाय सॊ यऺण, रारीगङ्टॊयास न.ऩा. ११

500

म्माङरङ्टङ वजाय सॊ यऺण, म्माङरङ्टङ न.ऩा.

500

(रु. हजायभा)

बोजऩङ्टय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
35,500

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , बोजऩङ्टय

0

मानटान भेसऩान ङ्झसॊ.मो, अङ्ङऩङ्टणि ४,५ (१०५ हे ), बोजऩङ्टय

12,413

सोयाङ्ग खोरा ङ्झसॊ.मो, चाम्ऩे २,३,४,९ (२०० हे ), बोजऩङ्टय

16,321

ऩऩङ्टवा खोरा ङ्झसॊ.मो, खैयङ्ग ८ (४५ हे ), बोजऩङ्टय

4,586

डङ्टडे अराख ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, यानीवास ५, (३१ हे ) बोजऩङ्टय

999

भासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, टक्साय ३,९,१०,११, (७३ हे )

बोजऩङ्टय

1,031

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

आ, ऩैमाऩानी भाॉरफाॉसे ङ्झसॊचाइ याजकङ्टरो, टक्साय ६,७,८य ९,

बोजऩङ्टय

आ, फाब्राखाङ्ग ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , आम्तेक २, ४, ६, ८य ९,
आ, ङ्झसभ खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, माकङ्ट ७ ,
आ, कतङ्टन्जे–बोगदरे खानी ङ्झसॊचाइ मोजना ,

बोजऩङ्टय

बोजऩङ्टय

बोजऩङ्टय

आ, क्माऩखा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, वाङ्झसखोया ५ य ८ ,
आ, साऩा खोरा भङ्टहान ऩोखयी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , चयम्फी ५,

बोजऩङ्टय
बोजऩङ्टय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इ, अखङ्टवाखोरा ङ्जकसान कङ्टरो ङ्झसॊ मो, आम्तेक, ३,
इ, भराऩङ्ट ङ्झसॊ मो, गङ्टप्तेश्वय,

50

बोजऩङ्टय

बोजऩङ्टय

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
फाह्रङ्जवसे कङ्टरो भभित, सानोदङ्टम्वा –२

300
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३५७१२६

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसङ्चयसे जोयढङ्ट ङ्गा भङ्टर कङ्टरो भभित ,गोगने ९

300

अधेयी भङ्टर कङ्टरो भभित कोट ४

200

ब ङ्टल्के कङ्टरो भभित , ब ङ्टल्के ५

200

आम्वोटे ङ्झसॊचाइ प्रणारी आम्तेक ६,७

300

गोगने खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी कोट १,२

300

नाकाभ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हेरौछा

300

जोगेऩथ्थय ङ्छदभारङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टम्भाना ६

300

घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टप्तेश्वय बोजऩय

300

आभतेक ङ्जकसान कङ्टरो ,आभतेक ३

400

कटहये ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, भानेबञ्माॊङ

300

वेहेयेखोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, फैकङ्टण्ठे

300

जम्भा फजेट

4,900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
गैयावायी न.प्र.ङ्झस.मो., भूरऩानी ६, ङ्छदगॊरा सागॊयागॊ (१५ हे .)

185

कारीभाटी पोहया ङ्झसॊ.मो. ,आम्तेक ३ (५ हे .)

474

वतासे पोहोया न.प्र.ङ्झसॊ.मो, माकङ्ट-५, बोजऩङ्टय ८हे .

141

बोडे खोरा पोहाया ङ्झसॊ. दे वानटाय १,बोजऩङ्टय

1,000

भञ्चङ्टश्री कृषक सभङ्टह न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थऩङ्टड
ि ाॉडा, बोजऩङ्टय

1,000

पङ्झरटाय पोहया ङ्झसॊ.मो., चयम्दी,

1,000

बोजऩङ्टय

ठाडो खोरा वटाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो, माॊगऩाॊग ७,

1,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
पङ्झरटाय ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

100

चयम्दी

तीनधाया नभङ्टना ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

टक्साय

रोसेऩाखा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., टक्साय
जयामोटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसक्रेटाय
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

32,500

अ. क्रभागत उऩमोजनाहरु
हॊ रामो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जयामोटाय ५ ङ्झसक्रेटाय (१७० हे .)

1,876

ङ्ट ेछा सेभेङ्ग ७ ८ (९० हे .)
भहाङ्जवयखोरा ङ्झसचाइ मोजना, तेङ्ग

3,035

नखङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साभऩाङ ५, ८ य दे उयारी १,६,४ (२०० हे )

9,695

जङ्टके खोरा भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना टक्साय ६ बोजऩङ्टय

2,500

कप्ताने कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछनाभखङ्ट ९ बोजऩङ्टय

3,675

सोमािङ्ग खोरा केउये नी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, हेरौछा ६ बोजऩङ्टय

4,619

ऩाॉचधाये ठू रो खोरा ङ्झतरोचन कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रे खकि ८ ६ बोजऩङ्टय

1,500

कटङ्टवार कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कोट १ २(४० हे .)

1,500

ङ्झसगाने भराऩङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसद्देश्वय गङ्टप्तेश्वय बोजऩङ्टय

1,800

जरकङ्टनी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, माङ्गऩाङ्ग ७ (३८ हे .)

1,700

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

500

अचिरे वेिी ङ्झसचाइ मोजना दे उयारी ९, बोजऩङ्टय
कटवार कङ्टरो ङ्झसॊ. मो. कोट ३, बोजऩङ्टय
कटङ्टन्जे खोरा ठू रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, धोदरे खानी ६, ८ य ९, बोजऩङ्टय
कावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फािीखोया, बोजऩङ्टय
खारािङ्झतङ भङ्टहान गयी ङ्झबङ्ञत्त हङ्टॉदै ऩैये सम्भ जाने ङ्झस.मो. ओखये ७,८, बोजऩङ्टय
खोङ्झरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, च्मारे ५,६ (४२ हे .), बोजऩङ्टय
गाइिखकि कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फोखीभ ५ य ६, बोजऩङ्टय
गोगने खोरा कटङ्टवार ङ्झसॊचाइ कङ्टरो , कोट १,२,३, बोजऩङ्टय
फाब्राखाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, बैङ्झसऩॊखा ९, आम्ते क १,२,३,४,५, बोजऩङ्टय
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याङ्झनवास ६, बोजऩङ्टय
याइ धाया खोरा ङ्झसचाइ मोजना कङ्टरङ्टङ्ग, बोजऩङ्टय
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जम्भा फजेट

ङ्झसगाने ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टप्तेश्वय १,९ (२५० हे .), बोजऩङ्टय
ङ्झसथनेघायी खङ्टङ्चयल्रा काकी गाॉउ ङ्झसचाइ मोजना बैसी ऩॊ खा ७, बोजऩङ्टय
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अॉधेयी सागङ्टयी ङ्झस.ॊ मो., ङ्झछनाभखङ्ट ९, बोजऩङ्टय
कम्ऩनी कूरो गोगने ६, बोजऩङ्टय
खहये खोरा ङ्झसचाई मोजना खायतम्छा १, बोजऩङ्टय
खावा-वाङ्ञचम्रे खोराफाट खावा-४ ३ २ हङ्टॉदै कोट ९ ७, बोजऩङ्टय
छागा खोरा वटाये खेत ङ्झसचाइ मोजना माङ्ऩाङ ७, बोजऩङ्टय
छागे खोरा वाट नेऩारडाॉडा ङ्झसचाइ मोजना , बोजऩङ्टय
जौफायी कूरो रेखकि ५, बोजऩङ्टय
ठू रो आहार ङ्झसयान कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, आम्तेक ९ (३४ हे ), बोजऩङ्टय
ठू रो खोरा ङ्झसॉचाई मोजना रेखकि ४ ५, बोजऩङ्टय
ङ्छदतेनरु ङ्झस.मो., यानीवास ३, ङ्छदतेनी, बोजऩङ्टय
धाभ्रङ ङ्झसचाई मोजना ऩाङ्चा, बोजऩङ्टय
ऩोखयी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, चयम्वी ५ (३२ हे .), बोजऩङ्टय
पङ्टकङ्टवा खोरा ङ्झसचाई मोजना होम्ताङ्ग, बोजऩङ्टय
फयडाॉडाॉ नमाॉ कूरो रेखकि ६, बोजऩङ्टय
बारङ्टगैडे ङ्झसचाइ मोजना, दोबाने ३,४,५ (९० हे .), बोजऩङ्टय
वारङ्टवा वेसी ङ्झसचाई मोजना भूरऩानी-६, बोजऩङ्टय
सयकायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, हेरौंछा, बोजऩङ्टय
ङ्झसचाई खोरा नाभङ्झसङ्ग कङ्टरो सवे तथा ङ्झनभािण ङ्झसङयाङ, बोजऩङ्टय
सेया खोरा भङ्झसने ङ्झसॊचाइ मोजना, वोङ्ञखभ २ दे ङ्ञख ४, बोजऩङ्टय
सेया वेसी ङ्झसॊचाई मोजना चौकीडाॉडा ३ ५, बोजऩङ्टय
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

5,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

1000

नासङ्टवा खोरा ङ्झन. कामि जयामोटाय

500

ङ्जहरेखोरा ङ्ञचप्री ढङ्ट ङ्गा तटवन्ध , गोगने ९य ५

500

याउते खोरा – ङ्झसक्तेर खोरा तटवन्धन , गोगने ९

500

वेहेये खोरा तटवन्ध,

500

हॊ रामो खोरा न.ङ्झन. कामि, माकङ्ट

500

हॊ रामो खोरा न.ङ्झन. कामि, जयामोटय

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
हॊ रामो खोरा ऩङ्जहयो ङ्झन. कामि, जयामोटाय

500

कङ्टटाङ्ग ऩङ्जहयो ङ्झन. कामि, चयम्दी

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :
फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

माकङ्ट हाईथकूर सॊ यऺण,

500

िङ्झनवाये हङ्जटमा सॊ यऺण, बोजऩङ्टय न.ऩा.

500

(रु. हजायभा)

धनकङ्टटा
आमोजना
सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
21,120
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अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , धनकङ्टटा
तीनदोबाने, धाडे, हात्तीढङ्टॊ गे ङ्झसॊ.मो, बीयगाउॊ ७,८ (५० हे ), धनकङ्टटा

1,750

वीये न्र साभङ्टङ्जहक सतह ङ्झसॊ.मो, चनङ्टवा १,२ (१५० हे ), धनकङ्टटा

5,250

भङ्गभामा ओडाये ङ्झसॊ.मो, सानी १,२ हात्तीखकि ३ (५० हे ), धनकङ्टटा

2,251

ङ्ट ा ८,७ (११७ हे ) ,
जनतारक्ष्भी नहय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, अखौरे जीतऩूय –६ रे गव
धनकङ्टटा
भहेन्र ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना,(९५ हे )

3,719
आखीब ङ्टइ ९, डाडागाॊउ १,५, चनङ्टवा २,५,६,७,८ ,

धनकङ्टटा

4,000

गूमेरीखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, डाडागाउ १,३,४,५,६,७ (१०२ हे ),

धनकङ्टटा

4,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
धनकङ्टटा

अठायसम ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फिन्तटाय ,
खाडे ऩ कूरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, डाडागाउ ,

100

धनकङ्टटा

ङ्ट ा ५ ६ ८ धनकङ्टटा
जनता रक्ष्भी रहये वय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ङ्ञजतऩङ्टय ६ रे गव
तीन दोबाने केयावायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झबयगाउ ,

धनकङ्टटा

धनकङ्टटा

पराभेटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फोधे ,

ङ्जवये न्र ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना चानङ्टवा २ ५ ८ ४५हे
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ङ्ट े ङ्झसॊ मो, च ङ्टङभाङ १, २, ३ (
ढङ्टॊ गेभढ

हे ) ,

50

धनकङ्टटा

नाम्पङ्टवा खोरा दोबान ठङ्ट राटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना कङ्टरुरे तेनऩा ३
भहाभामा खोरा होरागे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना भूङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा २ ३ ४ ६
रेउतीखोरा ङ्झछम्सङ्टवा ङ्झसॊचाइ फेराहाया ८,

धनकङ्टटा

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्ट ा गा.ङ्जव.स. १,२,३ य ४
फङ्जङ्गसार ङ्झसचाइ मोजना, रेगव

200

खाडे ऩ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डाडाॊगाउॊ १

300

काभ्रे ङ्झसॊचाइ प्रणारी हाङ्ञत्तखकि ४

200

भाक्रङ्टङ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हाङ्ञत्तखकि १

200

घट्टे खोरा फाॊसफोटे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हाङ्ञत्तखकि २,४

200

भाङभामा अखौरे माङ्गऩाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना अजीतऩङ्टय, भङ्टङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा

200

ढाडे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩाङ्ञख्रवास १

200

रक्ष्भी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ताखङ्टवा ३

200

आङरारी कङ्टवाफेसी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, तेङ्झरमा ७,८

200

अखङ्टवाटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झछन्ताङ

150

तीनदोबाने ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बीयगाउॊ १२

150

ङ्झनवङ्टवाखोरा घङ्टभाउने ङ्झसॊचाइ प्रणारी, न.ऩा.११

150

छावाखोरा फास ङ्जवसौनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩये वादीन ८,९

150

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
सपामटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झछन्ताङ्ग, धन्कङ्टटा
३५७१२६

500
6,300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
खैयेनीय थप्रङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना, फूढीभोयङ्ग ८ १४हे .
भहाभामा काङ्झरखोरा थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना,भूङ्झतढङ्ट गा २ य ५ १८हे .

900
1,000

तल्रो ङ्झतङ्झरङ्गगाॊउ थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊचाइ मोजना, याजायानी ७ १५हे

800

डाॉडाफायी ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो.धनकङ्टटा न.ऩा.२ (१२हें )

500

सल्रे खोरा कङ्टरो ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो, ऩये वाङ्छदन

500

ओडाये खोरा ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो, तेङ्झरमा ६, (७हे )

500

ऩाना नॊ 22/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

ताम्वङ्टराॊग खोरा ङ्ञथप्रॊकरय ङ्झसॊ.मो, खङ्टवाथोक ५, (८हें

500

गोऩारऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झछन्ताॊग

500

ङ्जऩङ्झरमाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झछन्ताॊग

500

बैसेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,, कङ्टरुरे तेनऩङ्ट ा

500

जम्भा फजेट

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

साना ङ्झिकॊरय ङ्झसॊ.मो., फङ्टङ्जढ भोयगॊ ८, खैयनी, धनकङ्टटा
बाङ्गटाय ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., वङ्टढीभोयङ्ग ७, धनकङ्टटा
ङ्झडङ्जहटाय ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., कङ्टरुरे तेनऩङ्ट ा, धनकङ्टटा
थमाउरे ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो., धनकङ्टटा न.ऩा., धनकङ्टटा
ङ्ञचत्रे धोरे ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झसॊ.मो., भरुङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा, धनकङ्टटा
काम्पेक ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो.,बेडेटाय, धनकङ्टटा
ङ्ञजम्फेफाये ङ्ञथप्रकॊरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩये वाङ्छदन ६
भधङ्टखोरा ङ्ञथप्रकॊरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धनकङ्टटा न.ऩा.
राल्हाङ्झनटाय ङ्ञथप्रकॊरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झछन्ताङ 5,7
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्ट ा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, ताॉखव
ङ्ट ा (८५ हे .)
ताॉखव

1,000

ङ्ट ा खोरा भाझीगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, रेगव
ङ्ट ा ७ ८ (१२० हे .)
रेगव

5,000

याभघङ्टवा खोरा सङ्झप्तङटाय ङ्झसॊचाइ मोजना आखीसल्रा भहाबायत (१५० हे )

धनकङ्टटा

16,500

तोयीवायी ङ्जहउदे ङ्झसॊचाइ मोजना च ङ्टङभाङ्ग धनकङ्टटा

2,000

ओडाये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना हाङ्ञत्तखकि धनकङ्टटा

7,300

बोरे डाॉडा भूरावायी वाॉदयङ्झबय ङ्झसॊचाइ मोजना जङ्टङ्वाङ धनकङ्टटा

6,000

सदाभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फोधे धनकङ्टटा

400

ङ्ट ा १ २ ५ य ९
रक्ष्भी ताकभाये ङ्झसॊचाइ मोजना, रेगव

200

ङ्जऩप्रे च ङ्टवाडे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, घोङ्झरख
ि कि २ ३ ४ (१५०हे .)

300

रक्ष्भी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भूङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा १ ६ ९ दे उयारी धनकङ्टटा

400

रङ्टङ्गदाङ ङ्झसॊचाइ मोजना धनकङ्टटा १० य ११ धनकङ्टटा

200

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

ङ्ट , धनकङ्टटा
काउरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भौनावङ्टधक
कङ्टभारटाय ङ्झसचाइ मोजना फेरहाया २, धनकङ्टटा
गोऩारऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछन्ताङ्ग, धनकङ्टटा
ज्माङ्झभये ऩोकङ्टरा ङ्झसॊचाइ मोजना भोयङ्कटहये ९ धनकङ्टटा
ङ्ट ा ७ (४१ हे .), धनकङ्टटा
तल्रो रक्ष्भी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रेगव
पङ्टङसङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वेराहाया ६, धनकङ्टटा
भहेन्र ङ्झसॊचाइ मोजना, भाये ककटहये , धनकङ्टटा
सल्रे खोरा ङ्झसॊ मो, ऩये वाङ्छदन (३० हे .), धनकङ्टटा
हरेदे ङ्झसचाइ मोजना चान्वा १, धनकङ्टटा
खाल्टे वायी ङ्झसॊचाइ मोजना भूङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा ४ ७ ८
ऩङ्टॊग्थङ्टॊग खोरा ऩोखये ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछन्ताङ ८
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

ङ्जकऩट कङ्टरो ङ्झस.चाइ मोजना, ऩाङ्ञख्रवास २,४ (२८ हे .), धनकङ्टटा
केयावायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टढेवास ९, धनकङ्टटा
तेङ्झरमा खोरा छावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्टटा
ङ्ट ा ङ्झसचाइ मोजना, धनकङ्टटा
पराटे फेरव
भाग्रावङ्टङ रक्ष्भी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजतऩङ्टय ९, धनकङ्टटा
भाङभाङे काङ्झरखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भूङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा, २,५,६, धनकङ्टटा
ङ्ट ा १ २ ५ ९, धनकङ्टटा
रङ्ञऺता कङ्टभाये ङ्झसचाइ मोजना रेगव
सल्रे वाॉध भूरकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टगा, धनकङ्टटा
ओख्रे खोरा सङ्टरुवारे सारघायी ङ्झसॊचाइ मोजना हाङ्ञत्तखकि २ ४
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गोयखकारी ङ्झसॊचाइ मोजना तान्खङ्टवा तेङ्झरमा १
घङ्टन्गरुताय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछन्ताङ ८
ङ्ट ा ७
जनता रऺभी ङ्झसॊचाइ मोजना रेगव
ज्माङ्झभये ऩोकङ्टवा ङ्झसॊचाई मोजना भाये क कटहये धनकङ्टटा
ङ्झतनदोबाने ङ्झसॊचाइ मोजना धनकङ्टटा न.ऩा. १२
ङ्झतनदोबानेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तान्खङ्टवा ६ ७ ८
पावाखोरा ङ्झसथनेकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना घोङ्झरख
ि कि ३ ४
फापे ओदाये ङ्झसॊचाइ मोजना हाङ्ञत्तखकि ९
फाहङ्टन कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना पराटे ६
योगमोगभा ङ्झसॊचाइ मोजना खोइ ९ धनकङ्टटा
ङ्ट ा १ २ ५ ९
रक्ष्भी खोरा ताक्भाये ङ्झसॊचाइ मोजना, रेगव
ङ्झसथने ङ्झसॊचाइ मोजना हाङ्ञत्तखकि ९
357109

5800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

गोकङ्टण्डेश्वय खोल्सी ङ्झनमन्त्रण कामि ध.न.ऩा.५,७

500

ङ्ट ा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ध.न.ऩा.८ ङ्झसॊवव
ङ्ट ा वेंङ्झस
ताॊखव

500

ङ्झनफङ्टवा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ध.न.ऩा.११

500

तकङ्टवा खोरा,डम्पेखोरा,ढङ्ट ङगेखोरा ङ्झनमन्त्रण कामि च ङ्टङवाङ ५,८

500

ङ्ट ा खोरा दोबान कटान ङ्झनमन्त्रण कामि रेगव
ङ्ट ा ७
रेगव

500

रेउती खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फङ्टङ्जढभोयङ ८

500

सल्रेयी खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ध.न.ऩा.१०

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
टङ्ट ङ्झडखेर छे उ फारभङ्ञन्दय खोल्सी ऩङ्जहयो ङ्झन.का. ध.न.ऩा.५

500

झङ्टरायाङ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि, खोकङ्ट २

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

धनकङ्टटा वजाय सॊ यऺण, धनकङ्टटा ७, ऩाङसङ्टङचोक

500

सयान वजाय सॊ यऺण, धनकङ्टटा ६

500

357108

(रु. हजायभा)

सङ्टनसयी
आमोजना
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सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
150

ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन/सवङ्झडङ्झबजन , सङ्टनसयी
आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कजया खोरा कभिङ्झनमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना (४०० हे ), वक्रौयी ८,९ ,
झरुवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (४०० हे ), रौकही

,

सङ्टनसयी

सङ्टनसयी

ढङ्ट रे खोरा याते खोरा भाटे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे ), चाॉदवेरा, सते यझोडा
भधङ्टवन ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे ), भधङ्टवन ८,६,५,३,४,१ ,

,

सङ्टनसयी

सङ्टनसयी
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इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ककरु खोरा ङ्झसॊ मो, इनरुवा,

50

सङ्टनसयी

कोिीको फाढीफाट ऺङ्झतरथत एङ्चयमाभा ऩक्की कङ्टरोको व्मवथथा गयी सफै ङ्झतय ङ्झसॊचाइको व्मवथथा
गने ।, सङ्टनसयी
भाहवा खोराभा फाॉध ङ्झनभािण गयी ऩानी व्मवथथाऩन गयी ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवथताय गने, सङ्टनसयी
रौकही

ङ्झसॊ मो, ,

सङ्टनसयी

हङ्चयऩङ्टय ४ भा ङ्झसॊचाइको व्मवथथा, सङ्टनसयी
अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

150

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

1,000

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

200

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
बयौर

ङ्झडऩ टमू ववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

बयौर ३ नडाहा ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

17,350

11,500
2,500

प्रणारी

2,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
वौका चाॉऩ वाॉध ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी इटहयी २ भङ्टङ्ञक्तटोर

300

ढोरवङ्ञझमा भधङ्टवन ङ्झसॊ.मो.,प्रकासऩङ्टय ४

200

भङ्टरऩङ्टजायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, धयान २२

300

ङ्जवतािऩैनी ढङ्ट ङ्गे फाॊध ङ्झसॊचाइ प्रणारी, चादफेरा ७

300

कारीझोडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डङ्टम्राह ङ्झसॊगीमा

300

हेटाखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बयौर ४

300

फङ्टडीऩटे वा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ईटहयी

300

गहने खोरा बयौर ३ ङ्झसॊचाइ मोजना

200

बयौर ङ्झसॊचाइ मोजना, ३,४,५,१

200

है टाखेरा ङ्झसॊचाइ मोजना बयौर ४

200

हाङ्झतगौडे ङ्झसॊचाइ मोजना, भहेन्रनगय

200

िॊकय फेरी (ऩैनी) फाॊध फक्रौयी ८,९

200

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
चन्दा भोहना
३५७१२६

ङ्झसॊ. प्र., सङ्टनसयी

2,500
3,700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
साउने कङ्टरो न.प्र.ङ्झस.मो., ऩञ्चकन्मा ५

(१०हे .)

1,000

गहने खोरा ऩोखयी ङ्झस. मो., बयोर ३ (१०हे .)

1,600

ङ्ञचभडी तार सॊ यऺण, ङ्ञचभडी ३,४

1,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
357127

100

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

25,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
टे ङ्गाहा खोरा भङ्टसयङ्झनमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, इटहयी (२३५ हें )

4,500

बयौर ङ्झसॊचाइ मोजना, बयौर ३ (४००हे .)

3,900

हङ्चयऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना हङ्चयऩङ्टय (६०० हें )

6,500

ऩानवायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना धयान २३ सङ्टनसयी

9,500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

500

गडन खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सन्तेयझोया, सङ्टनसयी
चादॉ वेरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चाॉदवेरा (२२५ हे .), सङ्टनसयी
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ङ्ञचभडी तार ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचभडी, सङ्टनसयी
तनभङ्टना फाध ङ्झसॊचाइ मोजना, तनभङ्टना, सङ्टनसयी
िेहया सेउङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनसयी
हक्राहा एङ्जककृत ङ्झसॊचाइ मोजना, फकरौयी, सङ्टनसयी
फौका चाॉऩ फाॉध तथा ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना इटहयी २
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
कजाया खोरा कयभङ्झनमाॉ वाॉघ ङ्झसॊचाइ मोजना, फक्रौयी ८ य ९ (२५० हे .), सङ्टनसयी
कृषक खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, इनरुवा (२२५ हे .), सङ्टनसयी
खङ्टङ्झनमा धाय झरुवा खोरा ङ्झस. मो

ऩ. कङ्टिहा ६ सङ्टनसयी, सङ्टनसयी

टे ङगा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभाही वेराहा, अभडङ्टवा, ङ्ञचभडी, सङ्टनसयी
ढङ्ट ङरे खोरा भाटे खोरा फाॉध ऩैनी ङ्झनभािण सतेझोया, सङ्टनसयी
तार ङ्झनभािण ङ्झसॊचाइ मोजना, गहनेखोरा, बयौर ३, सङ्टनसयी
ऩकरु खोरा ङ्झसॊचाई मोजना इनरुवा, सङ्टनसयी
बयौर ङ्झसॊचाइ मोजना, बयौर ४ ङ्जवचऩानी, सङ्टनसयी
है टाखोरा ङ्झस.मो. बयोर ४ सङ्टनसयी , सङ्टनसयी
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

32800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि
िेया खोरा ङ्झनमन्त्रण, धयान उ.न.ऩा.

500
२३ ऩानवायी

500

वङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण ,माक्थङ्टङ चोक उत्तय भसान घाट दे ङ्ञख दङ्ञऺण फङ्टढी खोरा ,इटहयी ३

500

वङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्ञिवनायामण फथती इटयी ८

500

कङ्टथभा खोरा ङ्झनमन्त्रण, याभधङ्टनी बासी ७

500

सङ्टनसयी खोरा ङ्झनमन्त्रण, फङ्झफमा य इनरुवा

500

दङ्टवािष खोरा ङ्झनमन्त्रण, फयाह ऺेत्र १

500

खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, धयान १०, दे उयारी चोक नङ्ञजक

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
सेउती ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि धयान १४

500

ड्ताङ्रा खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, इटहयी उ.न.ऩा. ४ भाङ्गगङ्जहभटोर

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
फङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

सदङ्टि खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

सेउती खोरा ङ्झनमन्त्रण (खत्रीधाया िव दाह थथर धयान १४ य १५ सभेत)

6000

सेया नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

भाङ्चयमा खोरा ङ्झनमन्त्रण, कप्तानगञ्ज ५,७,८ य ९

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357112

565

बायङ्झतम अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण
सङ्टनसयी नदी ङ्झनमन्त्रण, सङ्टनसयी

357131

800

565

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
फयाहऺेत्र सॊ यऺण, फयाहऺेत्र १

500
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ङ्ञितरफङ्ञथत सॊ यऺण, धयान २२

ङ्ञजल्रा :

500

(रु. हजायभा)

भोयङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

वाङ्जषक
ि वजेट
764

जम्भा फजेट
764
155,600

सङ्टनसयी-भोयङ्, चन्दा भोहना ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन, भोयङ्ग
३५७१०५

जम्भा फजेट

155,600

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ

१९००

ऩूवािञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ङ्जवयाटनगय, भोयङ्ग

१९००

३५७१०७

माङ्ञन्त्रक व्मवथथाऩन कामिक्रभ

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

3,570

3,570
42,535

ऩूवािञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ङ्जवयाटनगय, भोयङ्ग

1,325

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , भोयङ्ग

860

केसहङ्झरमा भाझी गाॉउ ङ्झसॊ.मो, डाॊगीहाट ९, भाङ्ञझटोर (२८८ हे ),
बरङ्टवा ङ्झसॊ.मो, फमयवन ३,४,५,६,७ (३१२ हे ),

15,500
16,500

कङ्टइङ्चयखोरा भातीगाॊउ ङ्झसॊ.मो, डाॊगीहाट १,२,३,७ (३३० हे ),
दे वीथथान ङ्झसचाइ मोजना (२२१ हे ),

भोयङ्ग

भोयङ्ग
भोयङ्ग

8,000

भोयङ्ग

100

जनसहमोग ङ्झसचाइ मोजना (४०७ हे ), भोयङ्ग

100

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

आदिि ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, हसन्दह १,८ (३२० हे ),

भोयङ्ग

कमाय खोरा योइझाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फाहङ्टनी ४ ५
ङ्जकसान कङ्टरो. टे क्रा गैडा ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना (२५० हे ), जाॉते ९,१,८,२ (भोयङ्ग),
खादभ जङ्टडी ङ्झसचाइ मोजना, कोिीहयै मा,

भोयङ्ग

गछीमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना , साङ्जवकको दङ्टरायी ५ (३०० हे ),
गोङ्जवन्दऩङ्टय फक्राहभा ऩइङ्झन (कङ्टरी)

भोयङ्ग

ङ्झनभािण, गोङ्जवन्दऩङ्टय - ४,

भोयङ्ग

भोयङ्ग

ङ्ञचसाङ्गजन ङ्जवकास ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे ), रे टाङ्ग २,४

(भोयङ्ग),

भोयङ्ग

त्रीनाथ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फाहङ्टनी १ २ ३ य कसेनी ३
नङ्टनसयी (फक्ताह) खोरा, भधङ्टभल्रा २ य ३ , भोयङ्ग
भदाहा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना , दङ्टरायी ९ (२०० हे ),

भोयङ्ग

सङ्टनझोडा जमचोक ऩैनी ङ्झसचाई मोजना ऩथयी िङ्झनथचय ३ भोयङ्ग
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ऩैनी ङ्झसॊचाइ ङ्झसॊ मो, केयावायी ६, ७ य ८,
भधङ्टभल्रा ङ्झसॊ मो, भधङ्टभल्रा

(५७१ हे ),

50

भोयङ्ग
भोयङ्ग

रोहान्रा सभङ्टदाम ऩैनी ङ्झसॊ मो, हयै चा, फनीगभा

(४०० हे ),

भोयङ्ग

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

22,850

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

150

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

250

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

200

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
रेटाङ्ग ७ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

फाहङ्टनी २ फनौर ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
रेटाङ्ग ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

12,750
2,800

प्रणारी

प्रणारी

1,100
2,000

कोिी हयै चा नऩा १४ ऩचाभ

1,800

फैधानाथऩङ्टय गा ङ्जव स १ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1,800
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भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

जम्भा फजेट
13100

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
खोचेरी खोरा ङ्झसॊ.मो.यॊ गेरी सौयबाग

300

फक्रहा खोरा ङ्झसॊ.मो. दयफेसा यॊ गेरी

300

राहान्रा खोरा ङ्झस..मो. थराहा, दादयफैङ्चयमा

300

भङ्चयमा फोकयाहा ङ्झस.मो., फोकयाहा ५ य ९

200

भङ्टरऩैनी भङ्टहान भभित उरािवायी न. ऩा. १,४ य ५

200

सङ्टकङ्टना फाॊध ङ्झसॊचाइ मोजना फाहङ्टनी ९

300

डराहा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डराहा ३४

300

भाउयीफायी ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हसनदह ३

300

सङ्टकङ्टनावहा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फाहङ्टनी ९

300

दफेसा यॊ गेरी नहय भभित

300

दादयफङ्चयमा कदभाहा नदी भभित

300

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ऩङ्टवािञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

2,000

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ग) सॊ मक्त
सङ्टनसयी भोयङ्ग ङ्झसॊ. प्र., भोयङ्ग

8,000

३५७१२३

सङ्टनसयी भोयङ्ग ङ्झसॊचाइ आमोजना (तेश्रो)

३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
ऩूवािञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ङ्जवयाटनगय, भोयङ्ग

553,623

553,623
7,600

4,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
याजायानी ऩोखयी ङ्झसॊचाई मोजना (२१हे .)

1,200

थोऩा ङ्झसॊचाइ, फेरवायी ४ साहाया टोर

1,000

थोऩा ङ्झसॊचाइ, जाते ४ य ५

1,100

कृषक ताङ्झरभ(अन्म)

100

सम्बाव्म मोजनाहरुको कामािन्वमन प्रकृमा अगाङ्झड फढाउने(ङ्झसॊचाइ
100

प्रणारीको ङ्झनभािण)
आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
357127

100

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

71,000

ऩूवािञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

4,000

सङ्टनसयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनसयी

7,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
नूनसयी यचना कारीदह ङ्झसॊचाइ मोजना, टाॉडी, (८० हे , ऩहाडी मोजना)

6,900

केसङ्झरमा वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, कसेङ्झन (२१५ हे )

5,000

ङ्झसॊहदे वी ङ्झसॊचाइ मोजना, जाॉते ३, (१२० हे )

10,000

ऩचऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, दवेसा ६

18,380

याजघाट इटहया यातेहोरी ङ्झसॊचाई मोजना, याजगढ य इटहया (२०७ हे .)

8,420

हङ्छदिवायी फाॉध ङ्झनभािण ङ्झसचाइ मोजना

8,500

फाहङ्टनी ४ भोयङ्ग

भजङ्टवा फाॉध ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्जवमाङ्जवताि
दोरिखना ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरफायी (२५० हे .)

1,000
700

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

1000

खदभजङ्टडी हयै चा ङ्झसॊचाइ मोजना, इन्रऩङ्टय, हयै चा वङ्झनगाभा ङ्झभगौङ्झरमा (४५० हे .), भोयङ्ग
गङ्झडमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभाही फेराहा, भोयङ्ग
ङ्ञचसाङ्ग फेरवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भोयङ्ग
डाॉस खोरा ङ्झसॊमो. िङ्झनश्चये गा.ङ्जव.स. १ दे ङ्ञख ७ सम्भ य वमयवन गा.ङ्जव.स. १ दे ङ्ञख ६ सम्भ
, भोयङ्ग
दङ्टरायी गछमा रोचनी ङ्झसचाइ मोजना, भोयङ्ग
नङ्टनसयी वकयहा ङ्जवघावायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भधङ्टभल्रा ९ (२५० हे .), भोयङ्ग
फेतेना ङ्झस.मो, फेरफायी ५ य धयहया, भोयङ्ग
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भदाह खोरा फोया फाध ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभगौङ्झरमा ३ (२०५ हे .), भोयङ्ग
यङ्गेरी टकङ्टवा य आभगाछी बइ फग्ने धाङ्झध खोरा ङ्झसॊ मो, यङ्गेरी ८ य ९, भोयङ्ग
याजगढ फक्रहा भङ्टर ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, याजगढ उरािवायी, भोयङ्ग
यातेहोङ्झर ङ्झसॊचाइ मोजना, याजगढ ४,५ (२०० हे .), भोयङ्ग
राटी खोरा चीसोऩानी ङ्झसॊ. मो. ऩथयी ५ ६ ७ ८, भोयङ्ग
वेरवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, वेरवायी ६ धयहया, भोयङ्ग
वैजनाथऩङ्टय धभिऩयङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वैजनाथऩङ्टय ४,५,६,७, भोयङ्ग
सभेवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊहदे वी सोभवाये गा.ङ्जव.स., भोयङ्ग
सङ्टनझोडा जमचोक ऩैनी ङ्झसॊ मो, ऩथयी (३०० हे .), भोयङ्ग
काट्नङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसजङ्टवा
झरझरे फमयवन केयौन ङ्झसॊचाइ मोजना फमयफन ५ ६ ७ भोयङ्ग
दोरिखना सीचाइ मोजना फेरवायी
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
कभङ्झतमा ऩैनी ङ्झसचाइ मोजना थराहा ७, भोयङ्ग
कभय खोरा सहकायी ङ्झसॊचाइ मोजना, वाहङ्टनी ७, भोयङ्ग
ङ्जकसान कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भधङ्टभल्रा (२७५ हे ), भोयङ्ग
ङ्जकसानऩङ्टय कट्नङ्ट वाॉध ङ्झसॊ मो. इटहया ३ य ४, भोयङ्ग
गङ्झडमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभाही फङ्चयमाती ७, भोयङ्ग
गेउयीमा वाध ङ्झस. मो. दवेिा ३,५,६, भोयङ्ग
चायऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, भधङ्टभल्रा (२३५ हे .), भोयङ्ग
ङ्ञचसाङ्ग जन ङ्जवकास ऩैनी ङ्झसचाइ मोजना, रेटाङ्ग ४ य २, भोयङ्ग
झरझरी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, डागीहाट, भोयङ्ग
ङ्झत्रत्रीझाॉग ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे .), भोयङ्ग
दङ्जह ऩङ्ञश्चभ ऩैनी न.१ जर ङ्झसचाइ मोजना, वमयवन ९, भोयङ्ग
धाधया खोरा ङ्झसचाइ मोजना टकङ्टवा ५, भोयङ्ग
नागेश्वयी बरङ्टवा ङ्झस.मो. वमयवन गा.ङ्जव.स. ७,८य९, भोयङ्ग
ऩथ्थयी खोरा कोठे वायी ङ्झसचाइ मोजना, हसन्दह ६ (२२५ हे .), भोयङ्ग
फक्रहा अङ्ङऩूणि ङ्झसचाइ मोजना, अभयदह-हसन्दह गा.ङ्जव.स., भोयङ्ग
ब ङ्टल्के भृगौङ्झरमा ङ्झसॊचाई मोजना, भृगौङ्झरमा ६, बल्ङ्ट के, भोयङ्ग
याजवन ङ्झसचाइ मोजना वमयवन २, भोयङ्ग
वक्राहा खोरा साभङ्टदाङ्जमक जर ङ्झसॊचाई मोजना इटहया ४,५,६, भोयङ्ग
ङ्जवङ्जहवाये ऩैङ्झन ङ्झसॊचाइ मोजना, ८,९ (३४० हे .), भोयङ्ग
ङ्झससवनी वडहया ङ्झस.मो. ङ्झससवनी वडहया गा.ङ्जव.स. ४,५, ६, भोयङ्ग
सङ्टकङ्टभजर सङ्टधाय ऩैनी िङ्झनश्चये ६,८,९ नमाॉ भॊगरवाये , भोयङ्ग
हसन्दह ङ्झसॊचाइ मोजना, िङ्झनश्चये , भोयङ्ग
ङ्ट ा)
अल्र्टाई खोरा ङ्झसॊचाई, गोङ्जवन्दऩङ्टय ३, रेटी (गोङ्जवन्दऩङ्टय, ङ्झसॊजव
खदभजङ्टडी हयै चा ङ्झसॊचाइ मोजना फनीगभा ४५० हे
ङ्झतङ्झत्रझाॉक ऩैनी ङ्झनभािण भोयङ्ग ङ्ञजल्रा हसनदह ४
धारा खोरा-गोङ्जवन्दऩङ्टय ५ (गोङ्जवन्दऩङ्टय, डाइङ्झनमा, टकङ्टवा)
फक्राहा नदी कङ्टरो ङ्झनभािण, गोङ्जवन्दऩङ्टय
याभघाट वक्राहा भङ्टरऩैनी, याजघाट २ भोयङ्ग
सङ्टकङ्टभजर सङ्टधाय ऩैनी िङ्झनश्चये ६,८,९ नमाॉ भॊ गरफाये ऩथयी फाॉध ङ्झनभािण
सङ्टनझोडा ऩैनी ऩक्की फाध ङ्झनभािण भोयङ्ग ङ्ञजल्रा ऩस.न.ऩा.३
357109

107,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
यतङ्टवा भावा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

20000

फक्राहा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

35000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

फङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण, सङ्टन्दय दङ्टरायी न.ऩा. ५

500

सङ्टकङ्टना खोरा ङ्झनमन्त्रण, कोिी हयै चा सङ्टकङ्टना

500

सङ्टखानी खोरा ङ्झन. झोयाहाट ३

500

डास फक्रा खोरा ङ्झन.मो.,दफेिा -८,ऩङ्टयानो ऩसङ्टहट उत्तय

500

ङ्झससाॊग

500

खोरा ङ्झन.मो. दफेिा-३

केिरीमा खोनदीरा ङ्झनमन्त्रण वयगाछी एअयऩोटि

500

सपेद खोरा तटफन्ध, टाॉडी ४ य ५

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
धेभे ऩङ्जहयो ङ्झन.का. यङ्झभते खोरा ६

500

कोचेनी खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि, होक्राफायी -२

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
गछीमा खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

ङ्ञचसाङ्ग खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

फङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

५. तयाई भधेि फाढी व्मवथथाऩन तथा फथती सॊ यऺण कामिक्रभ
रोहेन्रा नदी ङ्झनमन्त्रण

357131

30000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

सङ्टकङ्टना वहङ्टभङ्ञङ्ट ख क्माम्ऩस दे ङ्ञख ऩङ्टव ि सॊ यऺण, कोङ्ञि हयै चा

500

कत्रे गाउ सॊ यऺण, भधङ्टभल्रा ९

500

(रु. हजायभा)

सोरङ्टखम्फङ्ट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
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३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

794

जम्भा फजेट
794
13,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास सव-ङ्झडङ्झबजन , सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

980

ङ्झसयान कङ्टरो ङ्झसकङ्ट खोरा कङ्गेर ङ्झसॊ.मो, कङ्गेर २,३,४,५ (६५ हे ), सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
डोथऩङ्ट खोरा ङ्झफयौटा ङ्झसॊ.मो, भङ्टक्री १ (४५ हे ), सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

7,000
0

साकिङ्ट खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ, रोङ्ञखभ गा.ङ्जव.स.४,३,१ य २, (८० हे ) सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

2,500

भङ्टहान खोरा च्माॉरसी ङ्झसचाइ मोजना, जङ्टव ङ्ट ५,६, (२५ हे ) सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

2,500

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

टायीखाल्ऩा ङ्झसचाइ प्रणारी मोजना, सल्मान ८,९( ५५ हे ),
फखङ्टि खोरा ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टक्री,

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

ङ्झसकङ्टखोरा कारेवायी ङ्झसचाइ मोजना, काॊगेर,

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
गैयावायी ङ्झसचाइ मोजना , काॉगेर १,२,३,
गैयीफायी ङ्झसॊचाइ मोजना, काॉगेर ३,२,५,

50

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
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सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

जोगङ्टखोरा काब्रावाटे ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टक्री,

ङ्झबत्तेखोरा भङ्टहान जोगया ङ्झसचाइ मोजना , नेरे,

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

ङ्झसकङ्टखोरा भङ्टहान दोथऩङ्टखोरा च ङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना , भङ्टक्री ४,

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2200

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

कोये सी ज्माङदारङ्ट खोरा भङ्टहान चौराखकि ४,५,६,७,८,९

300

कान्ऩेक ङ्झसॊचाइ प्रणारी ब ङ्टक्री

300

बट्टे थोत्ने ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झरङ्गरा

300

दन्कङ्टङ्जवखे केयावायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सल्मान

300

चेयाखङ्टठाङ्जटपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दे उसा

300

जङ्टफ ङ्ट ८ य ५ फीचको फगये खोरा भङ्टहान ङ्झसरुवानी च ङ्टहान ङ्झसॊचाई

400

ढडेनी खहये ङ्झस।प्र

300
4,100

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झतङ्गरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ङ्झतङ्गरा,

100

(९हे .)

गाभाि नेभाय न.प्र.ङ्झसॊचाइ मोजना, गाभाि ७,८ (११हे .)
भैदर न.प्र.स., भङ्टक्री २ ,(१०हे .)

1,175
425

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

पङ्टरेगैया न.प्र.ङ्झस.मो., गोङ्झर २

900

सेल्गङ्टदी न.प्र.ङ्झस.मो.,दङ्टधकङ्टण्ड

900

डाॉडा खेत न.प्र.ङ्झसॊ. मो, भङ्टक्री १

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
चौरा खकि न.प्र.ङ्झसॊ.मो, चौराखकि १,२,३
नभङ्टना अरै ची न.प्र.ङ्झसॊ.मो गोरी ५

सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

पसे ऩ ङ्ट ठङ्ट रो खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोरी १,2
घट्टखोरा गाभाि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टधकङ्टण्ड ७, ८
ङ्झरखेऩ नगदे वारी न.प्र.आ.ङ्झस.मो., रोङ्ञखभ ८, ङ्झरखेऩ
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

22,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
सल्मान ठाडो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मान (७० हे .)

1,000

भाउयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वासा १,५,७ (४६ हे .)

1,000

दे उसा ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उसा ५,६ य ७

1,000

फखङ्टख
ि ोरा राम्ऩाते ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टम्री (५० हें )
अधेयी डङ्टम्र े भङ्टहान

सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट

खयवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, वेतघायी ६

9,300
3,000

भङ्टढेखोरा घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्झतन्गरा ,सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

2,000

ढद्याने अहये भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना ,चौराखकि १,२,३

2,500

सोरङ्टखोरा कङ्टरा फाॉध तय ङ्झसॊचाइ मोजना , काॊगेर ९

2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

खयीखोरा ङ्झसचाइ मोजना जङ्टङ्जवङ १, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
खङ्टल्टङ्ट ऩथकङ्ट होम्से ङ्झरपङ्ट भहेन्रखोरा ङ्झसचाइ मोजना जङ्टव ङ्ट ५ ६, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
टायी खाल्ऩा ङ्झसॊचाइ प्रणारी मोजना, सल्मान ८,९, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
दूदूखोरा ङ्झसचाइ मोजना रोङ्ञखभ १ २, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ब ङ्टते छाङ्गे ठाडो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मान ७,८ (४३ हे .), सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
सल्मान छाॉगे ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मान, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
साम्वाम टायी दे म्दे ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मान ८, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
अधेयी डङ्टम्र े भङ्टहान खयवायी ङ्झसॊचाइ मोजना वेतघायी
जोखङ्टखोरा काब्रे फाते

ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टक्री

ढड्दाने अहये भङ्टहान ङ्झसॊचाइ

मोजना चौराखकि

तङ्टइनेवेसी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टकरी-१
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नागथान ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्झभङ
सोरङ्टखोरा कङ्टराफाॉध ताय

ङ्झसॊचाइ मोजना, काॉगेर
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
काॊगेर ङ्झसकङ्ट खोरा दम्कङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, काॊगेर, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
काकङ्ट खोराङ्झसॊचाइ मोजना, काकङ्ट,, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्जकटीखकि ङ्झसॊचाइ मोजना, चौराखकि, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टङ्जवॊग, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
घम्नेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टङ्जवॊग, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्ञचप्रे खोरा फक्रा जोदा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोवे, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्ञचप्रे खोरा ङ्झसङ्झरभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोवे, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
चेभेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टङ्जवॊग, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
छाॊगाखोरा दङ्झरत वथती ङ्झसॊचाइ मोजना, टाङ्ञक्सन्धङ्ट, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
छे द ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजन, काकङ्ट, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
जोखङ्टखोरा काब्रावाटे ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टक्री, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
दाङ्ञम्रॊ ग दङ्झरत वथती ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टव,ङ्ट सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
नभूना अरै ची ङ्झसॊचाइ मोजना, गोरी ५, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
नागथान ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टङ्जवॊग, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
फतासे वेतघायी ङ्झसॊचाइ मोजना, नेचावतासे.फेतटायी, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झबत्ते खोरा भङ्टहान जोगया ङ्झसॊचाइ मोजना, नेरे, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
भङ्टङ्छदिभ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काकङ्ट, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
रातङ्टप्ऩे ऩङ्टछाय ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उसा, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झरप्कङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सोताॊग,ङ्ट सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
सल्मान झङ्टरेडाॊडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मान, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झसकङ्ट खोरा वाङ्झरभ कङ्टरो भङ्टक्री ८,९, ७ (१०० हे .), सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झसकङ्टखोरा कारेवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, काॊगेर, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झसल्खङ्टखोरा खङ्टरकी
ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका ९, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
होरेखेया ङ्झसॊचाइ मोजना, काकङ्ट, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट
ङ्झछम्वङ्ट अरै ची ङ्झसॊचाइ मोजना, नकाॊज-े ८
दे वी खोरा भङ्टहा ताये घाय च ङ्टहान गङ्टदेर
पङ्टरवती खोरा ङ्झसॊ.मोजना, छे थकाभ-७
बये ङखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टव ङ्ट ३ य ९
भाने खोरा भङ्टहान भान्दे खोरा च ङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना सोताङ ८
भङ्टहानखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टव ङ्ट ७, ६ य ५
वरङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना जङ्टव ङ्ट १ ३ ४ ९
साकिङ्ट खोरा ङ्झसॊ.मो., रोङ्ञखभ ४, ३, २, १
सोतीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
357109

5,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

खहये खोरा ऩङ्जहयो ङ्झन.मो. नेताफतासे ६,९,८,७

500

बकान्जे ३ सकायडाॉडाभा ङ्ञिफ ऩाविती भङ्ञन्दय भङ्टङ्झनको ऩङ्जहयो

500

ऩन्चन १ य ९ सेसेल्भङ्ट भाथीको फाढी ऩङ्जहयो योकथाभ

500

रोङ्ञखभ ८ ङ्झरखेऩ फाढी ऩङ्जहयो योकथाभ

500

फङ्टड १ साछीको फाढी ऩङ्जहयो योकथाभ

500

सोरङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण. ,सल्मान २ य ८

500

को.रे.ङ्झन.का. छे उ खोल्सी ङ्झनमन्त्रण. ,दङ्टधकङ्टण्ड न.ऩा

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
गोरी ५ मभिखङ्ट ऩङ्जहयो योकथाभ

500

ऩङ्जहयो योकथाभ, वाकङ्ट ८ य ७

500
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२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

दोऩङ्टि फजाय सॊ यऺण, दङ्टधकङ्टण्ड न.ऩा. ६

500

नेरे फजाय सॊ यऺण, नेरे

500

(रु. हजायभा)

खोटाङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
9,500

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , खोटाङ्ग

1,350

ङ्झडकङ्टवा खोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्झडकङ्टवा १,३ (२५ हे ),

खोटाङ्ग

1,000

ब ङ्टरब ङ्टरे दे वीथथान ङ्झसॊ.मो, नऩाि ५,७ ङ्ञचउयीडाडा २ (७५ हे ), खोटाङ्ग

1,000

खरुवा खोरा बोटे कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, चोरुम्फङ्ट ७,८,९ (६० हे ), खोटाङ्ग

1,000

ऩॊखङ्ट रप्से भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउयीडाॉडा २,३,७,८,९ (२०० हे ) खोटाङ्ग

2,500

कल्रे यी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना , खऩाि – ३,४,६,७ (६७ हे )

2,500

खोटाङ्ग

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

ङ्ञचङ्जप्रङ्ग खोरा याभेश्वय ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
टे म्भा ङ्झधत्रङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
दम्कङ्टखोरा भङ्टहान गयी ङ्झछप्ती ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, फङ्टइऩा ७,

खोटाङ्ग

फगैचाको कङ्टरो ङ्ञचसाऩानी–३ काभ्रेखोरा, खोटाङ्ग
फैतारभानयाइ ङ्झसम्रे, खाभखङ्टवा वेसी ठू रो ङ्झसॊ.मो, ङ्छदक्तेर न.ऩा. १५, खोटाङ्ग
भङ्टहान ङ्झसचाइ आमोजना, खोटाङ्ग
रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, सप्तेश्वय ङ्झछताऩोखयी ३ य ४ तथा फतास ७,८ य ९,

खोटाङ्ग

रोऩङ्टवाखोरा भङ्टहान तप्ऩङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, थाकयाङ्ग, खोटाङ्ग
ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
सायसङ्ट ऩेरङ्ग
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इ, तावा खोरा ङ्झसॊ मो, भाङ्झतभ

(१५० हे ),

इ, ये ग्भी टाय ङ्झसॊ मो, याजाऩानी

(५० हे ),

50

खोटाङ्ग
खोटाङ्ग

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्ञचङ्जप्रङ्गा खोरा याभेश्वय ङ्झसचाइ मोजना, इन्रे णी ऩोखयी ८

200

टे म्भा ङ्ञघप्रङ्टङ्ग ङ्झसचाइ मोजना, टे म्ऩा गा.ङ्जव.स. ९

200

टङ्टवाखोरा भ्माकङ्टये दे ङ्जवथथान

200

ङ्झसॊचाइ मोजना, फतासे ९

टङ्टवाखोरा सगेरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभऩानी ८

200

अरै चे ज्माभीये ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झसभऩानी ८

200

टङ्टकङ्टये खोरा कारी दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना,

माम्खा १,४,९

100

ब ङ्टरब ङ्टरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउङ्चयडाडा ४ राङ्झभडाडा

100

ङ्झसम्रे नहय ङ्झसॊचाइ मोजना, फाझो च्मानडाॉडा

150

भक्कङ्ट कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्छा १ य२

150

रोकतान्त्रीक ङ्झसॊ.कङ्टरो सप्तेश्वय, ङ्झछता ऩोखयी

400

ताया खोरा ङ्झस.प्र. भाङ्ञत्तभ

400
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छे वे खोरा खाऩेखोरा ङ्झसचाइ मोजना, नेऩाि गा.ङ्जव.स.
३५७१२६
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जम्भा फजेट

400
7400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
थोऩा ङ्झसचाइ आमोजना, भहादे वथथान ६ य ९ (१०हे .)

1704

साने रङ्टङ्झरभा पोहोया ङ्झसॊ.मो., कदङ्टवा , फाहङ्टनीडाॉडा २,खोटाङ

325

जरुवा ऩानी ङ्झस.मो., ङ्ञचउयी डाडा २, खोटाङ

325

कोल्हे बाचखा ङ्झस.मो., यतन्छा ४, खोटाङ

425

ङ्छदनखे खोरा ङ्झसॊ.मो., ङ्छदऩसङ्टङ्ग ३,२, खोटाङ्ग

321

दङ्टबेकोर ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो, दङ्टबेकोर ७,

425

खोटाङ्ग

च्माखे खोरा सङ्टङ्गदे र न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सङ्टङ्गदे र ३,४,८,खोटाङ्ग
थङ्टभरङ्टङ्ग खोरा

रृाचेका न.प्र.ङ्झसॊ.मो, कङ्टङ्झबण्डे १, रृचेका,खोटाङ्ग

425
325

चारीसे धाया ऩोखयी न.प्र.ङ्झस., भझङ्टवा केउये नी, ङ्छदक्तेर १२, खोटाङ्ग

325

टङ्टवाखोरा ङ्ञचत्रे ऩाइऩ ङ्झसॊ.मो, ङ्ञचत्रीगॊ 8

500

ऩान्धाये ऩात्रे थोऩा ङ्झसॊ.मो, खाल्रे ८

500

बदौये खोल्सी ङ्झसॊ.मो, ङ्छदक्तेर २

500

ये रे खोरा न.प्र.ङ्झस.मो, वङ्टइऩा १,२

500

भाझ कङ्टरो सल्रे न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सल्रे १

700

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

हाङ्ञत्तटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ, सल्म २, खोटाङ्ग
सङ्टङ्गखोरा ङ्छदऩसङ्टङ्ग ङ्झस.मो., ङ्छदऩसङ्टङ्ग ,6, खोटाङ्ग
ये रे खोरा ङ्झसॊ.मो, फङ्टइऩा १,२, खोटाङ्ग
आवादी खेतवायी ङ्झसॊ.मो ङ्छदक्तेर ७, खोटाङ्ग
नॊरे खोरा ङ्झबयधाया ङ्झसॊ.मो वाम्राॊग ३, खोटाङ्ग
च ङ्टङ्झनमा भङ्टहान

ङ्झसॊ.मो खाल्रे ७, खोटाङ्ग

वडहये खोरा दे ङ्ञख भल्चे ङ्झसभ सम्भ ऩङ्टग्ने ङ्झसॊ.मो, ङ्झसम्ऩानी ३, खोटाङ्ग
ओढाये फाथवोटे पोहोया ङ्झसॊ.मो, खाल्रे २, खोटाङ्ग
ङ्छदल्रङ्टङ्गयी पोहोया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदक्तेर ७,खोटाङ्ग
ओखयवोटे ऐॊसरङ्टखकि ङ्ञथप्रन्करय ङ्झस.ॊ मो भहादे वथथान २, खोटाङ्ग
वाह्रभङ्टये भूर ङ्झसॊ.मो ङ्छदक्तेर ४, खोटाङ्ग
राकङ्टयी धाा्या ङ्झसॊ.मो ङ्छदक्तेर ६, खोटाङ्ग
ङ्ञचराउने खकि थोऩा ङ्झसॊचाइ, खाल्रे ११, खोटाङ्ग
कारी खोरा ङ्झसॊ.मो फङ्टइऩा, खोटाङ्ग
यतन्छा ङ्झसॊ.मो, यतन्छा ७,५ य ४ , खोटाङ्ग
खयाङ्ग वजाय ऩोखयी ङ्झनभािण खयाङ्ग ८, खोटाङ्ग
खङ्टतम्ङ्ट फङ्ट ङ्झतनभङ्टये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाडागाउ
कङ्टरे घाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

45,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
रप्से ऩञ्चभी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउयी डाॉडा १,२,५,६,८ (१०० हे .)

1,000

तावा खोरा ऩत्रागेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झतभ ङ्जवताि (१२५ हे .)

4,095

चदायादह ङ्झसॊचाइ मोजना, पेदी ५ (२५ हे .)

4,450

ङ्जटकादत्त ऩैङ्झन कङ्टरो

ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टवेकोरडाॉडा ६ ७ (३० हे .)

550

दङ्टवे खोरा भङ्टहान बै बाते ङ्जढकङ्टयो य चोयगौडा, साङ्ङे तथा रोङ्जकरटायी सङ्टकदे वटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टवेकोरडाॉडा (२५
209
हें )
हङ्टभे खोरा ङ्झसॊचाइ, वाकाचोर ५,६,७,८ (३० हे .
सङ्टकङ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, तौच ङ्टय ९ ८ ७ ५ खोटाङ्ग

7,900
14,446

तऩमङ्टॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, वासऩानी १ २ खोटाङ्ग

4,450

ङ्ट ङ्ट ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनभिरी डाॉडा १
साप्सङ्ट ऩेरङ

1,300

काभ्रेखोरा भङ्टहान फगैचा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसाऩानी ३

1,300

हयभा याई खेत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्छा

1,300

फेङ्झरमा ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्छा

1,300

५ ७ ८ ९ (४५ हे .)
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बारङ्ट खोरा ङ्झसम्रे खोरा वैतारभान

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदक्तेर न.ऩा. १५ खोटाङ्ग
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1,600

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१०००

कॊखे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना वाक्सीरा ९ खोटाङ्ग
कागथराह ङ्झसॊचाइ मोजना, डाडागाॉउ २,३,४६,८,९, खोटाङ्ग
ङ्ञखउ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग ३,६ (४० हें ), खोटाङ्ग
छे कङ्ट खोरा धायाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खाभॉ ३, खोटाङ्ग
छे ऩे जोगोश्वय ऩातरे जोगीनी ङ्झसॊचाइ मोजना, नेऩाि ९, खोटाङ्ग
टङ्टकङ्टये ङ्झसभखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, टे म्भा ५ (५० हे .), खोटाङ्ग
डल्रे खोरा भसहान गयी दम्कङ्ट बञ्ज्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना वङ्टइऩा ३ खोटाङ्ग
डाॉडा खोरा ठू रो ङ्झसॊचाइ मोजना भाङ्झतभ १ दे ङ्ञख ४ खोटाङ्ग
ताऩ खोरा ङ्झसॊ मो सप्तेश्वय ८ (६० हे .), खोटाङ्ग
ताऩखोरा ङ्झसचाइ मोजना सप्तेश्वय १ ३ ४ ५ ८ य ९ (३५०हें ), खोटाङ्ग
तावाखोरा डाॉडाखोरा धङ्गेयी ङ्झसचाइ मोजना भाङ्ञत्तभ १ ४ ५, खोटाङ्ग
ङ्झतयीवा छे यभारी चाभवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसऩानी, खोटाङ्ग
ङ्छदखङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वाम्राङ १,२,३,४,५ (४० हे .), खोटाङ्ग
ङ्झधप्रङ्टङ ङ्झसॊचाइ मोजना, टे म्भा (३५० हे .), खोटाङ्ग
ङ्झनभिरी डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनभिरीडाॉडा ४, खोटाङ्ग
फन्चये खोरा डम्वये कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना भाक्ऩा, खोटाङ्ग
ङ्ट कि, खोटाङ्ग
फाङ खोरा फान्रे ङ्झसचाइ मोजना ऐसेरख
फाम खोरा सखयखण्डे फेरवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वथथान ६
फङ्टक्तङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काहङ्टरे १,४,९ (४५ हे .), खोटाङ्ग
भहङ्झबय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ, सावाकटहये , खोटाङ्ग
ङ्ट ी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउयीडाडा २, खोटाङ्ग
भेवा दङ्टभर
भेवाखोरा रङ्जपङ्ग केउये नी कङ्टरो रफ्माङग, खोटाङ्ग
रुङ्ञम्ट ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवजम खकि ८, खोटाङ्ग
ये रे खोरा भङ्टहान फङ्टइऩा ङ्झसॊ मो, फङ्टइऩा १,२ य ५, खोटाङ्ग
ङ्झसङ्छक्कभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, दे ङ्जवथथान, (८० हे .), खोटाङ्ग
ङ्झसम्रेखोरा डेम्रीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयब्दङ्टङजरे श्वयी ड्दाम्रीटाय, खोटाङ्ग
ङ्ट ङ्ट वा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, फोऩङ्टङ १ य २, खोटाङ्ग
सङ्टतक
सेया खोरा ठङ्ट र ढङ्ट ङ्गे ङ्झसॊचाइ मोजना खाल्रे, खोटाङ्ग
थवाया ताऩ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पेदी ३, खोटाङ्ग
हङच ङ्टय गया ङ्झसॊ मो, हौंच ङ्टय ५ दे खी ९ (१०० हे .), खोटाङ्ग
हाङ्ञत्तटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सल्रे २ खोटाङ्ग
हात्तीवन खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हरेसी सल्रे, खोटाङ्ग
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
गेरॊ खोरा हात्तीवन ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
ङ्जऩप्चाइ फारङ्टङभायी ङ्चयङ्झडभा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, च्माङ्ञथभटाय ७, खोटाङ्ग
ऩङ्टवाखोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झछता ऩोखयी फतासे, खोटाङ्ग
फायाहाऩोखयी, सावाखोरा, ङ्झसभङ्झरमा दोधान ङ्जऩप्रे गाढ ङ्झसॊचाइ, खोटाङफजाय, खोटाङ्ग
यऩङ्टवाखोरा पभि ङ्झसचाइ मोजना च्मानडाॉडा ९, खोटाङ्ग
ङ्झरच्की याम्चे ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरच्की याम्चे, खोटाङ्ग
सावाखोरा भाङ्ञझटाय फायाहा ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
गारीदह याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,
ऩञ्च नहय ङ्झसॊचाइ मोजना,

भफङ्ट १ यतन्छा

भाङ्ञत्तभ

ऩन्थेदकटहये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फतासे
फेहोयीडाॉडा रुऩङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

च्मानडाॉडा ९

याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, च्मानडाॉडा ८
रप्सीफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्छा फङ्टतेऩा
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

26800
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१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

दङ्टधकोङ्ञि तटवन्ध डङ्टम्रध
े ाया ऩानी धाया ऩानी

500

ताऩखोरा तटवन्ध यतन्छा

500

दङ्टधकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण यफङ्टवा राभीडाॉडा ९

500

दङ्टधकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण,सल्रे २

500

फङ्टवा खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण दे ङ्जवथथान ८

500

सङ्टङ खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्छदप्सङ्टङ २

500

आगये खोरा ङ्झनमन्त्रण, दङ्टवेकोर ८

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
दङ्टङ्झछिभ फाङ्जढ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण दङ्टङ्झछिभ

500

भाटीकङ्टये खेर भैदान ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
सावा नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
यावा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

11000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
काङ्झरका बगवती सॊ यऺण, ङ्छदक्तेर न.ऩा.

500

ङ्छदन्ऩङ्ट फथती सॊ यऺण, ङ्छदऩसङ्टङ २

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - ङ्छदक्तेर, खोटाङ्ग

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

उदमऩङ्टय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108
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वाङ्जषक
ि वजेट
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जम्भा फजेट
33,000

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , उदमऩङ्टय

1,350

तावा खोरा फङ्झरमा ङ्झसॊ.मो, कटयी १ (५० हे ), उदमऩङ्टय

2,200

अऩय कारी ङ्झसॊ.मो, फसाहा ६,७ (१४० हे ), उदमऩङ्टय

11,000

रङ्टहारे खोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्झत्रमङ्टगा नगय ऩाङ्झरका ६ (१२५ हे ), उदमऩङ्टय
िाहीखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (६० हे ), ङ्झत्र. न.ऩा. १५,
अभाहा फरुवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (४२ हे ), ङ्झत्र.न.ऩा ५,

14,800

उदमऩङ्टय

2,500

उदमऩङ्टय

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

आॉऩटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, उदमऩङ्टय
डङ्टङ्गाहाखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (७७ हे ), सङ्टन्दयऩङ्टय ५,

उदमऩङ्टय

फरुवाखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (४६ हे ), जाल्ऩाङ्ञचराउने १ जाॉते,

उदमऩङ्टय
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जम्भा फजेट

उदमऩङ्टय
सधाये ब ङ्टसङ्टने ङ्झसॊचाइ आमोजना, ङ्जटथकङ्ट ६,

उदमऩङ्टय

ङ्झसवाही खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, उदमऩङ्टय
सङ्टघाये आॉऩटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (८२ हे ), ङ्चयथकङ्ट ६ य ९,

उदमऩङ्टय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
घाङ्रे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (७० हे ), यौता ९,

50

उदमऩङ्टय

ज्माङ्झभये ऩोखयी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१९० हे ), हङ्झडमा २य ३,
तावाखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१६० हे ), ङ्चयथकङ्ट ४,

दे वीथथान कटायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५४ हे ), ठोङ्ञक्सरा ७,
भाङ्झथल्रो डङ्टङ्गाहा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , हङ्झडमा ५,

उदमऩङ्टय

उदमऩङ्टय
उदमऩङ्टय

उदमऩङ्टय

मायीखोरा ङ्झनफङ्टवाटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , रुऩाटाय ९,
राटाङ्गखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (४६ हे ), खाफङ्ट ४,
ङ्जवद्यङ्टत उजाि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५४ हे ), ङ्झत्रवेणी ३,
हाॉडीखोरा फाहङ्टनीटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , ऩॊ चवती ३,
हाडीखोरा फाहङ्टनीटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ऩोखयी २,

उदमऩङ्टय

उदमऩङ्टय
उदमऩङ्टय
उदमऩङ्टय
उदमऩङ्टय

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

100

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

400

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

6,000

याभऩङ्टय ठोङ्ञक्सरा-७ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

4,300

उदमऩङ्टय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

प्रणारी

ङ्चयकङ्ट ७ धाऩय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी
ङ्झत्रजङ्टगा न ऩा ९ ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी
३५७११८

16,400

2,000
1,800
1,800

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

चाम्वोटे वान्डाॉडा ङ्झसॊ.मो. हदे नी १

300

गडभे कङ्टरो भभित ङ्चयथकङ्ट , ३, ६ य ७

200

भरुवा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, कटायी ९

200

ङ्झत्रमङ्टगा खोरा ङ्झसॊ.मो. ङ्झत्र.न.ऩा. १२ सहये गाॉउ

300

अङ्झतवरे ङ्झसॊचाइ प्रणारी बरामाडाडा ३

300

ङ्ञचमा कभान भाङ्झथल्रो कङ्टरो बरामाडाडा ३

300

नागवेरी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बरामाडाडा ३

300

गेखे खोरा भाङ्ञन्सॊ टाय ङ्झसॊचाइ मोजना तवाश्री ८

200

याभचयणदास ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, ढोक्सीरा ५

200

टाॊटयीटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बरामडाॊडा

200

गङ्टयॉ ासे घते नी

400

जाल्भे,ङ्ञिखयऩङ्टय ङ्झसॊ.मो. यौता ९

5,500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
जङ्टटऩानी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो. सङ्टन्दयऩङ्टय (१२हे .)
बारङ्टखोरा ङ्झस.मो.,सोरुङ्गसोता १ (१८हे .)

400
1,000

सारडाॉडा ङ्झसॊ.मो, ङ्ञचराउने जाल्ऩा

400

काङ्गभाङ्ग खोरा ङ्झसॊ.मो, भैनाभैनी ९

400

डङ्टम्र े ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, आॊऩटाय ४,६ (१६हे .)

900

काङ्झरखोरा ङ्जवद्यङ्टङ्झतम.मो, कटायी २

900

ङ्झरम्ऩाटाय ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, ङ्झरम्ऩाटाय १,४ सम्भ

900

भाथीरो ङ्ञचमावायी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो,बराम डाॉडा ३

500
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आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

सोरुङ्ग सोता ङ्झसॊ.मो., ९ हेसोरुङ्ग छङ्झफसे १ उदमऩङ्टय
भैनाभैनी पोहोया ङ्झसॊ.मो., भैनाभैनी

९ उदमऩङ्टय

पोक्सीडटाय थोऩा ङ्झसॊ.मो., आॉऩटाय ३ य ५ उदमऩङ्टय
बारङ्टखारा ङ्झसॊ.मो.,ङ्झत्र.न.ऩा. ९ य ४ उदमऩङ्टय
याभऩङ्टय ङ्झसॊ.मो., याभऩङ्टय, ठोक्सीरा उदमऩङ्टय
फाधभाया जरधाया ऩोखयी ऩङ्चयऺण ङ्झत्र.न.ऩा.९ उदमऩङ्टय
काडाभाड खोरापरपङ्टर खेती ङ्झसॊ.मो., २२हे . भैनाभैनी ९ ङ्झत्र.न.ऩा.९ उदमऩङ्टय
कयौंजे ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., फसाहा २ उदमऩङ्टय
पोहया ङ्झसॊ.मो.,, ङ्ञचराउने उदमऩङ्टय
रोसेऩाखा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

टक्साय ६, हेबोजऩङ्टय

च ङ्टनौटे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भाटे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
हाङ्ञत्तभाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
जङ्टटऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भाङ्झथल्रो ङ्ञचमावायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

(ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.,) ङ्ञचमाफायी डाॉडा ३

ङ्ट फाट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्ञजकको कोक्सङ्टरङ्ग
357127

चौदण्डी 1

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

17,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
गीदे यी ङ्झसॊचाइ मोजना, तऩेश्वयी -१ (५००हे .)

5,000

उत्तयी तावा ङ्झसॊचाइ मोजना कटायी ८,९ (२५०हे .)

300

ज्माङ्झभये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरटाय ८ (२७ हे .)

200

दङ्ञऺणी तावा ङ्झसॊचाइ मोजना, कटायी ७, ८

300

ङ्ञििङ्टवा खोरा कटायी ङ्झसॊ.मो. ठोङ्ञक्िरा ७ (१५० हे .)

300

ढङ्ट कङ्टयथङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना जाॉते ४ (२७ हें ) उदमऩङ्टय

4,000

सङ्टबाये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयथकङ्ट

4,700

तावाखोरा दङ्ञऺण ङ्झसॊचाइ मोजना, कटायी न.ऩा. बोरे दे ङ्ञख गयास सम्भ

1,000

ङ्झसवाइ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्दयऩङ्टय १ दे ङ्ञख ९

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अधेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाङगेदहय खावङ्ट १, उदमऩङ्टय
कौवाइ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्र.न.ऩा. १२, कौवाइ (१२५ हे .), उदमऩङ्टय
खङ्जकङ खोरा ढङ्ट कङ्टयथङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना, जाते ४, उदमऩङ्टय
गॊगाटाय ङ्झगजनटाय ङ्झसॊ.मो., उदमऩङ्टय
छताङ्ग खोरा भङ्टहान गयी फरम्ता ङ्झसॊ मो, फरम्ता २-७, उदमऩङ्टय
ढङ्ट कङ्टयधङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना, जाॉते ४,८, उदमऩङ्टय
ताप्राड. खोरा ङ्झसॊ.मो.चौदण्डी , १ (४० हे .), उदमऩङ्टय
तावा खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्चयथकङ्ट १ ४, उदमऩङ्टय
फङ्टङ्ञजकान्रा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झत्र न ऩा ९, उदमऩङ्टय
भाटे खोरा ङ्झसचाइ मोजना, ऩॊचावती गा.ङ्जव.स, उदमऩङ्टय
भङ्टतॉ खोरा ङ्झसॊ मो, याभऩङ्टय (५६ हें ), उदमऩङ्टय
याभ जानकी ङ्झसॊ मो, जोङ्झगदह ४,६,९ (१५० हे .), उदमऩङ्टय
सङ्टखा सङ्टन्दयी ङ्झसॊचाइ मोजना, फसाहा ४ (७० हे .), उदमऩङ्टय
हाडी खोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩोखयी २, उदमऩङ्टय
कदभाहा ङ्झसॊचाइ वडा नॊ. १ य ९, सङ्टन्दयऩङ्टय
खोटाङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना वरम्ता-२ य ७
फेतेनी खोरा ऩाइऩ ङ्झसॊचाइ खाॊफ ङ्ट २ छाम्रीग
भाङ्झथल्रो डङ्टॊगाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्झडमा गा.ङ्जव.स. ५
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

आभटाय सङ्टधाये ङ्झसॊचाइ मोजना,, उदमऩङ्टय
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जम्भा फजेट

कयङखोरा जोगीदह ङ्झसॊचाइ मोजना, उदमऩङ्टय
कौवाइ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, ङ्झत्र.न.ऩा. १२, कौवाइ, उदमऩङ्टय
खङ्झनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, यौता ९, उदमऩङ्टय
घङ्टम्ने आइतवाये ङ्झसचाइ मोजना, उदमऩङ्टय
जभङ्टने खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना आॉऩटाय ७ (३० हे .), उदमऩङ्टय
तल्रो फेिीपाॉट कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, यौता ९, उदमऩङ्टय
ङ्झत्रमङ्टगा खोरा ङ्झसरुदबाय भङ्टहानवाट कारी खोरा श्रीऩङ्टय वगाह भोङ्झतगढा बूल्के जोङ्झगदह ङ्झसचाइ
मोजना, उदमऩङ्टय
दभाइखोङ्चयमा टोर ठोङ्ञक्िरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय ठोङ्ञक्िरा, उदमऩङ्टय
धप्ऩय ङ्झसचाइ मोजना ङ्चयथकङ्ट ७, उदमऩङ्टय
धौयीटक्कङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ठोङ्ञक्सरा १,२,३, उदमऩङ्टय
ऩाटदे वी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झत्र न ऩा १, उदमऩङ्टय
फरुवा खोरा दे ङ्ञख असायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्र.न.ऩा. ४, उदमऩङ्टय
बूङ्झतमा मायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩाटाय ६ (४० हे .), उदमऩङ्टय
भरुवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसङ्चयसे ७ (३५ हे .), उदमऩङ्टय
यसङ्टवा यानीथास बेसे गोडा कङ्टरो, आॉऩटाय २ (३५ हे .), उदमऩङ्टय
याकङ्टरी अभृङ्झत आॉऩटाय कङ्टरो, आॉऩटाय ७ (४५ हे .), उदमऩङ्टय
याङ्ञजभाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वासवोटे ३ (६० हे .), उदमऩङ्टय
याता ऩैह्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, फसाहा ४, उदमऩङ्टय
राभा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फसाहा ९, उदमऩङ्टय
वयवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, जाते २ (५५ हे .), उदमऩङ्टय
वङ्जवमा भोङ्झथमाही ङ्झसॊचाइ मोजना, जोङ्झगदह ९ (८० हे .), उदमऩङ्टय
वेता खोरा ङ्झसचाइ मोजना, साउने ५,६ (५० हे .), उदमऩङ्टय
वेसी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, यौता ९, उदमऩङ्टय
सङ्टन्दयऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झत्र.न.ऩा. ६,७,८,११ जोङ्झगदह (७० हे .), उदमऩङ्टय
सोरुङ छङ्जवसे वृहया ङ्झसॊचाइ मोजना, सोरुङ १,३,६,८,९ (६५हे .), उदमऩङ्टय
हागेटाय बण्टावायी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झफ न ऩा १३, उदमऩङ्टय
हाङ्झडखोरा बदौये ङ्झसॊचाई मोजना, उदमऩङ्टय
हात्तीभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, सोरुङ ५, उदमऩङ्टय
कटयफोटे कापरेटोर ङ्झसॊ.मो. याभऩङ्टय ठोङ्ञक्सरा ९
कटायी दे वीथथान ङ्झसॊ.मो. याभऩङ्टय ठोङ्ञक्सरा ७
खानीखोरा ङ्झसॊ.मो. घङ्टम्ने ङ्झसयवानी चौदण्डी ३
खोक्सेरी कङ्टरो भाटे कङ्टरो तावाखेोराभा फाध ङ्झनभािण उदमऩङ्टय कटायी न.ऩा. कटायी वाडि नॊ. ५
ङ्ञचत्रेकङ्टरो ङ्झसॊ.मो. फेल्टायफसाहा ५ च ङ्टङ्झनमा
ङ्झतनखङ्टट्टे कङ्टरो ङ्झनभािण, यौंता-५, उदमऩङ्टय
नाम्जे भङ्टहान गयी िहये चकरघाटसम्भ ङ्झसॊ.मो. ङ्झत्रमङ्टगा न.ऩा.वडा नॊ. १२
ऩातार ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण ववरा-७, उदमऩङ्टय
फङ्झफमा दोश्रो ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टभारटोर, जोङ्झगदह ९
राभोखोरा भङ्टहान कङ्टभाङ्ग ङ्झसॊ.मो. फेल्टाय ४
357109

31,300

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सङ्टङ्चयटाय वाॉध ङ्झनभािण, ङ्झत्र.न.ऩा. १२

500

िायाखोरा ङ्झनमन्त्रण, ऩिङ्ट हङ्जटमा य फेल्टाय फजायको ङ्ञियान वडा नॊ. १

500

पासे ट खोरा ङ्झनमन्त्रण वनवटाये दे ङ्ञख दे ङ्जव थथान सम्भ

500

फङ्टजाि भगयको घय दङ्ञऺण फेरटाय जाने फाटोसम्भ असायी खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झत्र.न.ऩा. ४पासे ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, वनवटाये
500 दे ङ्ञख दे ङ्जव थथानसम्भ
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जसोदा खोरा ङ्झनमन्त्रण, याभऩङ्टय ठोक्सीरा २ य ३

500

ङ्ट न न.ऩा. ६
खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झत्रबव

500

ङ्ट न न.ऩा. १५
खानऩङ्टय खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झत्रबव

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
रप्से खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भमॉखङ्ट १

500

जरुवा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, याभऩङ्टय ठोङ्ञक्सरा ७

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
तावा खोरा ङ्झनमन्त्रण (ङ्झरथकङ्टदे ङ्ञख कटायी न.ऩा.सम्भ)

5000

मायी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
ङ्झत्रमङ्टगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ( ङ्झत्र. न. ऩा. १२, होक्से , भङ्टहान दे ङ्ञख सङ्टके दह सम्भ)

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

मायी खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

13500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
तावा यै ङ्झतभा दोबान जरुवा वजाय सॊ यऺण, वये

500

कारी खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा वसऩाकि सॊ यऺण, ङ्झत्र.न.ऩा. ७

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - गाईघाट, उदमऩङ्टय

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

ओखरढङ्ट ङ्गा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

12500

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
14,630

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ओखरढङ्ट ङ्गा

980

ध्माप्रङ्ट ऩॊखङ्ट खोरा ङ्झसॊ.मो, भोरी ९ (४९ हे ), ओखरढङ्ट ङ्गा

5,000

फाॊगे खोरा ङ्झफकासे कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, कङ्टइबीय ४,५ (३६ हे ), ओखरढङ्ट ङ्गा

3,500

केउये नीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना , पङ्टरवायी ८,९, (७५ हे ) ओखरढङ्ट ङ्गा

2,500

गडी ब ङ्टरब ङ्टरे तथा सोपरी ढाडे भङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, प्रप्चा १,२, (३२ हे ) ओखरढङ्ट ङ्गा

2,500

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

भरेतेनी बैसे खेत ङ्झसॊचाइ आमोजना, गाम्नाटाय १ द्येङ्ञख ९,
यमारेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका ७,८ य ९,
रुभजाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना , फरुनेश्वय १,२,

ओखरढङ्ट ङ्गा

ओखरढङ्ट ङ्गा

ओखरढङ्ट ङ्गा

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
कङ्टवाऩानी खोरा पेदी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ङ्झसॊहदे वी,

नभिदेश्वय दाहार टाय ङ्झसॊचाइ मोजना , मसभ नभिदेश्वय , ङ्झसॊहदे वी,
ऩोक्ची खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, केत्त ङ्टके ५,६,७,
भङ्झनखेत कङ्टरो अप्साया वेसी ङ्झसॊचाई , ऩोखये २,

50

ओखरढङ्ट ङ्गा
ओखरढङ्ट ङ्गा

ओखरढङ्ट ङ्गा

ओखरढङ्ट ङ्गा

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
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3100

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
भरङ्टङ खोरा भाटे ठङ्ट ङ्झरवेङ्ञि ङ्झस.मो.भाधवऩङ्टय १ य ४

200

ऩात्रे खोरा ङ्झसॊ.मो., ङ्जवरन्दङ्ट ६,७ य ९

200

ऩॊखङ्ट खोरा ङ्झसॊ.मो. भोरी – ८

200

ओख्रेवेसी कङ्टरो भभित मसभ १

200

चाऩाफोटे

ङ्झसॊचाइ मोजना, सेनाि २

200

ऩोकङ्झरखोरा ङ्जवसौना कङ्टरो ङ्झसॊचाइ

100

ऩङ्टनाटाय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩराऩङ्ट

100

सानङ्टढाॉड कङ्टरो भभित याङ्झनवन १

100

जरजरेश्वय कङ्टरो भभित एवॊ सङ्टधाय मोजना, जरजरे, हकिऩङ्टय ३

200

भङ्टर कङ्टरोृे ङ्झसॊ.मो.

400

फल्खङ्ट ६ भाझ ङ्झगडो खेत

ख) ऩहाडी ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना
याभऩङ्टयटाय ङ्झसॊ. मो., ओखरढङ्ट ङ्गा
३५७१२६

1,200
5,700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
वषा ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना,रुम्जाटाय (२०हे .)

500

कङ्टवाऩानी भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, बदौये २, (१५हे .)

100

गोरेखहये न.प्र.ङ्झसॊचाइ मोजना, बदौये २, (१०हे .)

730

रारङ्टऩोखयी न.प्र.ङ्झसचाइ मोजना बदौये १, (८हे .)

540

कङ्टरभान ङ्झसचाइ ऩोखयी न.प्र. ङ्झसॊ. मो. केत्त ङ्टके ९, (६हे .)

330

छयछये न.प्र.ङ्झस.मो.ठू राछाऩ ८ (१०हे .)

100

नमाघय न.प्र.ङ्झस.मो.चाखङ्टि रुम्जाटाय १,२(१६हे .)

50
200

ङ्झसभखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो, भाखा ८
गैह्री धाया ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ठङ्ट राछाऩ ओखरढङ्ट ङ्गा

50

भोहोङ्चयमा गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ङ्झसङ्जिचयण न.ऩा. १२, रूम्जाटाय

500

ङ्ञझगाये वनऩारे जाॉतेपेद न.प्र.ङ्झसॊ.मो

500

ङ्झसङ्जिचयण न.ऩा.१

ओखयफोटे ऩानी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना

500

ठू रो खोरा भङ्टरघाट न.प्र.ङ्झस.मो, तरङ्टवा ७

500

सोक्भाटाय जोडी खोरा ङ्झसॊ.मो, थाक्रे ८,

500

हङ्चयवरे भासखोङ्चयमा वाहङ्टन डाडा चाऩाफोट न.प्र.ङ्झस.मो, वेतीनी ५,६

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

कोरवोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो केत्त ङ्टके ९, ओखरढङ्ट ङ्गा
भोहनटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो फल्खङ्ट, ओखरढङ्ट ङ्गा
यतन्छा न.प्र.ङ्झसॊ.मो ऩानी ऩोखयी, यतन्छा ४,५ य ७, ओखरढङ्ट ङ्गा
कारी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो फङ्टइऩा ओखरढङ्ट ङ्गा
धङ्टरुधङ्टये काङ्झतैके न.प्र.ङ्झसॊ.मो फङ्टइऩा ओखरढङ्ट ङ्गा
डाॉडाॉ गाॉऊ न.प्र.ङ्झसॊ.मो, केतङ्टके 1, ओखरढङ्ट ङ्गा
सक्भाटय दङ्टधकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., थाक्रे ड, ओखरढङ्ट ङ्गा
खोरेखकि ङ्झसॊ.मो., (नौरेडाॉडा भङ्टहान दे ङ्ञख खोरे खकिसम्भ), भ्रङ्झसॊगा ३,४
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
धनफङ्टढा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुम्जाटाय (६० हे .)

2,000

कोरचोय ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरवायी ७ (५० हे .)

3,000

चन्दने खोरा ङ्जवकासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वेतीनी सल्रेयी

3,025

ङ्जऩऩरटायी यानी बेडा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुम्जाटाय ३,८

3,000

ङ्झसम्रेफेिी धङ्टसेनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भाधवऩङ्टय ४(४० हें ) ओखरढङ्ट ङ्गा

8,670

ङ्झसल्का् खोरा खङ्टरङ्जक ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरका ९ ओखरढङ्ट ङ्गा

2,400

भरेतेनी बैसे खेत ङ्झसॊचाइ मोजना गाम्नाटाय १ दे ङ्ञख ९ ओखरढङ्ट ङ्गा

5,205

पडेनी अम्वाफोटे ङ्झसल्खङ्ट ङ्झरखङ्टखोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, बन्माङ्गटाय

1,750

ऩाना नॊ 41/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

यगनी तोयीवायी साल्ऩङ्ट खोपरा चण्डेश्वयी भानेखोरा यातभाटे छे रुवाखोरा च ङ्टम्वेडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना

1,750

भोरङ्टङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हकिऩङ्टय २ ओखरढङ्ट ङ्गा

1,750

ङ्जवयौटा

1,750

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊहदे वी ३ ओखरढङ्ट ङ्गा

जम्भा फजेट

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

कङ्टन्तादे वी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टन्तादे वी, ओखरढङ्ट ङ्गा
केयावायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सेनाि २ ओखरढङ्ट ङ्गा
खानीखोरा भसाय गहते ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवरन्दङ्ट ९, ओखरढङ्ट ङ्गा
खोरा खकि ङ्झसम्रे भङ्टरऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, गाम्नाङटाय ३ (३७ हे .), ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्ञचत्रे टाउके ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका ४, ओखरढङ्ट ङ्गा
ज्माॊङ्छदङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यावादोरङ्ट, ओखरढङ्ट ङ्गा
डङ्टडेखोरा ङ्झतल्खोङ्चयमा बैसे ङ्झसॊचाइ मोजना, गाम्नाङ्गटाय ३, ओखरढङ्ट ङ्गा
डङ्टम्र े ङ्ञिङ्चयसे ङ्झस. मो., ओखरढङ्ट ङ्गा
ढाटखकि ङ्झसचाइ मोजना भङ्टरखकि ६, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झतन दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्माङ्झभये १,२,९, ओखरढङ्ट ङ्गा
दङ्टवे खोरा भङ्टहान धङ्टसेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदमारे ७, ओखरढङ्ट ङ्गा
नभिदेश्वय दहार टाय ङ्झसॊ मो, मिभ, नभिदेश्वय य ङ्झसहदे वी , ओखरढङ्ट ङ्गा
ऩॊखङ्ट खोरा ङ्झसॊ मो, केतङ्टके ४ य ५ (४५ हे .), ओखरढङ्ट ङ्गा
ऩात्रे खोरा ङ्झसॊ मो, ङ्जवरन्दङ्ट १, ७ य ८, ओखरढङ्ट ङ्गा
ऩोकङ्झतङ्ग भङ्टर खकि ङ्झसरुवायी यागादीऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
पडेनी अम्वाफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना
भान्रे डङ्टम्र े तल्रो कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना कङ्टन्तादे वी, ओखरढङ्ट ङ्गा
भोल्ङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना हकिऩङ्टय
यगनी साल्ऩङ्ट खोरा भानेखोरा ङ्झसचाइ मोजना
यमरटाय ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरका ९, ओखरढङ्ट ङ्गा
याभऩङ्टय टाय ङ्झसॊचाइ मोजना फरुणेश्वय, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झरखङ्ट ङ्झसम्रे भङ्टहान गयी तारुके फेरडाॉडा ऩारऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्जवकासे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अॉधेयी नायामणथथान ६, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झसभजरुवा भङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना नभिदेश्वय २ ३ ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झसल्कङ्ट खोरा खङ्टरङ्जङ्ट क ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका ९, ओखरढङ्ट ङ्गा
गहते भाझीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका, कूईबीय
जल्केनी ङ्झसॊचाइ मोजना पूरवायी ६
जङ्टकेखोरा खोबान ङ्झसॊचाइ मोजना मसभा नभिदेश्वय ङ्झसॊहदे वी
ऩङ्टनाटाय खोरा सॊ चाइ मोजना ऩराऩङ्ट
ङ्जवयौटा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसॊहदे वी
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

उऩल्रो कोरको ङ्झसॊचाइ मोजना, जैदी ८, ओखरढङ्ट ङ्गा
गॊगटे ङ्झसॊचाइ मोजना मसभ ८, ओखरढङ्ट ङ्गा
घङ्टसेनी खोरा ङ्झसम्रेवेिी ङ्झसचाइ मोजना भाधवऩङ्टय, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्ञचराउने चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्माङ्झभये , ओखरढङ्ट ङ्गा
छाङखोरा ङ्झसचाइ मोजना च्मानभ, ओखरढङ्ट ङ्गा
डम्फये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना भाम्खा ५, ओखरढङ्ट ङ्गा
डङ्टडेखोरा भङ्टहानगयी मसभ नभिदेिवय ङ्झसहदे वी दाहारटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झतन खोरा एक्रेथोक काङ्ञत्तके ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदमारो ९, ओखरढङ्ट ङ्गा
थाक्रेखोरा ९ योक्दङ्टखोरा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
दङ्टम्सेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टरवायी ८,९, ओखरढङ्ट ङ्गा
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ङ्झनवङ्टवावोटे ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरका ८, ओखरढङ्ट ङ्गा
ऩायाङचे ङ्झसचाइ मोजना फरखङ्ट, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्जऩनास खोरा दे यभान भजङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
बैसे सेता ऩहया ङ्झस. मो., ओखरढङ्ट ङ्गा
बोरे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका ७,८,९, ओखरढङ्ट ङ्गा
भहवीय ङ्झसॊचाइ मोजना मसभ ८, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्चयच ङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना भानेबञ्ज्माङ, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झरखङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नभिदेश्वय, दाहारटाय, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झरखङ्टखोरा बडेनी अम्वोटे बमािङ्गटा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩराऩङ्ट, ओखरढङ्ट ङ्गा
साल्ऩङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना यगनी ३,४,१, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झसभटायी कटङ्टवावेिी ङ्झसचाइ मोजना फरखङ्ट ६ सङ्टनकोिी, ओखरढङ्ट ङ्गा
ङ्झसथने खोरा कभेयेऩानी ङ्झसचाइ मोजना च्मानभ, ओखरढङ्ट ङ्गा
सेनाि ङ्झसॊचाइ मोजना, व्मासीटाय सेनाि २,३, ओखरढङ्ट ङ्गा
सोरङ्टखोरा टायी भङ्टहानगयी कङ्टइङ्झबय ङ्झसचाइ मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
केउये नी मोजना काङ्झरका, पङ्टरवायी ८ ९
छाङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फरखङ्ट ७ ङ्झसभरचौय
ठोटनेयी दोबान ङ्झभश्रगाॉउ धङ्टसेनी मोजना काङ्झरका, ङ्जवरन्दङ्ट २ ६ ७ ९
ङ्छदऩङ्झसङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फरखङ्ट
दे वीथान भङ्टहान धङ्टसेनी मोजना काङ्झरका, ङ्जवरन्दङ्ट ४ ५
भाझ ङ्झगडो खेतको भङ्टर कङ्टरो ङ्झनभािण मोजना वरखङ्ट गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ६
भाझीटाय मोजना काङ्झरका, कङ्टईङ्झबय
वेसीटाय मोजना काङ्झरका, सेनाि २ ३
सङ्टऩाये खोरा भङ्टहान ओयकेनी मोजना काङ्झरका, ङ्जवरन्दङ्ट ८ ९
सेप्री खोरा भङ्टहान मोजना काङ्झरका, यागादीऩ
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

20,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

भरङ्टङ खोरा ङ्झन.मो. भाटे ठङ्ट ङ्झरवेिी भाधवऩङ्टय

500

भाटे ङ्झसकाऩू तटफन्धन , भङ्टरखकि (८ , भधब्ऩङ्टय (४

500

भोरङ्टॊ ग ङ्झसथनेयी दोबान तटफन्धन , सङ्ञथनेयी

500

केतङ्टके सहङ्छद ऩाकि सॊ यऺण, केतङ्टके

500

यागादीऩ है दयोऩावय सॊ यऺण भोरङ्टॊ ग खोरा यागादी.

500

ढाडफेसी राम्ऩते रुऩाटाय तटफन्धन, हकिऩङ्टय ४

500

दङ्झरत फथती फाढी ऩङ्जहयो व्मवथथाऩन, ङ्छदऩारे ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
खोराखकि ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण ,गाम्नाङ्गटाय ३ डङ्टडेखोरा

500

ङ्जवरन्दङ्ट ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्जवरन्दङ्ट ७

500

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
रीखङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण

15,000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

800

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
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ङ्ञजल्रा :

ठङ्ट रा खेत सॊ यऺण ङ्झस.न.ऩा. ७, ढकार फेसी

500

ङ्ट भ
बर
ि ङ्ट टाय सॊ यऺण, फरखङ्ट ६, ओखरढङ्टॊ गा

500

जम्भा फजेट

(रु. हजायभा)

सप्तयी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
3,270

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , सप्तयी

120

घोयदह ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फोङ्चयमा ५,६,७,८,९ (३१५ हे ) ,

सप्तयी

3,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

गौयी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भाहानऩङ्टय फक्धङ्टवा
फरान ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फभखङ्टन ६, कभरऩङ्टय,

सप्तयी

ङ्जवहारी खोरा ङ्झसॊचाइ सप्तयी
सङ्टन्दयी खोरा ङ्झसचाइ मोजना, धयभऩङ्टय ,

सप्तयी

सौयीगाछी ङ्झसॊचाइ मोजना कोइराडी, सप्तयी
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

29,900

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

400

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
रुऩनी (तेयौता)ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
ऩोतािहा ६

ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

2,300

प्रणारी

कन्चॊ रुप्नगय ८ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
हङ्चयऩङ्टय ७,८ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

17,000
2,000

प्रणारी

2,000

प्रणारी

हङ्चयहय ३, भयहन पूरफायी ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

2,000
प्रणारी

हङ्चयहय १, भङ्झतगादा थारुटोर ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

2,000

प्रणारी

2,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

35000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
िहीद ङ्छदङ्झरऩ चौयधी भहङ्टरी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी जण्डोर ७ दे ङ्ञख फकधङ्टवा १ छऩकीसम्भ

500

खाॊडो कङ्टरो ऩैनी भभत, यामऩङ्टय १ वडहयी उत्तय दे ङ्ञख फसङ्जवही सम्भ १,२,३ सम्भ

500

खाॊडो हेड फाॊधको दङ्ञऺण दे ङ्ञख खोक्सय प्रवाहाको सङ्जहद गोङ्जवन्दथभृङ्झत

कङ्टरो ऩैनी भभित

500

सकयऩङ्टया ३ चोन्दा ऩङ्टर दे ङ्ञख सकयऩङ्टया ७, वेथटीफाॊध सम्भको कङ्टरो

500

कङ्टरो ऩैनी ऩङ्टन् ङ्झनभािण खडङ्टहयङ्ट ीमा रारऩट्टी १

500

याजङ्जवयाज यॊ जीतऩङ्टय कङ्टरो ऩैनी भभित यॊ जीतऩङ्टय

300

कङ्टरो ऩैनी ऩङ्टन् ङ्झनभािण ऩङ्टरुन्दाहा रासाऩङ्जट्ट

300

करभगाछी कङ्टरो ऩैनी भभित (कऩरेश्वय भडयको कये साफायी दे ङ्ञख कभरगाछी खङ्टवरारभाउयको
ऩोखयी हङ्टॊदै ऩूवक
ि ो कङ्टरो ऩैनी सम्भ

200

ऩौडा खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, घोघनऩङ्टय ९

200

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
चन्र नहय
कोिी ऩम्ऩ

ङ्झसॊ. प्र., सप्तयी
ङ्झसॊ. प्र., याजङ्जवयाज

कोिी ऩम्ऩ ऩङ्ञश्चभी ङ्जवतयण नहय ङ्झसॊ. प्र., याजङ्जवयाज
357119

7,500
20,000
4,000
१८५२००

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
चन्र नहय ङ्झसॊ. प्र. सप्तयी

९००००

कोिी ऩम्ऩ ङ्झसॊ. प्र. याजङ्जवयाज

४७७००

कोिी ऩम्ऩ ऩङ्ञश्चभी ङ्जवतयण नहय ङ्झसॊ. प्र.

४७५००
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३५७१२६

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
4,300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्ञचतङ्टवा ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, िम्ब ङ्टनाथ २, कनकऩङ्जट, सप्तयी (३४हे .)

700

नहयी ऩोखयी सॊ यऺण पङ्टरकट्टी ९, सप्तयी

500

कभरदह ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, ङ्झडभन, सम्तयी

500

िङ्टयदास वावा थभृङ्झत ऩोखयी बटोतय, कोचावखायी १

800

ङ्झडहवाय फावा ऩोखयी, रारारारङ्जटट् ३

900

वरान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,

800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

फरङ्टवाहा ऩोखयी भभित सम्बाय, प्रश्वनी ९, सप्तयी
ङ्झडहवाय वावा थान ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ऩकयी ३, सप्तयी
रक्ष्भीऩङ्टय दह

न.प्र.ङ्झसॊ.मो दौरतऩङ्टय-१, सप्तयी ४२हे .

कभरा भाइ फाध ङ्झसॊ.मो., कटै मा -५,६,य ७ हङ्छदिमा, सप्तयी २०हे .
बरङ्टवाही ङ्झसॊ.मो., ङ्झफसहङ्चयमा-९, सप्तयी ४५ हे .
मोङ्झगमा धाती टोर इनाय ङ्झसॊ.मो., नेगहा २ य ३, सप्तयी -५ हे .
ऩङ्टयानो ऩोखयी

ङ्झस.ॊ मो., रोहजया ६,७ य ८, सप्तयी -५ हे .

श्री नव जागृती इनाय ङ्झसॊ.मो., हङ्चयऩङ्टय-३, सप्तयी -१२ हे .
ऩोखयी भभित, रोहजया
बेङ्झडमा भठ दह, ऩयसवनी ९, भजया दह
साभङ्टदाङ्जहक ऩोखयी, जनण्डौर ५
बेङ्झडमा भठ दह, रहजोया
भजयादह ऩोखयी, ऩयथवनी
ऩोखयी भभित, तेयहौता
वनहा दह, प्रसवनी १
ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कल्माणऩङ्टय 3
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

70,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩाॊङ्ञच ङ्झसॊचाई मोजना, अनािहा, फनौरी (६५० हे .)

25,000

ङ्जवहङ्टर ङ्झसॊ मो, यौतहट य भरहङ्झनमा ( ४०० हे )

21,828

चहका ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्ञश्चभ ङ्जऩप्रा (३५० हे .)
फरान ङ्झसॊचाइ मोजना, भरहङ्झनमा य भौवाही (२१० हे )

171
18,701

बरङ्टवाही नदी वहङ्टउद्देश्मीम ङ्झसॊचाइ मोजना, रोखयभ राराऩट्टी

500

बरङ्टवाही ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवषहङ्चयमा ९ ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट सप्तयी

500

ङ्जवहङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, फरानऩट्टी यामऩङ्टय सप्तयी

500

ङ्ट ी कऩयपोडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभयाहा ङ्झसॊङ्झगमौन ५
फङ्टङ्मह

500

ङ्जवहामी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसताऩङ्टय १

500

भहङ्टरी खोरा

500

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रकोर ५ सप्तयी

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

खाॉडो जङ्टडऩङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, खोक्सय ८, सप्तयी
जीता खोरा ङ्झसचाइ मोजना भहादे वा, सप्तयी
फनवाईय खोरा ङ्झसॊ.मो., खोक्सय प्रवाह (१३५ हे .) सप्तयी
भहङ्टरी खोरा ङ्झसचाइ मोजना, सप्तयी
भहङ्टरी ङ्झसॊ.मो., हनङ्टभाननगय (६५० हे .), सप्तयी
भङ्टसहङ्झनम
ि ा ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्माणऩङ्टय २,८,९, सप्तयी
वेल्ही

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतराठी ८,९ वेल्ही सप्तयी

सवयना ङ्झसचाइ मोजना, दे उयी सप्तयी
चोया खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना यम्ऩङ्टया भल्हङ्झनमाॊ
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जम्भा फजेट

दे फधाय ङ्झसॊचाइ मोजना, िम्ब ङ्टनाथ
फरान ङ्झसॊचाइ मोजना भधङ्टऩटी
भहङ्टरी खोरा ङ्झसॊ.मो. सप्तयी गा.ङ्जव.स.जण्डौर
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कसहा ङ्झसॊ.मो. भरेकऩङ्टय ९, भङ्टसहङ्झनम
ि ा
खडक ङ्झस.मो. नेङ्गडा २
चक्रघटा ङ्झसॊ.मो. इनफाि, पूरफङ्चयमा
चाङ्जऩन ङ्झसॊ.मो. धनगढी ८, भहनौयी
नेङ्गडा ङ्झसॊ.मो. ङ्झछङ्ङभथता ७
नेयहा वाध ङ्झसॊचाइ मोजना, कटै मा १,२, सप्तयी
भडय धायभा हेडव
ि कि ङ्झनभािण कामि सप्तयी गा.ङ्जव.स.पसै ठ वडा नॊ . ५
भहङ्टरी खोरा ङ्झत्रकोर गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ५भा ङ्झसॊचाइ
भहङ्टरी ङ्झसॊचाइ मोजना, भधवाऩङ्टय, सप्तयी
भङ्टतनी ङ्झसॊ.मो.फेल्ही चऩेना
रकेिय खोरा सङ्टरेिगेट ङ्झसचाइ मोजना इनवाि पूरवयीमा ७ ८, सप्तयी
रकेश्वय खोरा ङ्झसॊ.मो. कङ्झफरासा
वनकारी दयवायी अभयै मा ङ्झस.मो. खड्कऩङ्टय, सप्तयी
ङ्ञििवायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.ङ्जऩप्रा, सप्तयी
सन्मासी ङ्झस.मो. औयही ८,९ पत्तेऩयङ्ट , सप्तयी
ङ्झसॊगमा नङ्छदभा फाॉध ङ्झनभािण ब्ररृभऩङ्टय ९, सप्तयी
सङ्टरुङ्गा खोरा ङ्झसॊ.मो. कङ्टिहा, श्रीऩङ्टय
सोनभा दह ङ्झसॊ.मो., अनािहा ५ (१३५ हे .), सप्तयी
हकयहा ङ्झस.मो. औयही ५ फतनहा
३५७१४०

316,600

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

46,300

सप्तकोिी न.ऩा. गॊगाजरी सप्तयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झसताऩङ्टय गा.ङ्जव.स. सप्तयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झडजन ५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩकयी ९, फल्थी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

राराऩट्टी २, गडही चौयीभा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्छदघवा ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हङ्चयहयऩङ्टय ७,८,९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सकयऩङ्टया ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

इटहयी ङ्झफष्णङ्टऩयङ्ट , गोयगाभा चौयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩातो ७, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गभङ्चयमा, प्रवाहा ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

िम्ब ङ्टनाथ, न.ऩा. ३,४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

यामऩङ्टय गा.ङ्जव.स. रूऩनी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

याभनगय ५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

याभनागय ६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

राराऩट्टी,देऄ ता धाङ्झतटोर , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

मोङ्झगवावा

1,900

ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी, कञ्चनऩङ्टय २

राराऩटी १धाताटाृेर सऩतयी,, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भरेढ ८ गडीमा , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

दीधवा ८ ,, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

जभङ्टनीभधेऩयङ्ट ा ८ ९ , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

खडगऩङ्टय गा ङ्झफ स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900
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यामऩङ्टय गा ङ्जव स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फसवीही गा ङ्जव स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

केचनरुऩ २ फयभङ्ञझमा फनयै तटाृेरा ,ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

नघेाि गा ङ्झफ स नहय बन्दा उत्तय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फयहीङ्झसफयाडा ९ नहय बनदा उत्तय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

इटहयी ङ्झफष्णङ्टऩयङ्ट गा ङ्झफ स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फाृेङ्चयमा गा ङ्झफ स, , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भरहङ्झनमा गा ङ्झफ स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ ऩयणारी

1,900

भाृैफाहा गा ङ्झफ स , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ ऩयणारी

1,900

फेरही गा ङ्झफ स, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ ऩयणारी

1,900

जम्भा फजेट

भभित सॊ बाय तपि
सप्तयी कन्चनरुऩ न। ऩा। (५, नहय दे ङ्ञख ऩङ्टफ ि वडा नम्फय(४, हङ्टदै कोिी सम्भ

२०००

कॊचनऩङ्टय न। ऩा। (५, नहये दे ङ्ञख ऩङ्टफ ि वडा नम्फय (४ ङ्जहयारार चौधयी को घय दे ङ्ञख उत्तय कन्चनरुऩ
न। ऩा। (६ ङ्जऩऩया सम्भ को कङ्टरो भभित

१०००

गा।ङ्झफ।स। फथऩीट्टी खाडो खोरा दे ङ्ञख औधोङ्झगक ऺेत्र सम्भ ऩैनी ङ्झनभािण

१०००

दङ्टधौरा खोरा कङ्टरो ऩैनी ते हि हाते

१०००

ऩैना धाती कङ्टरो ऩैनी भहदे वा दे ङ्ञख तोऩा सम्भ

५००

तोऩा दे ङ्ञख ठङ्ट रो नहय सम्भ कङ्टरो ऩैनी

५००

ङ्छठकाभी भनसाऩङ्टय सम्भ कङ्टरो ऩैनी भभित

५००

इनवाि दे ङ्ञख बगवानऩङ्टय सम्भ कङ्टरो भभित

५००

बागवत ऩङ्टय दे ङ्ञख दङ्टगािऩयङ्ट कङ्टरोऩैनी भभित

५००

फागेश्वायी सडक को दङ्झछन दे ङ्ञख यॊ ङ्ञजतऩङ्टय चौयी हङ्टदै गोगिम्भा यॊ ङ्ञजतऩङ्टय बल्वाही नङ्छद सम्भ को कङ्टरो ऩैनी
भभित

२५००

खङ्टडूहूङ्चयमा डगय थव। ङ्जकसङ्टन दे फ मादफ को घय दे ङ्ञख ऩङ्टफ ि दङ्ञऺण खङ्टड़ीहङ्चयमा चौयी थराहा डगय हङ्टदै
झोरङ्टॊ गे ऩङ्टर सम्भ को कङ्टरो ऩैनी भभित

२५००

कौटफी दे ङ्ञख खसािर हङ्टदै फोङ्चयमा गोढभ जाने कङ्टरो ऩैनी भभित

१५००

तयही ऩोखयी दङ्झछन खेरी गाछी कङ्टरो ऩैनी भभित राराऩतट्टी

५००

भोहन भडय ऩोखयी दङ्झछन याजऩङ्टय सम्भ को कङ्टरो ऩैनी भभित

२५००

जेटीजेड कङ्टरो नहय पसै ट ६ दे ङ्ञख ९ हङ्टदै पसै ट(४ सम्भ को कङ्टरो ऩैनी भभित

१५००

खाडो कङ्टरो ऩैनी भभित दे उयी बवाि

१५००

खाडो कङ्टरो ऩैनी भभित डीग्फा

५००

डोया फाॉध कङ्टरो ऩैनी भभित , याम्ऩङ्टयभल्हाङ्झनमा

१०००

रारा ऩङ्जट्ट ङ्जऩऩयाही चौयी दे ङ्ञख ऩङ्टरुन्दाहा हङ्टदै खङ्टरुहङ्टङ्चयमा ऩोखयी सम्भ कङ्टरो ऩैनी थतायौङ्ञतत कामि

१०००

कङ्टडनवा नहय दे ङ्ञख ङ्झछन भथता ७ भोहन ऩङ्टय गाउॉ सम्भ को कङ्टरो ऩैनी भभित

५००

खडग कङ्टरो ऩैनी भभित ब ङ्टतही

५००

चौफङ्झनमा फाॉध कङ्टरो ऩैनी भभित जभङ्टनी भध्मऩङ्टया बाथौर छाप्की

५००

भङ्टतनी नङ्छद फाॉध कङ्टरो ऩैनी भभित जगाई टोर इनवाि य नयघो सम्भ

५००

खाडो कङ्टरो ऩैनी भभित गङ्जिमा

५००

फरान ङ्झसॊचाई जर उऩबोक्ता सभङ्टह कङ्टरो ऩैनी ङ्झनभािण तथा भभित हङ्छदिमा ६ ,७

५००

फनदे फी जराधाय सॊ यऺण कङ्टरो भभित तथा ङ्झनभािण कल्माणऩङ्टय ५,६,७

५००

सखङ्टवा ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित ,कल्माणऩङ्टय

५००

ङ्झसभया ङ्झसॊचाई मोजना कनकट्टा टोर ऩङ्टफ ि कङ्टरो ऩैनी भभित ५ राख

५००

ङ्जकठावा गा।ङ्झफ।स। छाप्की टोर उत्तय ऩङ्टफ ि कङ्टरो ऩैनी भभित

५००

खड्ग कङ्टरो ऩैनी भानयाजा पङ्टल्हाया

७००

खड्ग कङ्टरो ऩैनी अभयै मा

६००

धोक्रा नङ्छद दे ङ्ञख फोडिय सम्भ को कङ्टरो ऩैनी भभित , याभनगय

६००

फरान कङ्टरो ऩैनी भल्हङ्झनमा

६००

AMIS तपि
चन्र नहय ङ्झस. प्रणारी agumentation

10000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
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सप्तकोिी न.ऩा. ५, भहङ्चयमा ऩोखयी

1,000

ऩङ्टयना ऩोखयी ते यहौता २

1,000

सहीद गोङ्जवन्ददह सीताऩङ्टय १

1,000

याधाकृष्ण ऩोखयी फङ्झसवही ३

1,000

ब्रजयादह प्रसवनी ९

1,000

बगवती ऩोखयी , दङ्टगािऩयङ्ट

1,000

साविजाङ्झनक ऩोखयी, ङ्झडभन १

1,000

ब्रभरदह, ङ्झडभन ७

1,000

ङ्जढकरीटोर ऩोखयी, फथनाहा ५

1,000

ङ्जऩऩयाही ऩोखयी, बगवतऩङ्टय ५

1,000

दङ्टफीमाही ऩोखयी इटहयीङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ७, गोयगाभा

1,000

ङ्झडफीमाही ऩोखयी सकयऩङ्टया ७

1,000

मदङ्टफॊिी खसािर ऩोखयी याङ्ञजवयाज ६

1,000

या.प्रा.ङ्जव.ऩोखयी यम्ऩङ्टयाभत्हङ्झनमा ९

1,000

चयफया ऩोखयी इ.ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ५

1,000

ङ्ञजतादह, ङ्छदघवा ६

1,000

चतयी ऩोखयी रारऩट्टी २

1,000

छोटकी खयीमाहानी ऩोखयी राराऩट्टी १

1,000

फढरी ऩोखयी, पसै ढ ९

1,000

भहन्थ फाफा ऩोखयी, पसै ढ २

1,000

सप्तकोिी न.ऩा इनाय ङ्झनभािण

2,100

कॊचनरूऩ न.ऩा इनाय ङ्झनभािण

1,200

सीताऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,200

प्रकयी इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झडभन इनाय ङ्झनभािण

1,800

प्रसवनी इनाय ङ्झनभािण

1,200

ङ्छदघवा इनाय ङ्झनभािण

1,200

हङ्चयहयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,800

राराऩट्टी इनाय ङ्झनभािण

900

वोयीमा इनाय ङ्झनभािण
ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट इनाय ङ्झनभािण

1200
900

अनहयी ऩोखयी नघो १, अन्हयीटोर

1,000

वेसही ऩोखयी गम्हयीमा प्रफाहा

1,000

चन्रावती ऩोखयी, झङ्टटकी

1,000

ङ्झडहफाय ऩोखयी ङ्झसम्राहाङ्झसङ्झि गमोन

1,000

करारी ऩोखयी िम्बनङ्ट ाथ ३, ब्रचन्दाहाटोर

1,000

हयहा फाॉध ऩोखयी कङ्टसहा ५

1,000

ङ्जवचरदह, भरहनभा १

1,000

ङ्ञचकनी ऩोखयी याभनगय २

1,000

ङ्जढढय ऩोखयी याभनगय ५

1,000

यौतहट फडकी ऩोखयी, यौतहट २

1,000

ऩातो इनाय ङ्झनभािण

1,500

गम्हयीमा प्रवाहा इनाय ङ्झनभािण

1,200

नघौ इनाय ङ्झनभािण

1,200

पङ्जकया

इनाय ङ्झनभािण

ङ्झसम्राहाङ्झसङ्झि गमौन इनाय ङ्झनभािण
िम्भ्रनाथ इनाय ङ्झनभािण

जम्भा फजेट

300
600
1,800

कङ्टिाहा इनाय ङ्झनभािण

900

कल्माणाऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

याभनगय इनाय ङ्झनभािण

900

पङ्टरकाही ङ्जप्रतभऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900
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चनहीभल्हङ्झनमा

900

दौरतऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

खोजऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

धयभऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

कभरऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

घोघनऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

जगतऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,200

पत्तेऩयङ्ट इनाय ङ्झनभािण

1,200

कोइराडी इनाय ङ्झनभािण
भाझी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, हङ्चयहयऩङ्टय ८

600
1,000

वयहीङ्जवयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

कङ्जवरासा इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्ट हीइनाय ङ्झनभािण
बत

600

यामऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

भौवाहा इनाय ङ्झनभािण

900

वेल्ही इनाय ङ्झनभािण

600

कन्चनदह कन्चरूऩ न.ऩा १० ऩोखयी कन्चनरूऩ १०

1,000

भङ्जहरा ऩोखयी ते हािता

1,000

सङ्टब्फा टोर ऩोखयी कन्चनरूऩ २, वयभङ्ञझमा

1,000

कभरदह सम्तकोिी ११, ऩये भाया ऩोखयी कन्चनरूऩ १०

1,000

भैङ्ञन्ह ऩोखयी कोचावखायी

1,000

तयही ऩोखयी रारऩटी , सखडा

1,000

साविजङ्झनक ऩोखयी वयहीङ्जवयऩङ्टय ९

1,000

ऩङ्टवायीटोर ऩोखयी दे उयीभरूवा

1,000

भरहङ्ट ऩोखयी याजङ्जवयाज १०, डङ्टभयीङ्ञिवथान

1,000

गढऩोखयी वयहीङ्जवयऩङ्टय ५

1,000

साविजङ्झनक ऩोखयी, कङ्टऩही कोचावखायी

1,000

हङ्झडमाही ऩोखयी, रारऩटी २

1,000

वडका ऩोखयी हङ्चयहयऩङ्टय ६ भटीगढी

1,000

थान ङ्झसॊचाइ ऩोखयी वोयीमा ५, गोठभटोर

1,000

ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्जवषहयीमा ५, ङ्जऩऩयाहीफैिीटोर

1,000

भाझी ऩोखयी हङ्चयहयऩङ्टय ८

1,000

ङ्झडहवाय ऩोखयी ङ्झछङ्ङभथता भोहनऩङ्टय

1,000

थकूर ऩोखयी ङ्झछङ्ङभथता भहङ्टवा

1,000

थकूर ऩोखयी ऩथयगाडा रऺणऩटी

1,000

नथङ्टनीभडय साविजङ्झनक ऩोखयी , काचन ७, फैयमाही

1,000

तयही ऩोखयी , तयही गा.ङ्जव.स

1,000

जभिन ऩोखयी िम्बनङ्ट ाथ ३

1,000

साविजङ्झनक ङ्झसॊचाइ ऩोखयी यामऩङ्टय

1,000

जङ्झभन ऩोखयी िम्बनङ्ट ाथ ११

1,000

केवट टोर ऩोखयी डाढा

1,000

सावजिङ्झनक ऩोखयी इनवाि

1,000

फङ्टक्नी ऩोखयी गोइठी

1,000

ङ्झभमा ऩोखयी , एकवय ऩङ्टय

1,000

साविजङ्झनक ऩोखयी भधवाऩङ्टय

1,000

कोइराडी इनाय ङ्झनभािण

जम्भा फजेट

600

खङ्टयहङ्टङ्चयमा ऩोखयी राराऩट्टी सप्तयी

1,000

औयही ऩोखयी राराऩट्टी सप्तयी

1,000

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
घोयदह ङ्झसॊचाइ मोजना, जभङ्टनी भधेऩयङ्ट ा ६

10000
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ङ्झत्रमङ्टगा ङ्झसॊचाइ मोजना, राराऩट्टी ३

10000

कजया खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩयहवा, ङ्झबभऩङ्टय (गम्हङ्चयमाप्रवाह ५)

10000

सङ्टरुङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टिहा श्रीऩङ्टय

10000

दङ्टधोरी ङ्झसॊचाइ मोजना ते यहोता

10000

खाॉडो जङ्टडऩङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, यामऩङ्टय

10000

सौयीगाछी ङ्झसॊचाइ मोजना कोइराडी सप्तयी

जम्भा फजेट

9100

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
अभसोत ङ्झसॊचाई प्रणारी प्रिफनी
अभहा खोरा ङ्झसॊचाई पते ऩयङ्ट
अभहा ङ्झसॊचाई मोजना भरहनभा
अभहा ङ्झसॊचाई मोजना हङ्चयऩङ्टय
कजया खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गम्हयीमा ऩयहवा, सप्तयी
कयािहा ङ्झसॊचाइृ मोजना ऩ.ङ्जप्रप्रा
कसहा ङ्झसॊचाई भरे कऩङ्टय, भसहङ्झनम
ि ा
कङ्टम्हयाघायी ङ्झसॊचाई मोजना भधङ्टऩटी
खडक ङ्झसॊचाई नेड.डा
खाॉडो जङ्टडऩङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, यामऩङ्टय, सप्तयी
खाॊडो ङ्झसॊचाई मोजना भरेठ
ङ्ञखयखौका ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झिया् ाहा, ङ्झसॊग्मौन
घोयदह ङ्झसॊचाइ मोजना, जभङ्टनी भधेऩयङ्ट ा ६, सप्तयी
चन्र नहय ङ्झस.मो नागभङ्झड ङ्झत्रकौर ३
जङ्टडऩङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, सप्तकोिी १, सप्तयी
डङ्टभयजोय ङ्झसॊचाई मोजना हङ्चयहयऩङ्टय
दानय ऩैनी ङ्झसॊचाई मोजना िभिेयऩङ्टय, भरहनभा
दे फधाय ङ्झसॊचाई मोजना जभङ्टवा भधेऩयङ्ट ा
नकटी फाख्री ङ्झसॊचाई यामऩङ्टय
नभिदा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछङ्ङभथता ७, सप्तयी
ऩौडा ङ्झसॊचाई कॊचनरुऩ
ऩौडा ङ्झसॊचाई घोघनऩङ्टय, फथतीऩङ्टय
फनफारी अभयै मा ङ्झसॊचाई मोजना खडकऩङ्टय
फरान नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, भधङ्टऩटी, सप्तयी
फेल्हा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झतराठी
बरङ्टवाही ङ्झसॊचाई मोजना भधङ्टऩटी
भययधाय ङ्झसॊचाई पसि
भहङ्टरी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झगदहा, गोयऩाय
भङ्टतनी नदी जभङ्टवा नङ्ञजक ङ्झसॊ.मो. नर्र्घो २
ङ्झसतङ्टवाही ङ्झसॊचाई मोजना ऩातो
ङ्झसश्वायी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना ऩ.ङ्जप्रया् ा
सङ्टखराही ङ्झसॊचाई मोजना भधङ्टऩटी
सङ्टरुड.गा ङ्झसॊचाई मोजना हङ्चयऩङ्टय
सोनाभा दह ङ्झसचाइ मोजना, ५, १३५ हे अनािहा
हङ्झडमा खोरा ङ्झसॊचाई कल्माणऩङ्टय

357109

364,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
खड्क नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

60000

भहरी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

60000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्ञजता नदी ङ्झनमन्त्रण, याम्ऩङ्टया भङ्ञल्हङ्झनमा

500

आभसोत नदी ङ्झनमन्त्रण, हङ्चयहयऩङ्टय

500

डङ्टभयजोय नदी ङ्झनमन्त्रण, हङ्चयहयऩङ्टय

500

भङ्टतनी नदी ङ्झनमन्त्रणा, ङ्झसम्रहा ङ्झसग्मौन, फेल्हा

500

वन वनवाइय नदी ङ्झनमन्त्रण, सम्ब ङ्टनाथ न.ऩा.

500

ङ्ञजता नदी ङ्झनमन्त्रण, बैसाऩङ्टय

500

इधैरा नदी ङ्झनमन्त्रण ते यहौता

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्झफहङ्टर नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

ऩोडा खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

भङ्टतनी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

कजया खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

बरङ्टवाही नदी ङ्झनमन्त्रण (रारट्टी गा.ङ्झफ.स. सम्भ)

10000

ङ्ञजता नदी ङ्झनमन्त्रण (याभऩङ्टय भयहङ्झनमा फेरही बसाय सम्भ)

5000

सङ्टन्दयी नदी ङ्झनमन्त्रण (कन्चनऩङ्टय न.ऩा. २ सम्भ)

5000

चाङ्जऩन नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

४. खाॉडो नदी ङ्झनमन्त्रण
खाॉडो नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

150000

5. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
ङ्झत्रमङ्टगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ( सप्तकोिी न. ऩा., पत्तेऩयङ्ट ,ओराहा )

15000

6. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

७. तयाई भधेि फाढी व्मवथथाऩन तथा फथती सॊ यऺण कामिक्रभ
घोय दह नदी ङ्झनमन्त्रण

357131

30000

30500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
चायङ्जकरो गाॉउ सॊ यऺण, वसङ्जवटी ४ गा.ङ्जव.स बवन दे ङ्ञख दङ्ञऺण

500

फरकवा फजाय सॊ यऺण, गोर वजाय न.ऩा.

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - याजङ्झफयाज, सप्तयी

ङ्ञजल्रा :

29500

(रु. हजायभा)

ङ्झसयाहा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

वाङ्जषक
ि वजेट
758

जम्भा फजेट
758
20,720

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ङ्झसयहा
खङ्टटृी भध्मान

ङ्झसॊ.मो, ङ्झफष्णङ्टऩयङ्ट कट्टी ८ (२०० हे ), ङ्झसयहा

370
20,000
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वाङ्जषक
ि वजेट

दे वीऩङ्टय भैनावती ङ्झसचाइ उऩआमाृेजना (२७५ हे ), दे वीऩङ्टय

100

फताहा ङ्झसचाइ उऩआमाृेजना (२२४ हे ), याधोऩङ्टय ३, ङ्झसयहा

100

जम्भा फजेट

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कल्माणदे ही ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भौबाही गा ङ्जव स वडा नॊ ५ दे ङ्ञख ९
खैयेनी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट काट्टी ८,

ङ्झसयहा

गागन नदीभा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ङ्चयङ्गफाॉध ङ्झनभािण, रगडी गङ्छदमानी ,
गागन ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, असनऩङ्टय, दङ्टगािऩयङ्ट

२,

ङ्झसयहा

ङ्झसयहा

घङ्टभॉ खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कल्माणऩङ्टय गा ङ्जव स वडा नॊ २
हाॉडेडॉडा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, असनऩङ्टय, दङ्टगािऩयङ्ट २,

ङ्झसयहा

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

1,200

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
धनगढी- २ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

पूरकाहाकट्टी - ८ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
जभदह ४ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

३५७११८

ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

13,500
2,300

प्रणारी

2,000
2,000

पङ्टरकाहाकट्टी ५ तेङ्झतसफसगाहा टाृेर
ङ्झभचै मा न ऩा ४

26,100
200

2,300
प्रणारी

2,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

फाफङ्टयाभ उयािहा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टसहा रक्ष्भीङ्झनमा सङ्टङ्ञखऩङ्टय ४

500

रक्ष्भी अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टह ङ्झसॊचाइ मोजना, चन्रअमोध्माऩङ्टय ४

500

भैनावङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, चन्रवरारऩङ्टय ८,९

400

रक्ष्भी ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीऩङ्टय ८

300

कटङ्झनमा नदी ङ्झसॊचाइ प्रणारी थरहा

300

कल्माण दे ही नङ्छद खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भौवाही १,२

500
4,600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ऩोखयी ङ्झसॊ.मो,ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ७ ङ्झसयहा

100

इनाय ङ्झसॊ.मो, ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट कटी ९, ङ्झसभरटोकी ,ङ्झसयहा

300

इनाय ङ्झसॊ.मो, फर डाॉडा, गोरफजाय न.ऩा.१, ङ्झसयहा

300

इनाय ङ्झसॊ.मो, अयहा भङ्टक्साय गोरफजाय न.ऩा.१ ङ्झसयहा

300

ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., गोरफजाय न.ऩा. ३ तेतङ्चयमा

500

ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., ङ्झसयहा न.ऩा. ८, भङ्जहसोथा

700

इनाय ङ्झस.मो., अमोहमानगय, धनगढीभाइ न.ऩा. ८

800

ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्झनभािण, गोरफजाय ४ ङ्झसयाहा

500

ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्झनभािण, ङ्झभचै मा १ याभऩङ्टय ङ्जवताि ङ्झसयाहा

500

ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्झनभािण,फडहयाभार ५ फङ्ञथतऩङ्टय ङ्झसयाहा

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
357127

100

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कटङ्झनमा धाय ङ्झसॊचाई मोजना, वङ्चयमायऩट्ट १ दे ङ्ञख ९ (५०० हे .),

1,000

गागन ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टखीऩङ्टय, कङ्जवराङ्जष (१००० हे .)

6,000

सये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट कट्टी (२५० हे .)

500
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खङ्टटी ङ्झसॊचाइ मोजना, राहान न ऩा (४०० हे .)
उत्तयामणी ङ्झसॊचाइ मोजना कभरा फडहयाभार ङ्झसयहा

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

1,000
20,000

बेडवा ङ्झसॊचाइ मोजना, बेडवा कल्माणऩङ्टय कारावञ्जय

2,600

भैनावती ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीऩङ्टय ऩानवायी

2,600

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

घङ्टभॉ नदी ङ्झसचाइ मोजना कल्माणऩङ्टय जव्दी २, ङ्झसयहा
कल्मानदे ही ङ्झसॊ मो, भझौया (४०० हे ), ङ्झसयहा
फानो खोरा ङ्झसचाइ मोजना बदै मा, ङ्झसयहा
भैनाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तये गना गोङ्जवन्दऩङ्टय १ (४८ हे .), ङ्झसयहा
यजनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजझौर, ङ्झसयहा
सहजा ङ्झसॊ मो, इटाटाय (४५० हे ), ङ्झसयहा
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अभही ङ्झसॊचाइ मोजना, बदै मा, ङ्झसयहा
कटङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, याजऩङ्टय थराहा
गौसाभाई

ङ्झसॊचाइ मोजना, गौयीऩङ्टय ८ ९

फरान खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गाडा, इनरुवा, ठाडी, ङ्झसयहा
भैनावती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभचै मा, ङ्झसयहा
रक्ष्भीङ्झनमा
३५७१४०

ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीऩङ्टय ७
183,800

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

46,300

ऩोखय ङ्झबन्डा ७, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भहे िऩङ्टय ऩतायी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फङ्चयमायऩट्टी गा.ङ्जव.स. फरङ्टवाटोर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्ट ा ऩट्टीको सोकङ्टर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी
तेनव

1,900

औयही गा.ङ्जव.स. औयहीतोर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हकऩाया गा.ङ्जव.स.२, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

पङ्टल्काहा कट्टी ८, जमऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सङ्टखीऩङ्टय न.ऩा.५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गोरफजाय ९, चन्रोउदमऩङ्टय गाउ दे ङ्ञख ऩङ्ञश्चभ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फडयाभार ६, वडाहाया, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भचौमा १, याभऩङ्टय ङ्जवताि (याजभागि दे ङ्ञख उत्तय), ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गोरफजाय न.ऩा. ४ , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

याजऩङ्टय गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हकऩाया ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

900

सन्है ठा ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

850

धनगढीभाई ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

850

भभित सॊ बाय तपि
बवया ङ्झसॊ.मो.रहान १ य२

1200

खङ्टट्टी खोरा कङ्टरो भभित , खङ्टट्टी खोरा रहान

1200

सल्हेि पङ्टरवायी नहय कङ्टरो भभित

1200

ङ्ट ा ऩङ्जट्ट गा।ङ्झफ।स। कटे ङ्झनमा नङ्छद फाट ङ्झनथकेको कङ्टरो ऩैनी भभित
टे नव

1200

कृष्णऩङ्टय को गोतहा घाट दे ङ्ञख ङ्छदहवाय थान सम्भ कङ्टरो भभित

1200

औयही चभाय फाॉध को कङ्टरो ऩैनी भभित

1200

ङ्जऩऩया गा।ङ्झफ।स। को सहजा ङ्झसॊचाई नहय खजनऩङ्टय ङ्जऩऩया औयही को कङ्टरो भभित

1200

औयही गल्थो नङ्छद कङ्टरो ऩैनी भभित

1100

अरङ्टवा फाॉध कङ्टरो ऩैनी भभित , कङ्टदवा हनङ्टभान नगय , धनगढी भाइ न।ऩा। (३

1100

धनगढी भाइ न। ऩा। (१४ सये खोरा कङ्टरो ऩैनी भभित ,

1100
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वाङ्जषक
ि वजेट

धनगढी भाइ न। ऩा। (१४ खङ्टटीखोरा कङ्टरो ऩैनी भभित ,

1100

धनगढी भाइ न। ऩा। (१४, भहादानी नङ्छद कङ्टरो ऩैनी भभित

1100

धनगढी भाइ न। ऩा। (१३ असायी

नङ्छद कङ्टरो ऩैनी भभित

जम्भा फजेट

1100

AMIS तपि
कभरा ङ्झसॊचाई प्रणारी augumentation , ङ्झसयाहा

10,000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
ङ्झडहवाय ऩोखयी, ऩोखयङ्झभण्डा ७

1,000

ऩतायी ऩोखयी, भहे िऩङ्टय

1,000

रदभीङ्झनमा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण
ढोढजन गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण
यघङ्टनाथऩङ्टय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900
1,200
900

वङ्चयमायऩट्टीको फरफाटोरको ऩोखयी

1,000

तेनवाऩट्टी ऩोखयी, सोहऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,000

ङ्ट ाऩट्टी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण
तेनव

900

फङ्चयमायऩट्टी गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

900

नहयाङ्झनमा नवयाजऩङ्टय गा.ङ्जव.स., इनाय ङ्झनभािण

600

बगवानऩङ्टय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

600

ओये हा भा.ङ्जव.ऩोखयी, ओये ही गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,000

औयहा ऩयती ऩोखयी, हकऩाया वाडि नॊ. २

1,000

ओये ही गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण
गोरफजाय नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण
इटाटाय गा.ङ्जव.स. ङ्झनभािण

900
2,100
600

साङ्जवक ऩोखयी ऩोखयी, जमऩङ्टय पङ्टरकाहा कट्टी ८

1,000

ररे सैमा ऩोखयी, सङ्टखीऩङ्टय न.ऩा. वाडा नॊ. ८

1,000

सङ्टखीऩङ्टय नगयऩाङ्झरका

2,100

पङ्टरकाहा कट्टी गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

900

गौयीऩङ्टय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्ट साय ३
साविजङ्झनक ऩोखयी बक्

1,000

गङ्टयधाभ ऩोखयी, रारऩङ्टय १

1,000

भङ्टसहयवा ऩोखयी, चन्रउदमऩङ्टय २

1,000

भरहङ्झनमा खोयी ङ्झनभा ङ्जव ऩोखयी, ङ्झभचै मा

1,000

ङ्ञचकना जानेफाटोको ऩोखयी, ङ्जवष्णऩङ्टय प्र.या ५

1,000

चन्रअमोध्माऩङ्टय ऩोखयी ४

1,000

ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट प्र.या. गा.ङ्जव.स इनाय ङ्झनभािण

900

याजऩङ्टय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

600

इटायी प्रसाही इनाय ङ्झनभािण

900

जवदी गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

600

भङ्टक्साय इनाय ङ्झनभािण

1,200

रारऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

चन्रउदमऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण
ङ्झभचै मा इनाय ङ्झनभािण

600
1,200

कजिन्हा इनाय ङ्झनभािण

600

जभदह इनाय ङ्झनभािण

600

पङ्टरवङ्चयमा इनाय ङ्झनभािण
याभऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण
फधयभर

इनाय ङ्झनभािण

600
1,200
600

डण्डाटोरको ऩोखयी , गोङ्जवन्दऩङ्टय

1,000

बगवानऩङ्टय ऩोखयी , बगवानऩङ्टय

1,000

ऩतॉऩोखयी औयही

1,000

याभजानकी ऩोखयी पङ्टरकाहाकटी

1,000
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वडहायाभार ऩोखयी, वडहायाभार ४

1,000

डहवार ऩोखयी इटायी प्रसाही २

1,000

गोङ्जवन्दऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

भहे िऩङ्टय ऩतायी गा.ङ्जव.स इनाय ङ्झनभािण

600

ऩोखयबीन्डा इनाय ङ्झनभािण

600

वथतीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

रऺभीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

भौवाही

600

इनाय ङ्झनभािण

जानकायी इनाय ङ्झनभािण

600

कचनायी इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झसयहा न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण
सन्है ठा
तङ्टल्सीऩङ्टय

जम्भा फजेट

1,200

इनाय ङ्झनभािण

600

इनाय ङ्झनभािण

600

हनङ्टभानगय इनाय ङ्झनभािण

600

दङ्टगािऩयङ्ट इनाय ङ्झनभािण

1,500

भहनौय इनाय ङ्झनभािण

1,500

ङ्झसताऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

दे वीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्झसकौन इनाय ङ्झनभािण

600

नयहा वल्कवा

इनाय ङ्झनभािण

600

बेङ्झडमा यभऩङ्टया

इनाय ङ्झनभािण

600

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
घङ्टभॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, चन्रउदमऩङ्टय चन्दयरारऩङ्टय १०

9000

फताहा ङ्झसॊचाइ मोजना, याभनगय ङ्झभचै मा

9000

फरान ङ्झसॊचाइ मोजना, रहान

7900

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
ऩूवॉ कभरा नहयफाट फन्दीऩङ्टयको टीकाऩङ्टय दे ङ्ञख फेतहा, भये वा हङ्टदै बॊ डीमा सम्भ कङ्टरो ङ्झनभािण
फाफङ्टयाभ उयािहाखोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टखीऩङ्टय

बवया ङ्झसॊ.मो.रहान १ य २
बेडवा ङ्झसॊचाइ मोजना बेडवा कल्माणऩङ्टय काराफञ्जाय
भैनावती ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीऩङ्टय ऩानवायी, ङ्झसयहा

357109

26,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

कल्माण दे ही नदी ङ्झनमन्त्रण , होवाई १

500

ढीभा खोरा ङ्झनमन्त्रण, फडहाभार ५, बल्ङ्ट केटोर
खङ्टट्टी खोरा ङ्झनमन्त्रण घाटीटोर जानेवाटो रहान न.ऩा. ५

भैनावत्ती नदी ङ्झनमन्त्रण, फरकवा फजाय नङ्ञजक य ऩूरदे ङ्ञख कङ्चयफ ५०० ङ्झभटय उत्तय नदी ङ्झनमन्त्रण
घङ्टङ्झभि नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩूवॉ ङ्जकनाय गोरफजाय न.ऩा. ९, भङ्ञथजद दे ङ्ञख टयान्सपय सम्भ

फतहा खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झभचै मा न.ऩा. ६,५, ४ को कङ्टथनभा, फकथरवा य बयही सम्भ
बेडवा खोरा ङ्झनमन्त्रण, फडहयाभार ७,८ य ९, फथतीऩङ्टय

500
500
500
500
500
500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
गागन नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

घङ्टभॉ खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

खङ्टट्टी खोरा ङ्झनमन्त्रण
फताहा खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000
5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800
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144,075

बायङ्झतम अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण
गागन नदी ङ्झनमन्त्रण

565

कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण ( ङ्झसयहा तपि )

357131

जम्भा फजेट

143510

8,500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
ङ्ञचतङ्टवाखोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, ङ्झफष्णङ्टऩयङ्ट कट्टी १, हार धनगढी न.ऩा. १३, बयरै नीटोर
सयये खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झफष्णङ्टऩयङ्ट कट्टी ९, ङ्झसभरटोकी, हार धनगढी न.ऩा. १२, च ङ्टङ्चयमा

500
500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - रहान

ङ्ञजल्रा :

7500

(रु. हजायभा)

धनङ्टषा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
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३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

759

जम्भा फजेट
759
22,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , धनङ्टषा

980

वरङ्टवाहा नदी ङ्झसॊ.मो., दङ्टहवी कभािही (२५० हे ), धनङ्टषा

10,000

डङ्टभङ्चयमा ङ्झसॊ.मो, ङ्झगध (२२० हे ), धनङ्टषा

9,000

सङ्जव ि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, टे यहा सोनाऩाया ८ , हङ्चयने धनङ्टषा, (२७० हे ) धनङ्टषा

1,000

अभायी नदी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कजयायभौङ्झर, झङ्जटमाही १,२,३, (२१० हे ) धनङ्टषा

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

आभा ङ्झसॊचाइ मोजना, खजङ्टयी
कटही नदी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फङ्ञजगाभा,

धनङ्टषा

कोङ्छठमा ऩङ्टर ङ्झसॊचाइ, धनङ्टषा
चायनाथ खोरभा सानो कृषी ङ्झसॊचाइ सेक्टय आमोजना, धनङ्टषा
ङ्झबभा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, चोयाकोमरऩङ्टय १, धनङ्टषा
भखनाहा ङ्झसङ्जकमाही ऩैनी फारङ्टवा खोरा सम्भ, धनङ्टषा
भटही ऩङ्टर दे ङ्ञख भरहनसम्भ ऩैनी ङ्झनभािण, धनङ्टषा
भङ्झनमायी चौयी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, पङ्टरगाभा,

धनङ्टषा

भाङ्झनमायी ऩङ्टयानो जराद खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरगाभा ४,
ङ्झभङ्झथरेश्वय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झभङ्झथरेश्वय, भौवाही,

धनङ्टषा

धनङ्टषा

भङ्टसयी टोर नहय दे ङ्ञख भरहनभा सम्भ कङ्टरो, धनङ्टषा
यातङ्ट दूधऩानी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, तङ्टल्सी ७,८,९,

धनङ्टषा

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50

कभरा ङ्झसॊचाइ आमोजना (ऩङ्ञश्चभी बाग), धनङ्टषा
च ङ्टये यातो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, तङ्टरसी,

धनङ्टषा

जभङ्टङ्झनमा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सङ्टगाभधङ्टकयी,

धनङ्टषा

ठाडी ङ्ञझझा गा.ङ्जव.स. ७ य ८, धनङ्टषा
धनङ्टषा गोङ्जवन्दऩङ्टय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गोङ्जवन्धऩङ्टय,
रेटफाॉध ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भाङ्ञचक्रतकैमा,

धनङ्टषा

धनङ्टषा

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
हयीहयऩङ्टय- १ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

रक्ष्भीऩङ्टय वगेवा ६ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
ङ्छदगम्वऩङ्टय ३

ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

26,100

प्रणारी

प्रणारी

13,500
2400
2000
2000
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2000

प्रणारी

2000

ङ्झभङ्झथरा न. ऩा. ७, वेङ्गडाफय उतयऩङ्ञत्त ङ्झडऩ टमू ववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८
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प्रणारी

2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

25000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
अबायी नदी कटङ्झनमा ङ्झसॊ.मो.कजया

यभौर ५

500

चायनाथ खोरा ङ्झसॊ.मो. चायनाथ न.ऩा.

500

जराद ङ्झसॊचाइ प्रणारी., यभदै मा

500

भोयहा दे ङ्ञख ङ्जवकभऩङ्टय कऩटौर तङ्टकािहा ङ्झसॊचाइ मोजना

500

ङ्जऩप्राभैन ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नगयाइन ५, ६

500

ङ्झभङ्झथरेश्वय ङ्जवकास रङ्झरमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी

500

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
कभरा ङ्झसॊ. प्र., धनङ्टषा

18000

हङ्छदिनाथ ङ्झसॊ. प्र., धनङ्टषा
357119

4000

कभरा ङ्झसॊ. प्र., धनङ्टषा
३५७१२६

185299

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
185299

4,800

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
भारीक ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., नगयाइन ,धनङ्टषा

500

ङ्झसताऩङ्टय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भङ्टचक्रऩङ्टय ६,धनङ्टषा

300

ङ्जऩऩयाभोन ङ्झसॊ.मो., धनङ्टषा जटही नगयािईन २५हे .

300

इनाय ङ्झसॊचाइ , उभा प्रेभऩङ्टय २, धनङ्टषा

300

इनाय ङ्झसॊचाइ , उभा प्रेभऩङ्टय ३, धनङ्टषा

300

ङ्झभङ्झथरेश्वय ऩोखयी ङ्झसॊचाइ, ङ्झभङ्झथरेश्वय, भौहाइ १, धनङ्टषा

200

खडकावारी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., फटे श्वय धनङ्टषा

200

फकङ्टरवा जरािम ङ्झसॊचाइ, मोजना, धङ्टनषा

200

ऩोखङ्झडमा जरामम ङ्झसॊचाइ मोजना, धनङ्टषा

200

ऩोखयीमाही ऩोखयी ङ्झस.मो., नगयाइन, धनङ्टषा

200

सरहेि ङ्झसॊ.ऩोखयी तायाऩटी ङ्झसङ्झसमाि ८,

1,000

याभजानकी ऩोखयी , हङ्चयवन गा.ङ्जव.स.

1,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

इनाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नक्टाङ्ञझभ,
धनङ्टषाधाभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तेजनगय
औयही न.प्र.ङ्झसॊ.मो., प्रणारी
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कामिक्रभ सखङ्टवा भहेन्र नगय ९
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,रक्ष्भीऩङ्टय वगेवा ७
ऩोखयी ङ्झनभािण, हठीऩङ्टय ९
ड्रीऩ फोङ्झडिंग हङ्चयहयऩङ्टय वडा नॊ . ८, भहेन्रनगय ९
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झफग्ही गजयीमा कन्चनफन ङ्झसॊचाई मोजना,

ङ्झसनङ्टयजोडा १ दे ङ्ञख ९ (१०७७ हे .)

ङ्झसॊग्माही ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचहयवा य सोनीगाभा (६०० हे .)
भाची ङ्ञझटकैमा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाचािइ ङ्ञझटकेऄमा (५०० हे .)
जभङ्टनी कटाहाॉ

ङ्झसॊचाई मोजना, फहङ्टअफाि (२००० हे .)

दङ्टधभती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसनङ्टयजोडा (२०० हे .)
यातङ्ट खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फेंगाडावय, रारगढ (६०० हे .)
दू धभती ङ्झसॊचाई मोजना, सखङ्टवा भहेन्रनगय १ (२०० हे )
जल्राद ङ्झसॊचाइ मोजना, गोऩारऩङ्टय (३६० हे .)
ङ्झडठा ऩैनी डा. याभ आश्रम वाॊध ङ्झसॊचाइ मोजना, मऻबूङ्झभ (२०० हे .)
ङ्जवभरा वेरौती वगभङ्टही ङ्झसॊचाइ मोजना धनौजी, इटहवाि (५०० हे .)

7,487
2,999
102
8,881
96
1,010
75
1,975
900
7,927
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वाङ्जषक
ि वजेट

धोङ्जवमाही फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना औयाहा ङ्ञऺनेश्वय न.ऩा १० धनङ्टषा

2,000

चायनाथ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछहत्तय ङ्झफघा, चायनाथ न.ऩा.

2,000

ऩयिङ्टयाभ तराउ ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झभथीरेश्वय भौवाही ङ्झनकास

2,000

काजीऩैनी ङ्झबभाफाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना कैरऩङ्टय १

जम्भा फजेट

944

904

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

अभायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना कजयायभौरा (२०० हे ), धनङ्टषा
कटहा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, रोहना ४, धनङ्टषा
कटाहा ऩैनी फाॉध ङ्झसचाइ मोजना, धवौरी धनङ्टषा
कभरा नदी ङ्झसचाइ मोजना हङ्चयने ७, धनङ्टषा
कभरा नदीवाट कङ्टरो ङ्झनभािण, गोदय ९, धनङ्टषा
कङ्टकङ्टयधाया ङ्झसॊचाइ मोजना, नगयाइन, धनङ्टषा
खोङ्ञक्स खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वैगाडावय ९, रारगढ, धनङ्टषा
घघाय नदीभा ऩक्की फाध ङ्झनभािण, तङ्टरसीमानी ङ्झनकाि १,२,७,८,९, धनङ्टषा
घाघय नदी ङ्झसचाइ मोजना भङ्टङ्ञखमाऩट्टी भङ्टसङ्झनम
ि ा, धनङ्टषा
जवङ्छद ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञझटकोहीमा (६०० हे .), धनङ्टषा
ङ्ञझझ ङ्झसॊ मो, ङ्झभङ्झथरेश्वय भौवाही ( ८०० हे .), धनङ्टषा
तल्रो गोदाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसाऩानी, धनङ्टषा
दङ्टब्फयकोट हथरेटवा (फच्छयाजा) ङ्झसॊ मो, दङ्टब्फयकोट हथरेटवा (१००० हे .), धनङ्टषा
दूधभती ङ्झसचाइ मोजना वसङ्जहमा, धनङ्टषा
धोङ्जवमाही ङ्झसॊचाइ मोजना औयहा १० ङ्ञऺये श्वय न.ऩा.
नायी चौयी नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टल्गाभा, धनङ्टषा
ङ्जऩऩया भैना ङ्झसचाइ मोजना, धनङ्टषा
ऩङ्टयनी ऩोखयी ङ्झसचाइ मोजना कङ्टम्हयोर ङ्ञऺनेश्वय न.ऩा. १० धनङ्टषा
बयतऩङ्टय उत्तयऩूव ि ङ्झसचाइ मोजना बयतऩङ्टय धनङ्टषाधाभ, धनङ्टषा
भयतौरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टरसीमानी ङ्झनकाि, धनङ्टषा
भतौरा ङ्झसचाइ मोजना भङ्टङ्ञखमाऩङ्जट्ट, धनङ्टषा
ङ्झभङ्झथरे श्वय ङ्झनकास ङ्झसॊ मो, ङ्झभङ्झथरेश्वय ङ्झनकास (२००० हे ), धनङ्टषा
भङ्टसङ्झनम
ि ा वाध ङ्झसचाइ मोजना, गोङ्जवन्दऩङ्टय ६ य ७, धनङ्टषा
वडहयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वैगाडावय ९, रारगढ, धनङ्टषा
ङ्जवग्ही दोहय टोर ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टथाि, धनङ्टषा
ङ्जवही ङ्झसचाइ मोजना बगवानऩङ्टय ङ्जऩप्रा, धनङ्टषा
सखङ्टवनी गोदाय बोरे नी ङ्झसचाइ मोजना गोदाय, धनङ्टषा
सानो डङ्टभङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टहवी कभािही, धनङ्टषा
ङ्झसॊचाइ आमोजना (सेक्टय फाॉध ङ्झनभािण) ङ्झभङ्झथरेश्वय भौवाही, धनङ्टषा
ङ्झसभया नदी भङ्टङ्ञखमा ऩङ्जट्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धनङ्टषा
सोनगाभा को भूर नहयवाट चकय य औयही हङ्टदै रखौयी ङ्झसॊचाइ मोजना, धनङ्टषा
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

औयही ङ्झसॊ.आ. ऩून ङ्झनभािण, भहेन्रनगय ९
कटनी ङ्झसॊचाई, सऩङ्जह वडा नॊ. २ फङ्झनगाभा, धनङ्टषा
कटही नदी ङ्झसॊचाइ मोजना वङ्झनगाभा
कभराधायी ङ्झसॊचाइ सम्दै मा
कोङ्जढमा ऩङ्टर (नहय) दे ङ्ञख ङ्झडल्रा भा.ङ्जव. हङ्टदै सरोषय सम्भ ऩैन
गाढा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना रगभा गाढागढी
चायखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गणेिभान चायनाथ १
जभङ्टङ्झन ङ्झसॊ मो, सङ्टङ्झनगाभा, धनङ्टषा
जभङ्टनी ङ्झसॊचाइ मोजना भोयहा, धनङ्टषा
ङ्झतनकौङ्चयमा दे ङ्ञख ङ्ञचरुवा कभािहीकोऩनी
तङ्टकाहा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, औयही, धनङ्टषा
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जम्भा फजेट

तङ्टकािहा ङ्झसॊचाइ मोजना, कऩाटौर
दङ्टधभती तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ भहै न्रनगय
ऩक्की नारा ऩैनी ङ्झसॊ मो, नगयाइन ५ खोक्साही, धनङ्टषा
ऩिङ्टऩङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्झनङ्झनमा ९, धनङ्टषा
प्रब ङ्टयाभ खोरा जगदय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभङ्झथरे श्वय, धनङ्टषा
फारुदह नदी ङ्झसॊ मो, फहेडावेरा ७ य यहढडाखङ्टही, धनङ्टषा
भखनाहा ङ्झसङ्जकमाही ऩैनी वारङ्टवा खोरा सम्भ कङ्टरो ऩैनी
ङ्झभङ्झथरेश्वय ङ्झसॊचाइ मोजना, भौवाही
मऻ बूङ्झभ ङ्झसॊचाइ मोजना, मऻबूङ्झभ १, धनङ्टषा
यातङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना तङ्टरसी ७-९
वारङ्टहा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झतल्ही, धनङ्टषा
ङ्जवताि वाध ङ्झसॊचाइ मोजना, जटही, धनङ्टषा
ङ्झसग्माही ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचे वा
ङ्झसयङ्झसमा वडा नॊ . २ भा ङ्झसॊचाइ मोजना
सङ्टन्दयीजर खोरा ङ्झसॊचाइ तङ्टरसी-१ दङ्टङ्ञख ४
थवणाि ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, वसङ्जहमा, धनङ्टषा
३५७१४०

200,900

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

51,900

भाङ्ञच भोङयाहा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

चोया कैरऩङ्टय १, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

चक्कय गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सङ्टगा भधङ्टकयही ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

घाडघास ५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

पङ्टरगभा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

कङ्टथाि गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

कनकऩट्टी गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झछये श्वय न.ऩा. ८, हङ्चयहयऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

धनङ्टषाधाभ ४, वयभझीमा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गणेिभान चायनाथ न.ऩा. १, ङ्झछहत्तय ङ्जवघा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झभङ्झथरा न.ऩा. ७, फेङ्डावय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भङ्झथरा न.ऩा. २, वेङ्डावय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झछये श्वय न.ऩा. ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी धनङ्टषा

1,900

गोढ कोमरऩङ्टय २, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
काजी ऩैनी कङ्टरो भभित , चोया कोइरऩङ्टय

500

बीभा फाॉध को कङ्टरो भभित

500

कभरा दे ङ्ञख ङ्झसॊग्माही भडान सम्भको कङ्टरो भभित

500

नाथऩङ्जट्ट बवयी को कङ्टरो भभित

500

कभरऩङ्टय को कङ्टरो भभित

500

अभायी नङ्छद को कङ्टरो भभित , रुदौरी

500

सङ्टगा भधङ्टकयङ्जह को कङ्टरो भभित

500

जभङ्टनी नङ्छदङ्झसॊचाई भोयहा को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

अभायी नङ्छद सङ्टगा ङ्झनकास को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

तङ्टकािहा नङ्छद कङ्टरो भभित कप्टौर औयही ७,९

500

जराद नङ्छद दे ङ्ञख घोडघास(५, सम्भ कङ्टरो भभित

500

दङ्टधभङ्झत नङ्छद कङ्टरो ऩैनी भभित

500

झोझीकटै मा को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

भङ्टङ्ञखमा ऩङ्जट्ट (५ , ङ्ञझझा दे ङ्ञख हगवा सम्भ को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

फसङ्जहमा(५ ङ्झसवया कोण सम्भ कङ्टरो ङ्झनभािण

500
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दङ्टधभङ्झत नङ्छद पाटक तथा कङ्टरो भभित , ज।न।ऩा।(१३

500

ऩङ्टयानो जराद नङ्छद को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

भानङ्झसॊह ऩङ्जट्ट को कङ्टरो भभित

500

कोइराडी इनाय ङ्झनभािण

500

बोइर को कङ्टरो भभित

500

कङ्टथाि ऩङ्टयवायी चौयी को कङ्टरो भभितकङ्टथाि ऩङ्टयवायी चौयी को कङ्टरो भभित

500

जराद ङ्झसॊचाई जरउऩबोक्ता सथथा हायसय फङ्झनङ्झनमा फाॉध तथा कङ्टरो भभित

500

ताया ऩङ्जट्ट दे ङ्ञख बगवान ऩङ्जट्ट सम्भ को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

दङ्टधीनदी दे ङ्ञख अन्दङ्ट ऩङ्जट्ट थकङ्टर सम्भ को कङ्टरो ङ्झनभािण

500

अऩायी कङ्टरो नहय भभित ङ्झसथभऩङ्टय दे ङ्ञख ङ्झभथरे श्वय भौवाही सम्भ

500

जगधय कङ्टरो भभित ऩयसङ्टयाभ तराव दे ङ्ञख ङ्झभङ्झथरे श्वय भोवाही एवॊ यभोर को सडक सम्भ

500

गणेिभान चयनाथ न।ऩा। (१०, फयभङ्ञझमा ङ्झतन नम्फय कङ्टरो भभित

500

गणेि भान (१०, साङ्झफक फयभङ्ञझम (१ दे ङ्ञख २ सम्भ को कङ्टरो भभित

500

रोहया ऩैनी भभित धनङ्टषाधाभ(४ , गोइमाही बन्दा उत्तय

500

अभायी नङ्छद कजयायभौर को कङ्टरो भभित

500

जङ्टडी फजाय को कङ्टरो भभित

500

ङ्जकसानऩङ्टय दे ङ्ञख उभाप्रेभऩङ्टय सम्भ कङ्टरो भभित

400

ङ्झभ. न. ऩा. (८ यातङ्ट खोरा को कङ्टरो भभित

400

ङ्झभ। न।ऩा। (३, औयही खोरा को कङ्टरो भभित

400

ङ्ट ही ऩठे यवा ङ्झससभऩङ्टय को ऩैनी भभित
बत

400

हङ्चयहयऩङ्टय को कङ्टरो भभित

400

जम्भा फजेट

AMIS तपि
हङ्छदिनाथ ङ्झसॊचाई प्रणारी, धनङ्टषा

40000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
याभजानकी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ बयान २

1,000

दङ्टगाि ऩोखयी, ङ्जवसबोया १

1,000

ङ्जवसयबोया गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

900

रकय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

900

फाराफायवय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण
दङ्टफयकोट गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200
900

भयै मा ऩोखयी, सङ्टगाभाङ्झनकास

1,000

चक्कयदही ऩोखयी, चक्कय ६

1,000

सङ्टगा भधङ्टकयही गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

ननङ्टऩट्टी गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

सोङ्झनगाभा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,500

फघचौडा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

चक्कय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

सदािङ्ञन्चमा भयघय ऩोखयी, दे फङ्झडहा १

1,000

ऩङ्टयनी ऩोखयी, धनौजी २

1,000

पङ्टरगभा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

फौहवाि गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

फसै ङ्जहमा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,500

घोडघाभ गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

सङ्टङ्झडफा ऩोखयी जउभा.ऩा. १३

1,000

गोयधोइ ऩोखयी, ङ्जऩडायी चौक जनकऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका ९

1,000

जनकऩङ्टय उऩहानगयऩाङ्झरका भणीभण्डऩ, इनाय ङ्झनभािण

3,000

ऩिङ्टयि ाभ तराउ ऩोखयी, ङ्झभङ्झथरेश्वय भौवाही

1,000

कच ङ्टयी ङ्झभङ्झथरा ङ्जवहायी ऩछाडीको ऩोखयी, कच ङ्टयी

1,000

ङ्झछये श्वय नाथ नगयऩाङ्झरका, इनाय ङ्झनभािण

1,200

ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका, इनाय ङ्झनभािण

1,500
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फटे श्वय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

रोहया ऩोखयी, धनङ्टषाधाभ नगयऩाङ्झरका ४

1,000

यतौरी ऩोखयी, धभिऩयङ्ट धनङ्टषाधाभ नगयऩाङ्झरका २

1,000

सवैरा नगायऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1,200

चायनाथ नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1,200

कजया यभौर गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

फङ्ञल्टमा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1,200

ङ्ञझप ऩोखयी, ङ्झभङ्झथरा न.ऩा. ७

1,000

केवरी ऩोखयी, यातभाटे ४

1,000

हङ्चयहयऩङ्टय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,500

ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1,800

धनङ्टषाधाभ नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1,200

हङ्चयने ऩोखयी हङ्चयने ५

1,000

फपै ऩोखयी, फपै ९

1,000

तङ्टल्सीमाही जफदी फेरही ऩोखयी ३

1,000

ऩङ्टयैन ऩोखयी ज.उ.भ.ऩा १८

1,000

अॊडङ्ट ऩटृ ङ्जट कटयै त ८

1,000

गोऩार ऩोखयी वल्टीमा ८

1,000

जगधय ऩोखयी , उभाप्रेभऩङ्टय २ नमाॉटोर

1,000

चोया कैरऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,500

ङ्झसॊग्माही भनाय ङ्झनभािण

1,500

वपइ इनाय ङ्झनभािण

1,500

नागयामण इनाय ङ्झनभािण

1,500

ङ्झभङ्झथरेिवय भौवाही इनाय ङ्झनभािण

600

अन्दङ्ट ऩटी इनाय ङ्झनभािण

600

तायाऩटी इनाय ङ्झनभािण

600

सऩही फङ्झनगम्भा इनाय ङ्झनभािण

600

ठे या इनाय ङ्झनभािण
गणेि भान चायनाथ न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

जम्भा फजेट

600
1,500

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भङ्टसहङ्झनम
ि ा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना धनङ्टषाधाभ

6500

सोनाऩाया ङ्झसॊचाइ मोजना, सोनऩाया हङ्चयने ५

6500

अभायी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टगाङ्झनकास

6500

जराध ङ्झसॊचाइ मोजना, घोडाघास ५ य ६

6400

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
आभा ङ्झसॊचाइ मोजना, खेयनी, धनङ्टषा
काजी ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, धवौरी धनङ्टषा
चायनाथ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछहत्तय ङ्झफघा, बयतऩङ्टय न.ऩा., धनङ्टषा
दङ्टधभती भहे न्र फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना फसङ्जहमा धनङ्टषा
ऩयिङ्टयाभ तार ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभङ्झथरेश्वय भौवाही, धनङ्टषा
भङ्टङ्झगम
ि ा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झगम
ि ा, धनङ्टषाधाभ, धनङ्टषा
वरङ्टवा खोरा ङ्चयङ्ग फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, धनङ्टषाधाभ न.ऩा., धनङ्टषा

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

164890

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
जराद नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना,

10000

फरङ्टवा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

जङ्टगेश्वयऩङ्टय, कािीऩङ्टय नदी कटान ङ्झनमन्त्रण

500

काजी ऩैनी नदी ङ्झनमन्त्रण, वरावाखय दे ङ्ञख चोया केरऩङ्टयसम्भ

500

ऩङ्टयानो जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण,सङ्टगा ङ्झनकास दे ङ्ञख ङ्ञझट कोहीमा सम्भ

500

जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण, ( झोङ्ञझटकटै मा दे ङ्ञख बायतको ङ्झसभा सम्भ

500

दङ्टधभती नदी ङ्झनमन्त्रण, जनकऩङ्टय न.ऩा.१३

500

जगधय न.ङ्झन. (ऩिङ्टयि ाभ तराउ) ङ्झभथरेश्वय ङ्झनकाि ङ्झभथरेश्वय दे ङ्ञख फक्सोया सम्भ

500

चायनाथ न.ङ्झन. छे हत्र ङ्झफघा दे ङ्ञख फयभङ्झभमा सम्भ

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
चायनाथ खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357112

बायङ्झतम अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण
कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि (धनङ्टषा तपि )

357131

800

105090

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

8500

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
फडहङ्चय न.ङ्झन. तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, ङ्झभङ्झथरा न.ऩा.

७

८

500

जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, रगभा गायागङ्टठी ९

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - जनकऩङ्टय

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

भहोत्तयी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

7500

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
28,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , भहोत्तयी

980

दङ्टधभती ङ्झसॊ.मो, फनौरीदनौरी (२०० हे ), भहोत्तयी

12,000

ब ङ्टयही ङ्झसॊ.मो, सङ्टन्दयऩङ्टय (३१० हे ), भहोत्तयी

13,000

ङ्ञझझा गङ्टरङ्चयमा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, श्रीऩङ्टय कङ्जवरासा, (२०० हे ) भहोत्तयी

1,000

गेरुकी फाॉध ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रोहायऩट्टी,(२१० हे )

1,000

भहोत्तयी

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कटही ङ्झसॊचाइ मोजना, भहोत्तयी
खमयभाया ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, खमयभाया २,
गढना ढङ्टॊ रे ङ्झसॊचाइ मोजना भाइथथान,
जॊगाहा ङ्झसॊचाइ मोजना,

भहोत्तयी

भहोत्तयी

भहोत्तयी

जाॊघा जरधयी ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीऩङ्टय, भहोत्तयी
टङ्टटेश्वय कृषक ङ्झसॊचाइ आमोजना, फङ्छदिफास–८, भहोत्तयी
भयाडा ङ्झसॊचाइ मोजना , टङ्टटेश्मवय , भहोत्तयी
यातो कोकैरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, पङ्टल्काहा ऩयकोरी,

भहोत्तयी

यातो ङ्झसॊचाइ मोजना, जन्भेश्वय, भहोत्तयी
रड्कवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भेघनाथ गोयहाना,

भहोत्तयी

हङ्झसभासी ङ्झसॊचाइ मोजना, कॊञ्चनवन, भहोत्तयी
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इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
जघाऩचाइन ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, औयही ८ य ९,

भहोत्तयी

नमाॉभयहा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, चेरुभाइथथान, टङ्ट टेश्वय,
फाॉके ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, बयतऩङ्टय, रक्ष्भीङ्झनमा,
याजाफास ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गौयीवास,
यातो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, बभयऩङ्टया,

50

भहोत्तयी

भहोत्तयी

भहोत्तयी

भहोत्तयी

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

23,550

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

600

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
रक्ष्भीङ्झनमा
फथनाहा

ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

13,500

प्रणारी

2200

प्रणारी

बयतऩङ्टय ३ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

2000

प्रणारी

2000

फेरगाछी ९, ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

1800

एकडाया ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी
३५७११८

650

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

धभौया बप्सी ङ्झसॊ.मो. धभौया १२३

300

ङ्जवयता थरही गाइडी ङ्झसॊ.मो सहसोरा ३ , ६, य ८

300

ऩङ्ञिजवा ङ्झसॊ.मो. भभित याभगोऩारऩङ्टय

300

कटही ङ्झस..मो. भभित , याभगोऩारऩङ्टय १ य २

300

ऩङ्टयानो भयाहा ङ्झस.ॊ मो. ( पाॉटक ङ्झनभािण

300

) सम्सी ३

दभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, खैयभाया ७,९

300

धयभऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, धयभऩङ्टय ६

200

फॊङ्झधमा, फन्चौयी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, म्रॊगहा गा.ङ्जव.स. ४

200

श्रीऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रीऩङ्टय

200

ङ्ट ोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी
फेतख

300
3,300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दङ्झरत ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., दङ्झरतटोर जरेश्वय ८

(१५हे .)

ऩूणी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, चौङ्चयमा ऩिाि, ऩतै री २

(२०हे .)

200
100

पङ्टल्काहा ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, पङ्टल्काहा ८

500

वेरगाछी ऩोखयी

ङ्झसॊ.मो. वेरगाछी ९

500

सोराय ङ्झसथटभफाट ङ्झसॊचाइ, फङ्छदिवास २

500

वङ्छदवािस भहादे व भन्दीय ऩोखयी वङ्छदवािस न.ऩा.

700

खमयभाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, खमयभाया १

700

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

इनाय ङ्झनभाण, रक्ष्भीङ्झनमा ९
इनाय ङ्झनभािण, ङ्जकसाननगय , हेल्थऩोथट बन्दा ऩवि
इनाय ङ्झनभािण, ङ्जकसाननगय ३
इनाय ङ्झनभािण, फेरगाछी ५
इनाय ङ्झनभािण, फेरगाछी ८
इनाय ङ्झनभािण, बयतऩङ्टय ७
इनाय ङ्झनभािण, रक्ष्भीङ्झनमा ८
कङ्टरो ङ्ञजणि उधाय, एबयङ्जहमा, गा.ङ्जव.स.
कङ्टरो ङ्ञजणि उधाय, थोअैरा दे ङ्ञख जरेश्वय न.ऩा.7,8
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घडे डी ऩोखयी ऩङ्टव ि उत्तय य अनोठा दे ङ्ञख ऩङ्ञश्चभ ,गा.ङ्जव.स.
थोची नदी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अधङ्टयो मोजना ङ्जऩऩडा गा.ङ्जव.स.
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गयािई ऩाॉऊ, खमयभाया, 7
ऩङ्टयानो ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,चौङ्चयॊग ऩसाितैरी २
ऩोखयी भभित, औयही ५
ऩोखयी भभित, ङ्जकसाननगय ९
ऩोखयी सॊ यऺण, जरेश्वय न.ऩा.8
भॊदोदय ठाकङ्टय ऩोखयी भभित सॊ बाय, ३
भोहदय ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भहोत्तयी गा.ङ्जव.स.
श्रीऩङ्टयनी ऩोखयी भभित, चौङ्चयमा २
सानो ड्तङ्टवेर वोङ्जटङ्ग जडान, जरेश्वय न.ऩा.7,8,9,10,12
हयाङ्छदमा दे ङ्ञख ङ्जऩऩडा कङ्टरो ङ्ञजणि उधाय, सहोयवा गा.ङ्जव.स.
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

55,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
खोऩी जॊघा ङ्झसॊचाई मोजना, खोऩी य फसङ्झफट्टी (२००० हे .)
ङ्झफगही ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जऩगौना (२००० हे .)
यातो ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जकसाननगय (२०० हे .)
आकङ्टसी खोरा ङ्झसङ्चयन्चमा हाङ्झतसयवा ङ्झसॊचाइ मोजना, घभौया, फनौटा, फरवा (१५०० हे )

186
19,799
950
10,000

रुऩनी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्दयऩङ्टय, भगयथाना, (१००० हे )

8,874

अनाय वन ऩथया ङ्झसॊचाईं मोजना, वगडा ४

6,999

ङ्ञियखोरा ङ्झसचाइ मोजना भाइश्थान ४ ५

5,000

फाॉके खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना खैयभाया भहोत्तयी

1,092

ङ्जवताि जॊघा ङ्झसॊचाइ मोजना,रक्ष्भीऩङ्टय

500

डोराढी कठी ङ्झसॊचाइ मोजना,याभगोऩारऩङ्टय

500

जॊगहा ङ्झसॊचाइ मोजना, सोनौर

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

500

कटनी ङ्झसॊचाईं मोजना, फसङ्जवट्टी, भहोत्तयी
गोनयऩङ्टया ङ्झसॊ मो, गोनयऩङ्टया (७५० हे ), भहोत्तयी
ङ्ञजव्छी ङ्झसचाइ मोजना ङ्जहयनभङ्ञण, भहोत्तयी
ङ्ञझझा गङ्टरङ्चयमा ङ्झसचाइ मोजना, कङ्जवरासा, भहोत्तयी
फाॉके खोरा ङ्झसचाइ मोजना खमयभाया, भहोत्तयी
भहदै मा तऩनऩङ्टय फाॉध ऩैनी

भहदै मा तऩनऩङ्टय

यातङ्ट खोरा वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फॊङ्झधमा वनचौयी, भहोत्तयी
यातो ङ्झसॊचाई मोजना ऩॊ डौर, भहोत्तयी
यातो ङ्झसचाइ मोजना ङ्झनउयी, भहोत्तयी
रुऩनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्दय गा.ङ्जव.स., भहोत्तयी
वाके खोरा ङ्झसॊचाईं मोजना, खमयभाया, भहोत्तयी
ङ्जवगही उत्तयभहेश्वयी ङ्झसॊ.मो., ङ्जवगौना ९, भहोत्तयी
ङ्जवगही नदी फाॉध ङ्झसचाइ मोजना हङ्चयहयऩङ्टय हङ्चयणभयी ५ ६ ७
ङ्जवगही ङ्झसचाइ मोजना भ्रभयऩङ्टया, भहोत्तयी
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अॊकङ्टिीखोरा सऩिरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सौढा ९, भहोत्तयी
कोकैरा दे ङ्ञख जरे श्वय न.ऩा.८ य ७ सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना
चेरुखोरा ऩक्की कङ्टरो ङ्झनभािण फङ्छदिवास न.ऩा
टङ्टटेश्वय कृषक ङ्झसॊचाइ मोजना भहोत्त्तयी
ऩचाइन जैगा ङ्झसॊचाइ मोजना, औयही, भहोत्तयी
ङ्झफताि चौयी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फरवा ३
यातो नदीभा वाॉध, धभौया य रोहायऩटी, भहोत्तयी
यातोनदी ङ्झसॊचाइ मोजना, फञ्चौयी फाॉध फङ्छदमा फञ्चौयी
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यातोनदी ङ्झसॊचाइ मोजना, रेडयी फाॉध, ऩडौर
सहोयवा गा.ङ्जव.स.को हयङ्छदमा दे ङ्ञख ङ्जऩऩडा गा.ङ्जव.स.य एकयङ्जहमा गा.ङ्जव.स. भा ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्छदिवास न.ऩा.१२
३५७१४०

165,400

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

45,900

ङ्जकसानगय ङ्जवश्वकभाि चोक नङ्ञजक वङ्छदिफास न.ऩा., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

िम्िेय राभाको घय नङ्ञजक, हात्तीरेट ७, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हङ्चयनभडी ६ कॊचनवन, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

धभौया ४ धू व ि कङ्टण्ड, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भङ्छठमानी ६ (क) नमा गाछी भङ्छठमानी ६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

जरेश्वय न.ऩा. ७, वजयाही, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वटोहीटोर साढा, भगेगी कङ्टट्टी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

नैनही १, सङ्टमािहीटोर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सहसौरा ६, (ख) ङ्जवतािटोर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

याभगोऩारऩङ्टय १, डोराठी दे ङ्ञख ऩङ्ञश्चभ १(ङ), ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

रक्ष्भीङ्झनमा ७, ङ्झडऩवोङ्चयॊग, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वेरगाछी ९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
याभनगय ङ्झफताि ङ्झस.मो.

500

गढन्ता ढङ्टॊ रे ङ्झसॊ.मो. फङ्छदिवास ११ गढन्ता

500

रुऩङ्झन ङ्झसॊ.मो. पङ्टल्काहा जभङ्टनीमा

500

ऩङ्ञिजवा ङ्झसॊ.मो. भभित याभगोऩारऩङ्टय

500

जगहा कङ्टरो भभित , ङ्झफतािफाॉध , सहसौरा

1200

कङ्टरो ङ्ञजनोधाय तथा भभित कामि सहसौरा(६,७,८,९

1000

सौङ्झतङ्झनमा ऩोखयी ङ्झस।मो। भभित सम्बाय कामि याभगोऩारऩङ्टय (२

500

बगवती ङ्झसॊचाइ तथा ङ्ञजनोधाय कामि ,फङ्छदिफाि न।ऩा।(१०, भाइ थथान भहोतयी

500

यातो नङ्छद ङ्झसॊचाई भभित तथा ङ्ञजनोधाय कामि यजफास फङ्छदिफास न। ऩा। (७

500

ऩङ्छक्क नारा भभित तथा ङ्झनभािण कामि , राङ्ञमभङ्झनमा (९ ,गौङ्चयटोर

500

ऩसाि ऩतै री (७, ङ्झफये न्र याई को घय दे ङ्ञख फोडिय सम्भ को कङ्टरो ङ्ञजङ्झनध
ि य

500

भयहा खोरा गौसल्रा न। ऩा।(८ दे ङ्ञख गौसल्रा न।ऩा। (९ ङ्झनगौर सम्भ को कङ्टरो ङ्ञजनोधाय कामि

700

जभङ्टङ्झनमा फङ्टढी नङ्छद जभङ्टङ्झनमा जमऩङ्टय कङ्टरो भभित

500

ऩषाि दे वाड दे ङ्ञख खोऩी सम्भ को कङ्टरो भभित

500

जरेश्वोय न।ऩा। (१ दे ङ्ञख खैया हङ्टदै फोडिय सम्भ को कङ्टरो भभित कामि

500

फनौरी दे ङ्ञख सहोडवा हङ्टदै यतौरी सम्भ को कङ्टरो ङ्ञजर्र्नोधय तथा भभित कामिफनौरी दे ङ्ञख सहोडवा हङ्टदै यतौरी सम्भ को कङ्टरो ङ्ञजर्र्500
नोधय तथा भभित कामि
नैनही गा।ङ्झफ।स।(१ दे ङ्ञख ऩङ्टयानो यातो खोरा ङ्ञजनोधाय तथा भभित कामि

500

ङ्जहदङ्टिवा दे ङ्ञख गोइगिम्भा सम्भ को कङ्टरो भभित कामि

500

सहसौरा (१ दे ङ्ञख (५ सम्भ को कङ्टरो ङ्ञजनोधाय तथा भभित कामि

500

ऩचाइन ङ्झसॊचाई फाॉध भभित भभित गोसल्रा

500

न।ऩा। ४

खमयभाया २,३ ,५,८, कङ्टरो ङ्ञझनोधाय तथा भभित कामि
ङ्ञिफ नगय ङ्झसन्घासनी

को कङ्टरो ऩैनी भभित सङ्टन्दयऩङ्टय

500
७,८

500

धयभऩङ्टय ऩथया ङ्झसॊचाई फाॉध तथा कङ्टरो भभित धयभऩङ्टय

700

भेघनाथ गोयहना को भझौङ्झरमा ङ्झसॊचाई मोजना भभित

700

ङ्झसन्माही यातङ्ट ङ्झसॊचाई मोजना भभित

600

कन्तावा सी। फाॉध भभित , खाएयफङ्झन ५

600

ङ्झसये नी ऩैनी कङ्टरो भभित डाम्ही भयई ९

500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
याभजानकी कङ्टट्टी ऩोखयी -हरखोयी गाङ्जवस वडा नॊृॊ ६

1,000

कहचयी ऩोखयी- नैनी गाङ्जवस वडा नॊ. १

1,000
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कङ्जवरासा ऩोखयी, कङ्जवरास २

1,000

छघये ऩोखयी, साङ्जवक ङ्जकसाननगय ५, हार वङ्छदिफास न.ऩा.

1,000

वङ्छदिफास न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्झफजरऩङ्टया इनाय ङ्झनभािण

900

हाङ्ञत्तरेट, इनाय ङ्झनभािण

900

बॊ गाहा इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झनभािणभगॊहा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

बोरही ऩोखयी, हङ्चयभयी ७

1,000

फौिीभाइ ऩोखयी, सहोडवा ५

1,000

हङ्चयभयी गा.ङ्जव.स.

600

सहोडवा गा.ङ्जव.स.

600

घभौडा गा.ङ्जव.स

600

ऩडौरको ङ्झतरगढ टोर

600

फङ्छदमा फन्चौयी

600

गोटभान ऩोखयी, जरे श्वय नगयऩाङ्झरका ७

1,000

फनौरी ऩोखयी (दङ्टगाि भङ्ञन्दयको नङ्ञजकभा), फनौरी ८

1,000

भङ्जढमानी वडाि इनाय ङ्झनभािण

900

सङ्टगा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

भहोत्तयी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्झधयाऩङ्टय

600

गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

जरेश्वय नाऩा, इनाय ङ्झनभािण
फटोही टोर ऩोखयी, भगोनी कङ्टटी साॉढा ४

900
1,000

साॉढा इनाय ङ्झनभािण

600

भण्डा गा.ङ्जव.स.

600

इनाय ङ्झनभािण

जम्भा फजेट

इनाय ङ्झनभािण, नैनही

600

कोरहङ्टवा फगैमा इनाय ङ्झनभािण

600

बटोङ्झरमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

हङ्चयहय नाथ भहादे व, ऩोखयी सहसौरा ६

1,000

भयभयी ऩोखयी, सहसौरा ३

1,000

सौङ्झतङ्झनमा ऩोखयी, याभगोऩारऩङ्टय

1,000

सहसौरा वाडि इनाय ङ्झनभािण

900

याभगोऩारऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

वैयगीमा इनाय ङ्झनभािण

900

भा.ङ्जव. याजेश्वय ऩोखयी, गौिारा ९

1,000

पङ्टरकाहा फाॉध ऩोखयी, पङ्टरकाहा

1,000

रक्ष्भीङ्झनमा इनाय ङ्झनभािण

600

बयतऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

वेरगाछी इनाय ङ्झनभािण

900

गौिारा न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

900

वड्की ऩोखयी , वथनाहा ६

1,000

ङ्झसभसाय ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, श्रीऩङ्टय २

1,000

दोराठी जनता प्रा.ङ्जव नङ्ञजकको ऩोखयी, याभगोऩारऩङ्टय २

1,000

ऩराय ऩोखयी , बॊ गाहा ४

1,000

ङ्झरङ्छदमाही ऩोखयी याभगोऩारऩङ्टय ६

1,000

िान्ती वन सभङ्टदाम ऩोखयी , फेरगाछी ३

1,000

ऩङ्टयानो वजाय ऩोखयी रऺभीमा ७

1,000

ऩिङ्टऩतीनगय इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्जकसानगय इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झसताऩङ्टय बॊ गाहा इनाय ङ्झनभािण

900

रोहाय ऩटी इनाय ङ्झनभािण

900

फनौटा इनाय ङ्झनभािण

900
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यतौरी इनाय ङ्झनभािण

900

एकयङ्जहमा इनाय ङ्झनभािण

900

ऩसािऩतै यी इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झसभयदही इनाय ङ्झनभािण

900

हरखोयी इनाय ङ्झनभािण

900

गोनयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

सयऩल्रो इनाय ङ्झनभािण

900

एकडाया इनाय ङ्झनभािण

900

खोऩी इनाय ङ्झनभािण

900

छोट्की ऩोखयी फथनाहा ६ भहोत्तयी

जम्भा फजेट

1,000

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
हयीनभयी ङ्झसॊचाइ मोजना, कञ्चनवन

8500

ङ्ञझझा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, याभगोऩारऩङ्टय २

8500

बङ्ञक्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्छदिवास १० भाइथथान

8900

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
कटही ङ्झसॊचाइ मोजना, दोराठी, याभगोऩारऩङ्टय भहोत्तयी
गढन्ता ढङ्टॊ 'रे ङ्झसॊ.मो. फङ्छदिवास ११ १२ गढन्ता
जॊघा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवतािफाॉध, फसङ्जवट्टी भहोत्तयी
पङ्टल्काहा ङ्झसॊ.मो. पङ्टल्काहा
फाॉके खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्ट ही ङ्झसॊ.मो. पङ्टल्काहा
बड
भयहा ङ्झसॊचाइ मोजना, टङ्ट टेश्वय खै यभाया, भहोत्तयी
भयहा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीऩङ्टय सोनभा, भहोत्तयी
यातो ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्छदिवास ६
यातो ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्छदिवास ७ याजावास
यातो ङ्झसॊचाइ मोजना, जरे श्वय भहोत्तयी
यातो ङ्झसॊचाइ मोजना, वडे हा, कोल्हङ्टआ वगेम भहोत्तयी
रुऩङ्झन ङ्झसॊ.मो. पङ्टल्काहा जभङ्टनीमा
रुऩङ्झन ङ्झसॊ.मो. सङ्टन्दयऩङ्टय
ङ्जवयता थरही गाइडी ङ्झसॊ.मो सहसोरा ३ , ६, य ८
सङ्टनऩाती ङ्झसॊ.मो. व.न.ऩा-११
हङ्चयनभयी ङ्झसॊचाइ मोजना, कॊचनवन, भहोत्तयी

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

131800

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
यातो नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

30000

औयही नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

भयहा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

याजा फसे टोर नङ्छद ङ्झनमन्त्रण फङ्छदिफास न.ऩा.-१०

500

खमयभाया खोरा ङ्झनमन्त्रण खमयभाया वजाय तर

500

खमयभया खोराको फृह्त तटफन्ध, खमयभाया ८ ऩने सागङ्टयी चौतायाफाट दङ्ञऺणतपि ३ य ७)

500

फटङ्टवा खोराभा तटफन्ध, खमयभाया गा.ङ्जव.स. ४,५ य ६

500

वाड गॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण, धनङ्टषाधाभ न.ऩा.

500

चायनाथ नदी ङ्झनमन्त्रण सवैरा धनङ्टषाधाभ

500
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डोय नदी ङ्झनमन्त्रण, जरेश्वय ६

जम्भा फजेट

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
जॊघा नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

ङ्झफगही नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

बवसी नदी ङ्झनमन्त्रण, हाङ्झतरेट ४, ६, ७ य ९

5000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ङ्जवगही नदी ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, भङ्छठमानी १ ब्रभह थथान सॊ यऺण

500

ङ्जवगही नदी ङ्झनमन्त्रण भङ्छठमानी ९,फाॉसवायी टोर सॊ यऺण

500

(रु. हजायभा)

सरािही
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
19,760

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन, सरािही
करयी ङ्झसॊ.मो, हजाङ्चयमा, भानऩङ्टय, सङ्टन्दयऩङ्टय, चौहिव (२३० हे ), सरािही
ऩत्थयकोट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५२१ हे ), ऩत्थयकोट,
गूरङ्चयमा फाॉध ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (२४० हे ), जभङ्टङ्झनमा,

16,610

सरािही

1,500

सरािही

1,500

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

आॉऩगाङ्झछ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, बङ्ञक्तऩङ्टय,

सरािही

एकादिी–वासठी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भानऩङ्टय,
धोङ्झधमाही ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, चन्रनगय,

सरािही

सरािही

पङ्टरजोय दे उयारी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ऩयवाङ्झनऩङ्टय,

सरािही

रङ्गडीदे वी ढङराखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, खोङ्चयमा,

सरािही

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
फनकैमा, डङ्टभयीमा सऩहा खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना,
ब ङ्टगॉ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कोडै ना,

50

सरािही

सरािही

भनङ्टष्भाया ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, हङ्चयऔन,
भानऩङ्टय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भानऩङ्टय,

सरािही

सरािही

रक्ष्भीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रक्ष्भीऩङ्टय,

सरािही

रघङ्टवाकङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, वीसनऩङ्टय,

सरािही

रार ङ्छदमय खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रौकठ गा.ङ्जव.स ६, ङ्जहयाऩङ्टय,
ङ्झरखवा फाॉध ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, जब्दी,

रौकठ ङ्जहयाऩङ्टय उत्तय सोङ्झत ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना,
ङ्झसङ्झसम
ि ा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कङ्जवरासी,

सरािही

सरािही
सरािही

सरािही

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

28,850

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

300

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

600
16,250
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हयीवन ९ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

वाङ्जषक
ि वजेट

प्रणारी

इिवऩङ्टय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

हङ्चयफन न. ऩा. ३, दाफङ्चयफजय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
बङ्ञक्तऩङ्टय १ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
ङ्झभचािऩयङ्ट ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

जम्भा फजेट

2000
प्रणारी

2000

प्रणारी

2500

प्रणारी

2500

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

6500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
पङ्टरजोय ङ्झसॊ.मो. काङ्झरञ्जोय ८

500

पङ्टरजोय ङ्झसॊ.मो. ऩयवानीऩङ्टय ९

500

सतखोङ्चयमा ङ्झस.मो. गौयी िॊकय २ य३

500

हङ्चयऩङ्टयवा ङ्झस.मो हङ्चयऩङ्टयवा

500

ङ्झसतरऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. , भहादे वऩट्टी गा.ङ्जव.स. ८ सॊ ढवा

500

गङ्टरङ्चयमा सोती खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झतम
ि ा ८

500

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
भनङ्टष्भाया ङ्झसॊ. प्र.(प्रथभ चयण- २०००हे .), सरािही

2000

भनङ्टष्भाया ङ्झसॊ. प्र.(दोश्रो चयण- ३२००हे .) सरािही

1500

३५७१२०

फागभती ङ्झसॊचाइ आमोजना

३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

513,433

513,433
4,200

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
टोरा इनाय ड्तङ्टववेर ङ्झसॊ. मो., फफयगञ्ज ६ (१५हे .)

400

हङ्चयमारी ब ङ्टत्तर इनाय ड्तूवेर ङ्झसॊचाई मोजना,नेत्रगजॊ ९
धनफषा ब ङ्टतर इनाय ङ्झस.मो., नेत्रगजॊ ६

(११हे .)

400

(१२हे .)

200

अभृतनयामण इनाय ड्तूवेर ङ्झसॊचाई मोजना,रारफन्दी ४
बाग्मभानी इनाय ड्तूवेर ङ्झसॊचाई मोजना,रारफन्दी ८

(११हे .)

500

(१४हे .)

300

याभ भङ्ञन्दय इनाय ड्तूवेर ङ्झसॊचाई मोजना,रारफन्दी १ (१६हे .)

300

सङ्टके ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, हङ्चयवन ९

1,000

गैयी इनाय ड्तूववेर रारवन्दी ९, ङ्जहयाऩङ्टय

1,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
आऩटोर इनाय ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अत्रौरी-६
इश्वयऩङ्टय इनाय ड्तङ्टफवेर क्माम्ऩस चौकय इश्वयऩङ्टय २
कल्ऩ व्रऺ ब ङ्टतर, नेत्रगॊज ९
गङ्जहय इनाय ड्तङ्टफवेर, ऩत्थयकोट
चौरा गाई इनाय ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रारफन्दी-२
डङ्टभडङ्टभे ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रारफन्दी
ढाटटोर इनाय ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सासाऩङ्टय-९
धनेश्वय नाथ इनाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गौङ्चयिॊकय
ऩोखयी भभित सॊ म्बाय, हङ्चयवन ७
फाघटोर इनाय ड्तूवर
े न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बङ्ञक्तऩङ्टय-७
फेङ्झतन इनाय ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जब्दी ९
बरङ्टआहा चौडा इनाय ड्तूवेर ङ्झसॊचाई मोजना, सरे भऩङ्टय
ङ्झभङ्झथरा इनाय ड्तङ्टफवेर, नेत्रगॊज
ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट इनाय ड्तङ्टफवेर, हङ्चयवन
सागयनाथ इनाय ड्तङ्टफवेर, बङ्ञक्तऩङ्टय
हङ्चयबवन इनाय ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,जब्दी-६
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

70,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
गेरुका खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फफयगञ्ज (३८७ हे )
खोकना नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, बङ्ञक्तऩङ्टय, इश्वयऩङ्टय, फफयगञ्ज य चन्रनगय
एकादिी ङ्झसॊचाई मोजना याभनगय, छटौर, (१३०० हे .)
सऩहा नदी ङ्झसॊचाई मोजना, धनकौर ऩङ्टवाियी (५८० हे .)

7,500
(२७० हे .)

700
12,500
300
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भङ्झरङ्झनमा ङ्झसॊचाई मोजना हङ्चयऩङ्टय (३९० हे .)
सोयभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभया बगवतीऩङ्टय (२७० हे .)
सङ्टदाभा ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टदाभा (१६३१ हें )

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

7,500
7,500
19,800

कटहवा ङ्झसॊचाइ मोजना डङ्टभयीमा ङ्झभजािऩयङ्ट भधङ्टवानी सरािही (६७५ हें )

4,300

सङ्टन्दय ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टन्दयऩङ्टय सरािही

4,300

याजाऩङ्टय ऩाठिारा ङ्झसॊचाइ मोजना भानऩङ्टय सरािही

3,300

अदभाया भूखरार ङ्झसचाइ मोजना बङ्ञक्तऩङ्टय नोकैल्वा ५ सरािही

500

गङ्टरङ्चयमा सोङ्झतखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झतम
ि ा

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

1200

अदङ्टवाया नाडीभन ङ्झसॊचाई मोजना चन्रनगय, सरािही
अभङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बङ्ञक्तऩङ्टय (२२० हें ), सरािही
आॉऩ गाङ्झछ ङ्झसॊचाई मोजना चन्रनगय (४२२ हें ), सरािही
घोङ्झडमाही ङ्झसॊचाई मोजना चन्रनगय १,७, सरािही
ढाङ्गा खोरा ङ्झसभसाय कट्टी चैनऩङ्टया ङ्झसचाइ मोजना औयही ९, सरािही
फयहथवा ङ्झसचाइ मोजना फयथहवा ९ (२०० हें ), सरािही
फाॊकी ङ्झसचाइ मोजना, हङ्चयऩङ्टवाि (२११ हें ), सरािही
भनङ्टथभाया ऩङ्टयानो धाय ङ्झसॊचाइ मोजना अचरगढ सरािही
भनङ्टथभाया ङ्झसॊचाइ मोजना अनािहा १ सरािही
भरुवा नयवा ङ्झसॊचाइ मोजना, चन्रनगय ३,४ (२१० हें ), सरािही
भाढटोरभा व्माये ज ङ्झनभािण ङ्झभजािऩयङ्ट ९, सरािही
रङ्गडीदे वी ढङ्राखोरा ङ्झसचाइ मोजना, खोङ्चयमा (३३८ हें ), सरािही
हङ्चयऩङ्टवाि ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हङ्चयऩङ्टवाि (५०० हे .), सरािही
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अभङ्टवा ङ्झसॊचाइ आमोजना वडा नॊ. २
खोकना ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झनभािण
ढङ्ट ङ्रेखोरा ङ्झसचाइ मोजना ढङ्ट ङ्रेखोरा, सरािही
पङ्टरजोय खोरा ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरन्जोय ऩयवानीऩङ्टय, सरािही
पङ्टरजोय ङ्झसॊचाइ प्रणारी गा.ङ्जव.स. कारीञ्जोय ८
फाउनीखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ऩयफानीऩङ्टय १ (२४४ हें ), सरािही
रखन्दे ङ्जह ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩथ्थयकोट, सरािही
रौकठ ङ्झसॊचाइ मोजना, धनगढा, सरािही
सपाहा ङ्झसॊचाइ प्रणारी गौयीिॊकय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ ,२ य ३
ङ्झसॊग सायकट्टी राखनभाता दे रा दोरा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, सिराही ङ्ञजल्रा औयही ९
हङ्झथमाही ङ्झसॊचाइ मोजना नेत्रगञ्ज ४
३५७१३८

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन

३५७१४०

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ

570

570
241,928

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

45,900

काङ्झरञ्जोय ६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

यानी गॊज ५,६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

अत्रौरी थवाथथ कामािरम नङ्ञजक, हङ्चयवन न.ऩा. २, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट टोर, हङ्चयवन न.ऩा. ९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

नातीयाजटोर, वयथवा न.ऩा. ५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सखङ्टवानीटोर, ढङ्टॊ गे खोरा १, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सॊ राभऩङ्टय ङ्झनकङ्टवा चौयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्जऩप्रा ८, ९ को ङ्झफचभा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फेरङ्जह २, ऩसवायी चौयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सरे भऩङ्टय पङ्टरवायी चौयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वगद २, वकैना ब्रहभथथान बन्दा ऩूव ि चौयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900
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सेखैना धोङ्जवङ्झनमा ६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भेघाऩङ्ट ङ्झभजािऩयङ्ट २ फारङ्टऩय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फेरवा जब्दी गा ङ्जव स जमऩङ्टय टोर, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गङ्चयभा गा ङ्झफ स १ धयभचाृैय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

नाृेकरवा गा ङ्झफ स ५ भाृेहनगज , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

जम्भा फजेट

भभित सॊ बाय तपि
पङ्टरजोय ङ्झसॊ.मो. काङ्झरञ्जोय ८

600

पङ्टरजोय ङ्झसॊ.मो. ऩयवानीऩङ्टय ९

600

सतखोङ्चयमा ङ्झस.मो. गौयी िॊकय २ य३

600

हङ्चयऩङ्टयवा ङ्झस.मो हङ्चयऩङ्टयवा

600

हङ्चयमेआन (२ रारङ्झबङ्ञत्त य नमाॉ टोर को फीच भा कङ्टरो भभित तथा गेट बल्फ ङ्झनभािण कामि

600

हङ्चयऩङ्टय (७ सानो जगतऩङ्टय भा कङ्टरो ङ्झनभािण तथा भभित कामि

600

हङ्चयमेआन (२ को रारङ्झबङ्ञत्त दे ङ्ञख डङ्टम्जन टोर सम्भ

भभित तथा ऩङ्छक्क कङ्टरो ङ्झनभािण कामि

600

रारफङ्ञन्द न। ऩा। (१ रखनदे ङ्जह ङ्झसॊचाई मोजना भभित तथा सम्बाय कामि

600

नेत्र गॊज हङ्झतमाई फाॉध कङ्टरो भभित कामि नेत्र गॊज य हङ्चयऩङ्टय

600

श्रीऩङ्टय गा।ङ्झफ। स। (१ , कङ्टरो भभित ङ्झसतरऩङ्टय कङ्टरो सी।मो भहादे व ऩङ्जट्ट (८ , सढवा

600

नभङ्टना कृङ्जष पभि फागभती फाॉध कङ्टरो भभित पङ्टरजोय सी।मो भभित काङ्झरन्जोय ८

600

पङ्टरजोय सी।मो। भभित ऩयवानीऩङ्टय(९,

600

सातखोङ्चयमा सी। मो । भभित गौयीसॊ कय २,३

500

हङ्चयहयऩङ्टय सी।मो। भभित हङ्चयहयऩङ्टय ,

500

ऩयवानीऩङ्टय ३,४,५, भा यहेको कङ्टरो भभित कामि

500

ङ्ञझभ खोरा ङ्झफसनऩङ्टय ८ को कङ्टरो ऩैनी भभित कामि , ङ्जकसनऩङ्टय ८

500

खामेया खोरा कङ्टरो भभित इसयऩङ्टय ११

500

छङ्ञत्तस भौजे ङ्झसङ्झसम
ि ा कङ्टरो भभित कामि

500

झभनऩङ्टय ऩैनी भभित सरेभऩङ्टय

600

बैसमाही कङ्टरो भभित यतनऩङ्टय दे ङ्ञख ब्रहभऩङ्टङ्चय सम्भ

600

गोयै ता फेल्फा कङ्टरो ऩैनी भभित गोयै ता

600

गोयै ता फकैङ्झनमा कङ्टरो भभित फागदह

600

ङ्ट ी खोरा कङ्टरो भभित बस
ङ्ट ैरी
बख

600

ङ्ट ी खोरा कङ्टरो भभित बायसय
बख

600

ढॊ गया फाॉध कङ्टरो भभित चन्रऩङ्टय औयही

600

ढॊ गया खोरा कङ्टरो भभित खोङ्चयमा

600

AMIS तपि
भनङ्टथभाया ङ्झसॊचाई प्रणारी , सरािही

60000

फागभती

12528

ङ्झसॊचाई प्रणारी augumentation ,सरािही

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
फेरा याभजानकी भठको ऩोखयी- फेरा इश्वयऩङ्टय-१०

1000

ढरे ऩोखयी- जानकी नगय-३

1000

याजघाट ऩोखयी- याजघाट-५

1000

गोहयी ऩोखयी- नौकेरवा- ८

1000

चनी भहतो ऩोखयी- सरे भऩङ्टय गाङ्जवस अङ्झधनथत ऩोखयी

1000

फगदहा गाङ्जवस ऩोखयी- फगदह-८

1000

ऩटौना गणेि भङ्ञन्दय ऩोखयी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, हङ्चयवन ४

1000

साभङ्टदाङ्जमक ऩोखयी ऩयवानीऩङ्टय वाटो छे उ, यानीगञ्ज २

1000

ऩानीटॊ की टोर ऩोखयी

1000

इश्वयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

900

रारफन्दी न.ऩा.

900

इनाय ङ्झनभािण

नये िखोय इश्वयऩङ्टय न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

900

ऩयखानीऩङ्टय गा.ङ्जव.स.

900

यानीगञ्ज गा.ङ्जव.स.

900
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याभ जानकी ऩोखयी, हङ्चयवन न.ऩा. १०

1000

कङ्चयटोर ऩोखयी, ङ्जकसनऩङ्टय गा.ङ्जव.स.

1000

ढङ्टॊ गेखोरा इनाय ङ्झनभािण
नेत्रगॊज इनाय ङ्झनभािण
हङ्चयवन न.ऩा.

इनाय ङ्झनभािण

900
900
2100

ऩङ्टतरीचोक ऩोखयी, िॊकयऩङ्टय ८

1000

भल्हनीमा ऩोखयी, वयथवा न.ऩा. ९

1000

फयथवा नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1500

याजघाट गा.ङ्जव.स.

इनाय ङ्झनभािण

1200

िॊकयऩङ्टय गा.ङ्जव.स.

इनाय ङ्झनभािण

900

हजायीमा ऩोखयी, धनगढा रौकठ भानऩङ्टय

1000

कजरी इनाय ऩोखयी, नोकैरवा २

1000

ससाऩङ्टय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1800

अतयौरी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1200

साविजङ्झनक ऩोखयी, धनऩङ्टय ९

1000

साविङ्ञजनक ऩोखयी, डङ्टभयीमा गा.ङ्जव.स.

1000

फगदह गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

धनङ्टऩयङ्ट गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

फरवा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,200

डङ्टभङ्चयमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण
ऩङ्टयानोफजाय दनङ्टफायी फीचको ऩोखयी, हङ्चयवन न.ऩा.
सङ्टन्दयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900
1,000
600

सरे भऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

600

जाभङ्टङ्झनमा इनाय ङ्झनभािण

1200

भङ्टसौरी इनाय ङ्झनभािण

जम्भा फजेट

600

हङ्चयऩङ्टयवा इनाय ङ्झनभािण

1200

गभङ्झडमा इनाय ङ्झनभािण

1200

सॊ राभऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1200

कभैमा इनाय ङ्झनभािण

1200

इश्वयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1200

काङ्झरन्जोय इनाय ङ्झनभािण

1200

जब्दी इनाय ङ्झनभािण

1200

जानकीनगय इनाय ङ्झनभािण

1200

हजाङ्चयमा इनाय ङ्झनभािण

900

बङ्ञक्तऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1200

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बकङ्टवा कङ्टरो ऩङ्टयानो ङ्ञझभ ङ्झसचाइ मोजना पयहदवा (३०० हें )

6500

ङ्झसङ्झसम
ि ा ३६ भौजा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जवरासी सरािही

6500

ङ्ट ननगय (२०० हे .)
ङ्झसॊङ्झगमाही ङ्झसॊचाइ मोजना, बेरही ब्रम्हऩङ्टयी ङ्झत्रबव

6500

कटही ङ्झसॊचाइ मोजना ब्रम्हऩङ्टयी (२०० हे .) सरािही

6400

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

900

अदभाया भङ्टखरार फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना नौकैल्वा ५
अदभाया भूखरार ङ्झसचाइ मोजना बङ्ञक्तऩङ्टय नोकैल्वा ५, सरािही
खैयाखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी इथवयऩङ्टय न.ऩा.वडा नॊ. ११
गङ्टरङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टङ्झतम
ि ा
जग्दा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्ञझभखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जकसनऩङ्टय ८
ऩत्थयकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रारफन्दी न.ऩा.वडा नॊ. १० य ११
ऩङ्टयानो जभङ्टनी फाॉध सवङ्झनगाभा ७ भयाहा
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ऩैनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
पङ्टरजोय दे उयारी ङ्झसॊचाइ ऩखानीऩङ्टय वडा नॊ. ९
पङ्टरजोय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कारीञ्जोय वडा नॊ.७ य ८
पङ्टरजोय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दे उयारी फाॉध ऩयवानीऩङ्टय
वगवा खोरा गेरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना ववयगञ्ज ११
सतखोङ्चयमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गौयीिॊकय वडा नॊ. २, ३
सपा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना धनकौर
ङ्झसॊङ्झगमाही ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसॊङ्झगमाही
ङ्झसतरऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., भहादे वऩट्टी गा.ङ्जव.स. ८ सॊ ढवा

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

152680

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ङ्ञझभ नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

47880

फाॉके नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

50000

रखनदे ही नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

50000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

नदी ङ्झनमन्त्रण ऩखावीऩङ्टय गा.ङ्जव.स वडा न. ४य५ छे उ

500

पङ्टराजोय खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कारीञ्जोय गा.ङ्जव.स वडा न.८ फ्माउे वगय

500

पङ्टराजोय खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण ईश्वयऩङ्टय ५ सखङ्टवाङ्झन

500

सपा खोरा ङ्झनमन्त्रण, ईश्वयऩङ्टय न.ऩा. १

500

ङ्ट ननगय गबहङ्चयमा गा.ङ्झफ.स
झीभ नदी ङ्झनमन्त्रण, बेल्ही गा.ङ्झफ.स. त्रीबव

500

कारीञ्जोय नदी ङ्झनमन्त्रण रारफन्दी न.ऩा वडा न. १

500

काङ्झरञ्जोय खोरा न. ङ्झन.याङ्झनगञ्ज वडा न. ८

500

९

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357112

बायङ्झतम अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण
फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण ( सरािही

357131

800

142,140

तपि )

142140

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

रारङ्झबङ्ञत्त पङ्टटफर भैदान नङ्ञजक नदी ङ्झनमन्त्रण फङ्ञथत सॊ यऺण,

500

फनफाङ्जटका ऺेत्रभा तटफन्ध, हङ्चयफन ८

500

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

(रु. हजायभा)

ङ्झसन्धङ्टरी
वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
24,870

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ङ्झसन्धङ्टरी
ङ्झफजमऩङ्टय ङ्झसॊ.मो, फाराजोय ३ (५० हे ), ङ्झसन्धङ्टरी

4,250

हाडीखोरा ङ्झसॊ.मो, जयामोटाय ४,७ (७० हे ), ङ्झसन्धङ्टरी

9,650

कभरासङ्टके ङ्झसॊ.मो, फतनचौडी (७५ हे ), ङ्झसन्धङ्टरी

3,850

साकी कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, ङ्झफत्तीजोय १ (४५ हे ), ङ्झसन्धङ्टरी

4,250

भधङ्टवनी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (६१ हे ), दङ्टधौरी न.ऩा. १०
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (४० हे ), जयामोटाय ७,

ङ्झसन्धङ्टरी
राम्ऩान्ताय ३, ङ्झसन्धङ्टरी

1,720
1,000
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आमोजना
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वाङ्जषक
ि वजेट

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
आयने कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

जम्भा फजेट

100

ङ्झसन्धङ्टरी

खानखोरा सङ्टल्रे आरुवोटे ऩाइऩ ङ्झसॊचाइ, भझङ्टवा –९, ङ्झसन्धङ्टरी
गडाम्वे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (७० हे ), फाराजङ्ट गा.ङ्जव.स. ६, ९,
टाॊडी ङ्झसॊ.मो. दङ्टधैरी न.ऩा. ९ (४०० हे ),

ङ्झसन्धङ्टरी

ङ्झसन्धङ्टरी

ठाकङ्टय खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (३०० हे .), ङ्झसठौरी,

ङ्झसन्धङ्टरी

दे वजोय–जयामोटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
ऩौंतीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वडा न १, २, ४ ऩोखयी गा.ङ्जव.स. ङ्झसन्धङ्टरी
भतानवास ङ्जहउॊ दे ङ्झसॊचाइ, भझङ्टवा – ८, ङ्झसन्धङ्टरी
भूरकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टवनेश्वयी (४० हे ),

ङ्झसन्धङ्टरी

ङ्झसभकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भझङ्टवा– ३, ङ्झसन्धङ्टरी
सोकन ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩऩयभाडी ३,

ङ्झसन्धङ्टरी

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
कभरा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ आमोजना

50

कभरानदी फाट ङ्झसन्धङ्टरी, कभराभाइ न.ऩा. ११ य १२,

ङ्झसनधङ्टरी
कभे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, सोल्ऩाठाना १
कङ्टन्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे व डाॊडा ८
क्मायसार ङ्झतनतरै ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरटाय टाॉढी ८ (४० हे ),

ङ्झसन्धङ्टरी

टाडा खोरा बदौये ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टनङ्झतल्ऩङ्टङ 2
टायी राभाटाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, सोल्ऩाठाना २
दभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे व डाॊडा १
ध्माङङ्झसङटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, यत्नावती ८
नागबन्ज्माङ ङ्जऩप्रे ङ्झसउडीफोट ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टनङ्झतल्ऩङ्टङ ९
नागबन्ज्माङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहङ्टनङ्झतल्ऩङ्टङ ६ ४ य ३
ऩदभे छाॊगा हङ्टॉदै आॊऩटाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, सोल्ऩाठाना ८
सोल्ऩाठाना ङ्झसॊ.मो., सोल्ऩाठाना १ दे ङ्ञख ५ सम्भ
अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

३५७११८

5,450
50

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

3,500

दङ्टधौरी न ऩा ४ डाडा टाृेर ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
भथौरी ङ्झसॊ.मो., कल्ऩवृऺ ६

200

भाझ कोइरा दोबान ङ्झसॊचाइ कङ्टरो क.न.ऩा. ५

200

अरुण दभाय ङ्झसॊ.मो., अरुण ठाकङ्टय ५ य ६

200

भतानवास ङ्जहउॉ दे ङ्झसॊ.कङ्टरो , भझङ्टवा ८

200

खिे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञितरऩाटी ४

200

खानी खोरा धाऩ ङ्झसॊ.मो. ङ्झबङ्झभथथान

200

कभरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी वागभाया १०

300

वाक्सङ्ट खोरा ओडाये ङ्झसॊय ा्.भभित,ऩोखयी गा.ङ्जव.स. ४

400

बडायी ङ्झसॊ मो. ङ्ञितरऩाटी १

400

ककङ्टयखोरा ङ्झसॊकौरे दोबान ङ्झसॊ.मो., ककङ्टयठाकङ्टय ६

300

ङ्जवङ्ञत्तजोय ङ्झस.मो., ङ्जवङ्ञत्तजोय १ दे ङ्ञख ९ सम्भ

400

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
धाभी डङ्टभङ्चयमा ङ्झसॊचाइ प्रणरी, कभराभाई न.ऩा. ङ्झसन्धङ्टरी
३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

500
8,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
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खोयखोरा ङ्झसॊचाई मोजना हत्ऩते ४ (१०हे .)

920

ठू रो ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ङ्ञितरऩाटी-५, ङ्झसन्धू री २०हे .

980

ऩथयाइ खोरा ङ्झसॊ.मो, क्मभेथवय २,४

500

कङ्टरा वाॉध वायी खेत ङ्झस.ॊ मो, क.न.ऩा ५

500

है वाय वेसी वायी ङ्झस.ॊ मो, वासेथवय ४

500

ब ङ्टकङ्टने ककिरे टाय ङ्झसॊ.मो, वेरघायी २

500

ज.र.ऩ. ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, जयामोटाय ६

500

डाॉडाटोर ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी न.ऩा. ४

500

फरेनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ब ङ्टवनेश्वयी दङ्झरतफथती

500

सोल्ऩा ठाना पोहाया ङ्झसॊ.मो., सोल्ऩा २

500

ढङ्टॊ गीन ऩाॉच फगेः चा ङ्झसॊ.मो., क.न.ऩा. ५

500

थोत्री जरूवा ङ्झसभसाय ङ्झसॊ.मो, दधौरी न.ऩा.८

500

कातॉके जोङ्झग डाॉडा ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो, वाहङ्टन ङ्झतल्ऩङ्टगॊ

500

उऩारकोट थङ्टम्की सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, दङ्टम्जा १ दे ङ्ञख ५ सम्भ

500

जम्भा फजेट

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ऩम्ऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भहादे वडाडा
उऩारकोट धङ्टप्की सङ्टन्कोसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टप्जा 1,2,3,4,5
कभरा नदीफाट ङ्जवधङ्टतीमन.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी ८
कङ्टभाॊ कङ्टरो भभित रदाङ्झबय

३

खाङसाङ वेिी पौट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनकोिी नङ्छदफाय
खाङ्गसाङ्ग पाॉट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खाङ्गसाङ्ग ४ य ९
खानी खोरा सल्रे आरूफोटे ऩइिऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भझङ्टवा ९
गडाम्रे ङ्झसॊचाई कङ्टरो, वाराजोय ६, ९
गङ्टटफजाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., झागाझोरी याताभाटा ३
ज्माङ्झभये खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., क.न.ऩा. ४
तयकायी खेतीका राङ्झग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी,

न.ऩा.८

तावा खोरा सङ्टघाये ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी न.ऩा. १
ङ्झतरऩङ्टॊग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण,

जोगीडाॉडा ४

थोत्रीभा जरूवा ङ्झसभसाय ऺेँत्रभा ऩोखयी ङ्झनभाणाि य ड्ताॊकी ङ्झनभािण दङ्टधौरी न.ऩा. ८
दे उयारी टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फासेश्वय १
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसथौरी १ (तभयनी खोरा भङ्टहान)
पङ्टिै साना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तभोयखोरा, हङ्चयहयऩयगढी ३
फटाहा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भभित दङ्टधौरी न.ऩा. ४, फटाहा
फैयाहा डाडाफायी ङ्जवधङ्टतीम न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसथौरी-१, फैयाहा
रक्ष्भीडाॊडा भझङ्टवाडाॊडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टम्जा ९ य ५
सल्रेवास न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यतनाच ङ्टय, ङ्झसन्धङ्टरी
साकीडाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ४
सारवोटे ऩानी ऩॊधेयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., क.न.ऩा. ५
ङ्झसॊचाइ ऩोखयी भभित न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाहङ्टनङ्झतल्ऩङ्टङ, जोङ्झगडाॉडा
सङ्टनकोिी नदीभा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झभयऩानी ७
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

27,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कोइरा चौकी ङ्झसॊचाइ मोजना, क.न.ऩा.५ (३५ हे .)

2,500

कोगटी ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टधौरी

2,000

(१५० हे .)

ऩङ्झत्रङ्गा ङ्झसचाइ मोजना दङ्टधौरी न.ऩा. ९ ङ्झसन्धङ्टरी

10,000

दङ्टधौरी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसथौरी ९ दे ङ्ञख दङ्टधौरी न.ऩा. ८ ७ ६ ५ ४ ३ २

1,000

वाग्भती वजायभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरभाडी १ दे ङ्ञख ९

1,000

कभरखोरा

5,000

फेरघायी

ङ्झसॊचाइ मोजना, याङ्झनवास १ २ ३

ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरघायी १ २ ३

कभराभाइ ङ्झसॊचाइ मोजना फाघभाया १० ङ्झसन्धङ्टरी

5,000
300
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आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

जम्भा फजेट

600

अभरे ङ्झसॊचाई मोजना यतनच ङ्टया ७ नमा खकि, ङ्झसन्धङ्टरी
कभरा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना क न ऩा ११ १२
कभराखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यानीवास ३ दे ङ्ञख ५, ङ्झसन्धङ्टरी
काभ्रे ङ्झसॊचाई मोजना यानीच ङ्टयी ५, ङ्झसन्धङ्टरी
कङ्टिङ्टभटाय खेतीपाॉट ङ्झसचाइ मोजना बरकारी ४, ङ्झसन्धङ्टरी
कोरडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, डङ्टडबञ्ज्मॊङ्ग, ङ्झसन्धङ्टरी
खमयसार ङ्झसॊ मो, ताडी य फेरटाय, ङ्झसन्धङ्टरी
गडाम्रे ङ्झसॊचाई मोजना ,फाराजोय ६,९, ङ्झसन्धङ्टरी
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यतनच ङ्टया ७ य ९
घोङ्ञक्सरा ङ्झसॊचाई कङ्टरो वासेश्वय ७ य ८, ङ्झसन्धङ्टरी
चदाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाराजोय ६ दे ङ्ञख ९, ङ्झसन्धङ्टरी
च ङ्टवावोटे ठू रोकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना क न ऩा ५
ङ्ञजयगाह जयह तप्छीटाय ङ्झसचाइ मोजना कभराभाइ १५, ङ्झसन्धङ्टरी
झाक्री खोरा ङ्जवजमछाऩ तल्रो ङ्झसचाइ मोजना यतनच ङ्टया २, ङ्झसन्धङ्टरी
टायी जोगे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभथथान ६
ठङ्ट रोखोरा ङ्झसॊचाई मोजना जरकन्मा २,३, ङ्झसन्धङ्टरी
ठू रो खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खोरगाउ १, ङ्झसन्धङ्टरी
डाॉडी गङ्टयासे फेतनी खैयसार नक्करी ङ्झभयन ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
तल्रो जङ्टडी ङ्झसचाइ मोजना डङ्टड बञ्ज्माङग ८, ङ्झसन्धङ्टरी
दहका ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
नमाॉवथती ङ्झबभसेनटाय ङ्झसॊ.मो. अभरे ३
ङ्झनऩाने ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
ऩाल्ऩारी डाॉडा कङ्टरो ङ्झसॊ मो, यतनच ङ्टया (३० हे .), ङ्झसन्धङ्टरी
ऩौती ऩोखयी ङ्झस.ॉ मो. ऩोखयी गा.ङ्जव.स.२,४,५,८ य ९, ङ्झसन्धङ्टरी
फजायभाया

ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्जऩऩरभाढी १ ७

फनायखोरा/फरेखोरा ङ्झसचाइ मोजना, जखौरी, ङ्जऩऩरभाडी, ङ्झसन्धङ्टरी
फपखय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरभाडी ९, ङ्झसन्धङ्टरी
फाग्भती फजायभाया ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जऩऩरभाढी ७,१, ङ्झसन्धङ्टरी
बडायी खोरा सायीछाऩ पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञितरऩाॉटी ३, ङ्झसन्धङ्टरी
बडायी ङ्झसॊ मो. ङ्ञितरऩाटी १
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, राम्ऩानटाय ३, जयमामोटाय ७, ङ्झसन्धङ्टरी
बारङ्टखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, राम्ऩानटाय ३ जयामोटाय ७, ङ्झसन्धङ्टरी
ब ङ्टवनेश्वयी साकी कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., ङ्झसन्धङ्टरी
बोटे खारा ङ्जकङ्जटमा डाडा ङ्झसॊचाई मोजना

यतनच ङ्टया ९, ङ्झसन्धङ्टरी

भथौरी ङ्झसॊ.मो., कल्ऩवृऺ ६
भधङ्टवनी ङ्झसचाइ मोजना टाॉडी ३, ङ्झसन्धङ्टरी
भहेन्र झाडी ङ्झसॊ मो, भहेन्र झाडी (४०० हे ), ङ्झसन्धङ्टरी
भङ्टड्के वेङ्झस ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.ब ङ्टवनेश्वयी ९
रदाङ्झबय ङ्झसॊचाई मोजना

ङ्झसभयाही , ङ्झसन्धङ्टरी

वाक्सङ्ट खोरा ङ्झसॊ.मो. ङ्झतल्ऩङ्टङ्ग ६
सङ्टके दोबान नाकरीपाॉट ङ्झसचाइ मोजना कल्ऩवृऺ ६ ७, ङ्झसन्धङ्टरी
सङ्टवेदोबान ङ्झसचाइ मोजना कल्ऩवृऺ, ङ्झसन्धङ्टरी
हङ्टङ्छदङ ङ्ञचसाऩानी

ङ्झसॊचाइ मोजना, यतनच ङ्टया ८

हङ्टथकेऩाखा ङ्झस..मो. राम्ऩानटाय
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

आॉऩचौय पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टठी २, ङ्झसन्धङ्टरी
कङ्जऩरकोट ङ्झसन्दङ्टये बणखाया झ्माडी हाकऩाया जङ्टटऩानी ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
कभरा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, कभराभाई ११ य १२, ङ्झसन्धङ्टरी
गरगरे ङ्झसॊचाइ मोजना, वोच २,३,४,५ य ६, ङ्झसन्धङ्टरी

ऩाना नॊ 76/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

चॉदाहा ङ्झसॊचाई आमोजना १,२ य ३ फेरघायी, ङ्झसन्धङ्टरी
ज्माङ्झभये घयखेत ङ्झसॊचाइ मोजना,

क. भ. न. ऩा १, ङ्झसन्धङ्टरी

टोऩे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, जयामोटाय, फेल्टाय, ङ्झसन्धङ्टरी
दे वीथथान आऩघायी डीङ्जहटाय

ङ्झसॉचाई मोजना दङ्टम्जा, ङ्झसन्धङ्टरी

ङ्झनगङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभथथान ५, ङ्झसन्धङ्टरी
ङ्जऩऩरबन्ज्माङ ङ्झसॊचाई कङ्टरो फेरघायी तथा ङ्झबभथथान, ङ्झसन्धङ्टरी
ङ्जऩऩरभाडी वाग्भती ङ्झसॊचाइ मोजना, वजयभाय, हङ्चयहयऩङ्टय गडी ५ दे ङ्ञख चै नऩङ्टय

झनझने सम्भ

, ङ्झसन्धङ्टरी
ऩङ्टछाय खोरा कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना क न ऩा १४, ङ्झसन्धङ्टरी
फाॉझोडाॉडा ङ्झसॊचाई कङ्जऩराकोट ८, ङ्झसन्धङ्टरी
फेल्टाय ङ्झसॊचाई डाडी ८, ङ्झसन्धङ्टरी
फेसटाॉडी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतनकन्मा १, ङ्झसन्धङ्टरी
बाङटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, बारङ्टखोरा राम्ऩङटाय ४, ङ्झसन्धङ्टरी
बारङ्टवडाय ङ्झसॊचाई , कङ्जऩराकोट ८, ङ्झसन्धङ्टरी
भङ्चयन ङ्झसॊचाई मोजना कल्ऩफृऺ ४,६ य ७, ङ्झसन्धङ्टरी
भैनी धनसयी ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
यत्नावती गा.ङ्जव.स. कोहरवोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टरी
वागभती नदी कन्मादह ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरभाडी १,७, ङ्झसन्धङ्टरी
सावारे खोल्सी तल्रो सागवारे ङ्झसॊचाइ कभराभाइ ५, ङ्झसन्धङ्टरी
ङ्झसतरऩाटी चैनऩङ्टय टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झस.ऩा.२, ङ्झसन्धङ्टरी
सङ्टनकोिी नदीवाट खाङसाॉड पाॉट ङ्झसॊचाइ, ङ्झसन्धङ्टरी
हातीसाय क्वान्रे ढप्सायखोरा ङ्झसॊचाई मोजना

फेरघायी , ङ्झसन्धङ्टरी

अरुण दभाय ङ्झसॊ.मो., अरुण ठाकङ्टय ५ य ६
एक हङ्जटमा जङ्टटऩानी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
ककङ्टय ठाकङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ककङ्टय ठाकङ्टय ६
कभरा नङ्छदफाट वाड नॊ. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० य ११ को ङ्झनम्ती ङ्झसॊचाइ
ङ्झनभािण
खानी खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झफङ्झतजोय ४

खङ्टयहयी राभीडाॉडा ङ्झसॊ.मो., खोरागाॉउ ३
गैयी डङ्टडे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना झागाझोरी यातभाटा ९
चनौटे फाङ्झतक
ि े कवासे
जरकेनी काङ्झतक
ि े

ङ्झसॊचाइ मोजना, खोरा गाॉउ ९

ङ्झसॊचाइ मोजना, राम्ऩनटाय

टाॊडी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो दङ्टधौरी न.ऩा.वडा नॊ. ९, १० य हषॉ गा.ङ्जव.स. ङ्झसन्धङ्टरी
टायी गैयी ङ्झसॊ.मो. जरकन्मा २
ठाकङ्टय दभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, अरुण ठाकङ्टय २
ठाकङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्ट न ऩा २ दङ्ञख ७
ठाडो खोरा गजभरे कोल्टाय ङ्झसॊ.मो. ङ्झतल्ऩङ्टङ्ग ६
डकाहा

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसथौरी १ दे ङ्ञख ५

डङ्टकङ्टन्डाडा ङ्झसचाइ मोजना, यतनच ङ्टया ७ ९
ङ्झतरवायी भञ्गे दोबान

ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जऩराकोट

दे वगाये जयामोटाय अदङ्टवा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩङ्टन ङ्झनभािण भहादे व थथान-४
ऩथयाइ खोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, क्मानेश्वय

भझङ्टवा गाङ्जवस ५ ङ्झनगौरी फेसी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
भहङ्झबय पेदी सोम्फाये ङ्झसचाइ मोजना, फाहङ्टन ङ्झतप्रङ्टङ्ग ४
ङ्झसभ कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. भझङ्टवा ३
थवाया य टाॉडी
357109

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतनकन्मा १ य २

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

36,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ऩाना नॊ 77/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

धने खोरा रङ्ञक्ष्भनायामण भङ्ञन्दय सॊ यऺण, हत्ऩते ७ फॊकाडाॉडा

500

ठाकङ्टय खोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्झसथौरी ६ डङ्टडा

500

बोरे ऩयाॉसे ङ्ञचम्टाघायी सम्भ तटवन्ध ककङ्टयठाकङ्टय ८ य ९

500

धनसयी खोरा ङ्झन.मो. दङ्ट.न.ऩा. ११

500

कङ्जऩराकोट पाॉट सॊ यऺण, कङ्जऩराकोट ५, ६ य ७ खैयेटी

500

अहारे खोरा ङ्झनमन्त्रण, कभराभाइ ४

500

ढाडे खोरा ङ्झनमन्त्रण, कभराभाइ २

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
साखाभाडी ङ्झससौ फजाय, चदाॉहा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झबभथथान १ य २

500

ङ्झन.भा.ने. खहये खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दङ्टधौरी १०

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण

8000

सङ्टनकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण कङ्टिेश्वयधाभ सयऺण

7000

भङ्चयन नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

तावा खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

चदाहा खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

11000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
याभऩङ्टय वजाय सॊ यऺण, िान्ते श्वयी,

500

ङ्झसन्धङ्टरी ङ्जवधा आश्रभ साविजङ्झनक गङ्टठी, क.न.ऩा. ९ दोबान टाय

500

2. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - ङ्झसन्धङ्टरीभाडी, ङ्झसन्धङ्टरी

ङ्ञजल्रा :

10000

(रु. हजायभा)

याभेछाऩ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

759

जम्भा फजेट
759
16,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , याभेछाऩ

980

आरुफोटे फगय वेसी ङ्झसॊ.मो, पङ्टरासी १,३,५ (५० हे ), याभेछाऩ

6,000

ङ्जटल्ऩङ्टङ्ग खोरा जङ्टदे भङ्टहान ङ्झसॊ.मो, ङ्झतप्रङ्टङ्ग ९ (३५ हे ), याभेछाऩ

7,000

भाडी पाॊट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (८० हे ), ऩक्कयफास,

1,000

याभेछाऩ

गागर बडौये ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (३८ हे ), बडौये –४,

याभेछाऩ

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

ङ्ञचन्डे खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१०० हे ), बाऩङ्टि १,२,

याभेछाऩ

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
चौये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, टङ्टकीङ्झसम्रे,
जङ्टकेऩानी कथथरी ङ्झसॊचाइ मोजना,,

50

याभेछाऩ

याभेछाऩ

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु

ऩाना नॊ 78/293

ङ्ञजल्रागत फजेट
फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

आमोजना

३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
2,690

140
2,550

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

खहये खोरा बदौये ङ्झसॊ.मो. गेर ङ्ट ८ य ९

200

ठट्टृ
ङ्ट े कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गागर बदौये ४

200

साल्दङ्टङ्गखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पङ्टृङ्टरासी ९

200

ङ्झसथनेफेिी दे वीथथान ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्ञखम्ती ८

200

भङ्टर खोरा भहङ्जवय ङ्झसॊ.मो. ङ्झतल्ऩङ्टङ्ग ६

200

खानी खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जहरेदेवी ९

200

ङ्जवथकङ्टने ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भन्थरी ४

150

फासे खोरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ग्वथवाया ४

150

वेथान ङ्झसॊ.मो. वेथान १,७,६, य ४

400

गागर ङ्झस.मो गाum बदौये ४

300

याॊक खोरा दोबान ङ्झसॊ. कङ्टरो भभित , याभऩङ्टय-१

300
6,200

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
बूजेडाॉडा ङ्जट थटे ट ङ्झस.मो., यथनारङ्ट ४(१०हे .)
ङ्जवङ्झभये खोरा ङ्झसॊ.ऩोखयी पङ्टरासी ३ ७.५हे .,याभेछाऩ
ठङ्ट रो जोयधाया ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो., वेधान १, याभेछाऩ

1,500
400
1,100

भङ्टक्ऩाटाय सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.

600

आकािे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., भन्थरी २

500

ङ्झडही यातभाटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो ङ्जहम्गॊगा ५

500

जोयधाया ङ्झसॊ.ऩोखयी ङ्झनभािणा, स.न.ऩा १२

500

यजगाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩकयवास ३

500

ताभाकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ऩकयवास ४

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

अधेँ यी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वेथान ८
अचिरधाया ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गङ्टन्सी ३
कयकरे भङ्टहान कीङ्झसन्डे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी , पङ्टरासी २
खड्कटोर सोराय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झबताि न.ऩा ७
खहये थोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खङ्झनमा ऩानी ९,
गङ्टङ्ञन्स बदौये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गङ्टङ्ञन्स बदौये ३,४
घट्टे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दोयम्फा २
ङ्ञघङ्झभये टोर ऩधेँ यी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वेथान १, डहङ्ट ङ्ञघङ्झभये टोर
चदाये ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गेर ङ्ट ६ (७ हे .)
ङ्ञचउयीवोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञखम्ती ५
जखङ्झनटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झरफ्ट, ङ्ञचसाऩानी ८
जोयधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण खङ्झनमाऩानी ७
जोयधाया ऩोखयी खङ्झनमाऩानी ९
टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञखम्ती ४
टोकयऩङ्टय ऩोखयी ङ्झनभािण, टोकयऩङ्टय ८,
टोप्रा थोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,रखनऩङ्टय ६ (६हे .)
धाया ऩानी हयि रफ्
ि ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टरासी २
ऩोखयीडाडा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टरासी
पङ्टरासी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टरासी ३,२
बतेयेचौय थोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वेतारी ३
भगयछाऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फेथान ५ (४हे .)
यङवी खोरा भङ्टहान बै ठङ्ट रो खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भझङ्टवा, राभाटोर उऩबोक्ता १

ऩाना नॊ 79/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
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यानागाउॉ ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भन्थरी न.ऩा ७
सारङ्टयानाटोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., न.ऩा ८
ङ्झसम्ऩाने ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गङ्टन्सी ५
थवायापाॉट सोराय ङ्झरफ्ट भाॉझी वथती न.ऩा ६
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ब्ररृभा ङ्झफष्णङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रखनऩङ्टय ६ ७ ८ (१६० हे .)

9,550

खोकयखोरा बाङराङ ङ्झसॊचाई मोजना पङ्टरासी ९

1,000

ङ्झतरऩङ्टङ्ग खोरा जङ्टडे भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतरऩङ्टङ्ग २ (५० हे .)

8,200

राभङ्जवये वेिी ङ्झरखङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ, साघङ्टटाय य गोठगाॉउ

500

अधेयी खोरा भङ्टर ऩधेयो भहङ्टवावोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्झनमाॉऩानी ८

500

ङ्ट ाजङ्टजाय ७ याभेछाऩ
ताभाकोिी ङ्झसॊचाइ मोजना गेरि
सेङ्झतदे वी वोहये खोरा ङ्झसचाइ मोजना

वेतारी ८ याभेछाऩ

राम्ऩाते ङ्झसचाइ मोजना फेथान ६ १ ७ याभेछाऩ

500
3,850
4,300

खैयेखोरा ङ्जहकेटाय ङ्ञखम्ती फेिी ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टङ्ञन्स ९ ८ ४

450

ङ्ञखम्ती ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञखम्ती १ २ य ५

450

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

सादी य गोऩी खोरा ङ्झसचाइ मोजना डडङ्टवा १ २ ३ याभेछाऩ
कङ्टडङ्टरेपेदी ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरासी १,२,३,७,९ (५० हे .), याभेछाऩ
कङ्टण्डेरे पेदी ङ्झसॊचाइ मोजना, डङ्टडङ्टवा १,२,३,५,७ , याभेछाऩ
छामासयी ङ्झसॊचाइ मोजना, रखनऩङ्टय २, याभेछाऩ
ड्ताङ्गङ्झसङ्ग खोरा ब ङ्टभेथान ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टरासी ६ याभेछाऩ
तल्रो अम्पे ङ्झसचाइ मोजना नाभाडी ५ ६, याभेछाऩ
तल्रो फपय सारफोटे ङ्झसचाइ मोजना चैनऩङ्टय ३, याभेछाऩ
ङ्झतनधाये डडङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना पङ्टरासी २ दे ङ्ञख ९, याभेछाऩ
ङ्छदभी खोरा भङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना ङ्छदभी ७ ८ ९, याभेछाऩ
दोयम्वा ङ्झसॊचाइ मोजना, दोयम्वा २,३,४, याभेछाऩ
ऩातरे खोरा भङ्टहान दे वीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरासी ७, याभेछाऩ
फङ्टकेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यसनारङ्ट ३,४,५ (२०० हे .), याभेछाऩ
ङ्ट ङ्जहभगॊगा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झगजनटाय, याभेछाऩ
फेरङ्ग
यङ्गवी खोरा ठङ्ट रो खेत ङ्झसॊचाइ मोजना भजङ्टवा ङ्झनगारऩानी, याभेछाऩ
रप्से खोरा ठङ्ट ल्सीङ् ऩाखा नायावायी ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टरासी ५ ६ याभेछाऩ
ङ्ट ाय, याभेछाऩ
ङ्झरखङ्टखोरा वाॉध, साॉघट
वगयवेिी आरुवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, पूरासी ५,३,१, याभेछाऩ
ङ्जवतािटाय ङ्झस.मो., सङ्टकाजोय, याभेछाऩ
सातधाया ऩङ्टढीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, रखनऩङ्टय (६० हे ), याभेछाऩ
ङ्झसम्रे खोरा दे ङ्ञख सानावायी खोरा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना वाङ्जवमाखकि ३ याभेछाऩ
ङ्झसम्रे दे उयारी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टन्सी १ (५० हे .), याभेछाऩ
ङ्झसङ्चयसे कवैटाय ङ्झसचाइ मोजना याभेछाभ, याभेछाऩ
ङ्झसथनेयी घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ
हरङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाम्दी (१०० हे ), याभेछाऩ
खहये खोरा बदौये ङ्झसचाइ मोजना, गेर ङ्ट ८ य ९
गागर ङ्झस.मो गागर बदौये ४
धायाऩानी खोरा राम्ऩाते अचिरे ङ्झसॊचाइ मोजना गोठगाउॉ गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ७
फनौङ्झतखोरा ङ्झस.मो. दङ्टयागाॉउ ५
फङ्टरफङ्टरे गङ्टन्सार ङ्झसॊ.मो. गङ्टन्सी ९
बटौरी गोगने पङ्टकेसल्रा ङ्झसॊ. मो.
याङखोरा दोबान याभऩङ्टय ङ्झसॊचाइ सङ्टनकोिी
याङखोरा ङ्झसॊ.मो., याभऩङ्टय-१
यानागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना भन्थरी न.ऩा. ७
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रहये खोरा ङ्झसचाई आमोजना
राभो छाॉगा भङ्टहान बई चाॉऩखोरा हङ्टदै बन्ज्माङ्ग डाॉडासम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्ट ाय ८
राङ्ञम्फये ङ्झसॊचाइ मोजना साॉघट
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अम्वोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, नागदह, याभेछाऩ
ऐयभ खोरा भङ्टहान हङ्टॊदै ङ्झतरऩङ्टङ्ग ४ दे ङ्ञख ९ सम्भ ङ्झसॊचाइ, याभेछाऩ
ओरण खोरा ङ्झसचाइ मोजना दूधऩोखयी, याभेछाऩ
खाल्टे ऩोकङ्ट ङ्झसचाइ मोजना खाल्टे , याभेछाऩ
ङ्झगजनटाय ङ्झसचाइ मोजना ङ्झतरऩङ्टङ २, याभेछाऩ
गौडायी रङ्टब ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ
टोकी ङ्झसम्रे दे उयारी ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ
ङ्झतल्ऩङ्टङ खोरा छाऩ गाॉउ दोबान दे ङ्ञख नागदह चाहखकि हङ्टदै ङ्झतल्ऩङ्टङ १ ङ्झसचाइ मोजना, याभेछाऩ
ङ्झतल्ऩङ्टङ खोरा ङ्जऩऩरफोट दे ङ्ञख हरदे फेिी ङ्झसचाइ मोजना, याभेछाऩ
दाये गौडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखम्ती ६, याभेछाऩ
धङ्टसेनी विसीवाट साधङ्टटाय ७ राभङ्जवये वेिी ङ्झसॊचाइ, याभेछाऩ
ऩराती खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फेतारी, याभेछाऩ
ऩैम ङ्ट ठङ्ट रोखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गेर ङ्ट ६, याभेछाऩ
पङ्टङ्ञन्र खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जहभगॊगा, याभेछाऩ
फसेया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखम्ती ४, याभेछाऩ
ङ्झफङ्झभये खोरा साङसोरे काइचर ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण बदौये ५, याभेछाऩ
भझङ्टवा खोर ङ्झसचाइ मोजना ङ्जप्रङ्झत ४ ७ ९, याभेछाऩ
भझङ्टवा ठू रीवेिी खेत ङ्झसचाइ मोजना, टोकयऩङ्टय १ (९० हे .), याभेछाऩ
यानागाॉउ ङ्झसचाइ मोजना बदौये ४, याभेछाऩ
राभऩाते ङ्झसॊचाइ मोजना, फेथान १,६, याभेछाऩ
ङ्ट ाय ङ्झस. मो., याभेछाऩ
राकिङ्ट खोरा साॊधट
व्माडवाये खेत ओडाये खेत ङ्झसचाइ मोजना डडङ्टवा खोराघायी, याभेछाऩ
सेता ऩहया ङ्झसचाइ मोजना सैऩ ङ्ट ४, याभेछाऩ
थमाहरे खोरा कङ्टरो ङ्झनभािण, गोठगाउ ८, याभेछाऩ
कॊ ङ्ट वङ्ट काॊथथरी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ . ६ य ७ तायकेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
खहे येखोरा बदै ये ङ्झस.मो.गेर ङ्ट ८,९
खानीखोरा ङ्झसॊ.मो.सेयाऩानी दे उयारी
गोटे खोरा भङ्टहान गोटे चाम्वोटे , अरै न्दी ङ्झसॊचाइ आमोजना
घट्टे खोरा ओडाये भङ्टहान बै ङ्झसम्रे रुङ्जऩनी ङ्झसॊचाइ मोजना
च्माङ्छदटाय ङ्झसॊचाइ मोजना फेथान
झ्माउखोरा भङ्टहान नेवायटोर पय ा्ृङ्टकेसल्रा ७ ऩकयवास
टङ्टटे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ आमोजना गागर भदै ाये ४ ङ्झसॊचाइ आमोजना
ठङ्ट टे कङ्टरो ङ्झसॊ.मो.

बदौये ४

तल्रो अम्पेखोरा ङ्झसॊमो. नाभाडी ५ य ६
दङ्टगभ
ि खोरा दाङ्चयभफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना
नाभाडी गा.ङ्जव.स. ४,५,६ य ७ भा अम्पेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्ट ाट ङ्झसॊचाइ आमोजना, याभऩङ्टय
नङ्टवघ
ङ्झभल्ती ङ्झस.मो. पङ्टरासी-१
यजगाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. ऩकयवास ३
ङ्ट ाय गा.ङ्जव.स.भा राभङ्जवये ङ्झसॊचाइ मोजना
साॊधट
सारङ्ट यानाटोर ङ्झसॊचाइ मोजना याभेछाऩ न.ऩा.८
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

26800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु

ऩाना नॊ 81/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

बटौरी ढोडे सेया नदी ङ्झनमन्त्रण, भन्थरी १३ बटौरी

500

ताभाकोिी खोरा नदी ङ्झन. पङ्टराङ्झस १ ,साखेवेिी दे वीटाय, ओडाये

500

भङ्टर खोरा ङ्झनमन्त्रण, चनखङ्ट ७

500

वरवान खोरा ङ्झनमन्त्रण, बदौये ५ गागन

500

ङ्झभल्ती खोरा नदी ङ्झन. पङ्टराङ्झस १, साखेवगय

500

फासफोटे फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, गेर ङ्ट ५

500

ङ्ञिव भङ्ञन्दय तथा ङ्झफश्राभ गृह सॊ यऺण, भन्थरी १

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
खानीखोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, फेथान १, ६ य ७

500

ङ्झभङ्ञल्त खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, पङ्टरासे ९

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्ट ाट, कोथोऩे, डफ्का रगामत अन्म)
सङ्टनकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण (ङ्झसन्धङ्टयेटाय, रङ्टबघ

6000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
रीखङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण

15,000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ङ्ञिवारम फजाय सॊ यऺण, च ङ्टच ङ्टये ७

500

फीय खेत दोबान खङ्झनमाऩानी ८

500

(रु. हजायभा)

दोरखा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
19,500

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , दोरखा

600

याजकङ्टरो ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभेश्वय २ (११० हे ), दोरखा

5,250

फङ्टढाथोकी कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, पाथकङ्ट

3,249

(१६० हे ), दोरखा

ऩङ्टरा खोरा रुङ्ञचर बइङ्ट भर ङ्झसॊ.मो, सङ्टथऩ खथभावती ३,४,६,७,८ (१५० हे ),
राकङ्टयी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (८३ हे ), नाम्दङ्ट १,४,७,
ककिरे गोऩीखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गैयीभङ्टदी,

दोरखा

दोरखा

दोरखा

6,251
2,000
2,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

अधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ऩवटी,
कट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, काभ्रे,

दोरखा

दोरखा

ङ्ट ञ,
कारीचौय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भेरङ्ग

दोरखा

गेरऩङ्टखोरा आमोजना ङ्ञजयी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८, दोरखा
गैङ्चयजैनारङ्ट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गैयीभङ्टदी,
ध्माङखोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ऩवटी,

दोरखा
दोरखा

ङ्झनभकोट वेङ्झस ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, काभ्रे,
ङ्ट ,
नौसम फेङ्झस ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, भेरङ्ग

दोरखा
दोरखा

ऩङ्जवचौङ्झसदाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झभ.न.ऩा.,

दोरखा

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50
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अधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩवयी ७,

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

दोरखा

काङ्झरञ्चोक कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरञ्चोक ७,

दोरखा

ङ्झबयताने ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचरखा दोरखा
अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

वोदरे खोरा ङ्झसॊ.मो. डाॉडा खकि ७

200

ङ्ट ेश्वय २
भाङ्झथल्रो अॊधेयी ठङ्ट रो खोरा ङ्झस..मो. ऩटवा ४, ५, ७ य सै रङ्ग

200

जाङवो खोरा ङ्झस.मो रादङ्टक

200

ङ्ट ङ्गा खोरा ङ्झसॊ.मो.पथकङ्ट २ दे ङ्ञख ९
बरु

200

छोटे खोरा गोऩीकङ्टरो ङ्झसॊ.मो. ऺेत्रऩा ४ य ३

200

कोरे ङ्झसॊ.मो. ङ्झब.न.ऩा. ५ य ६

200

धाये खोरा दे ङ्जवथान फेङ्ञि ङ्झसचाइ आमोजना, राङ्जऩराङ्ग १

200

धङ्झभये खोरा भरेऩ ङ्ट ङ्झसचाइ आमोजना

200

ङ्झसभखेत खाॊगे ङ्झसॊचाइ प्रणरी, ङ्झबभेश्वय ६

200

उङ्झतसे जाभङ्टने ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩोगटी ६

200

खोरा खकि खेत ङ्झसॊ.मो. रादङ्टक ७

400

याङसा ङ्जऩडाल्ने ङ्झस.मो खाये

300

ठाडे टाऩङ्ट ङ्झस.मो., ध्माङसङ्टक्का धोकय १

700

9904

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ओखयफोटे ऩल्रो ऩॉधेयी ङ्झसॊचाइ मोजना बॊ गेयी ८ दङ्झरत फथती

(१०हे .)

भॊजेस ऩोखयी ङ्झसॊ.मो.(२०हे .)

100
200

ङ्टॊ ेश्वय ५ (१५हे .)
पराभ ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., िैरग

149

राॊकङ्टयी थोऩा ङ्झसॊ.मो. ऩवटी ७

296

(५हे .)

ङ्झसभ ऩोखयी ङ्झस.मो., ङ्झबभेश्वय १२

(१२हे .)

ङ्जवयौटा नाङ्छदिड. थोऩा ङ्झस.मो., जङ्टग ङ्ट ९
भार डाॉडा ऩोखयी ङ्झस. मो.

201

(९हे .)

ङ्झब. न. ऩा. १

801

(९०हे .)

823

सानेधाया थोऩा ङ्झसॊ, गैयीभङ्टदी २ (८हे .)
ङ्ट ६
गहते थोऩा ङ्झसॊ., भेरङ

(८हे .)

रप्से थोऩा ङ्झसॊ.आ., जपे ३
ड्णायड्णाये घट्टे खोरा

1008
991

(८हे .)

न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

782
गा्.प्र.ङ्झसॊ., राङ्जऩराङ

कारी ऩोखयी ङ्ञथप्रॊगकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

(८हे .)

ङ्टॊ श्व
िैरग
े य ६ (८हे .)

701
201

चेरी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., ऩवटी ८ (८हे .)

151

याउतवायी थोऩा ङ्झसॊ.मो., आचामि गाॉउ तल्रो ऩाण्डे हाॉऩ, ऩोखयी ३,९ १३हे .दोरखा

400

ङ्जवरूवा ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, ङ्झब.न.ऩा ६

500

ङ्ट ेश्वय ६
जरऩाश्वयी ङ्झसॊ.मो, िैरग

500

ङ्झसम्को धाया ङ्झसॊ.मो, ध्माॊग सङ्टकाठोकय

500

ऩाङ्ञखऩङ्टर ङ्झसॊ.मो, ङ्झब.न.ऩा.३

500

नाखी खोरा न.प्र.ङ्झस.मो, गैयीभङ्टदी ३

500

राम्चे आहार ङ्झस.ऩोखयी सॊ यऺण भहागा १

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

अन्धेयी खोरा ऩॊच्राकङ्टये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., झङ्टरे 6,7,8,9
आइतवाये ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी ६
कसेङ्चयवेंसी ध्र ङ्टफ छाॉगो कङ्टडाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खाये ३
ङ्टॊ ९
काङ्ञत्तके न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भेरग
काङ्ञत्तके ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झब.न.ऩा. 6
काभी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बी.न.ऩा. १३
ङ्ट ेश्वय ६
कारी ऩोखयी ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., िैरङ्ग
खेराऩू ऩङ्ञखऩङ्टर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झब.न.ऩा. ४
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खोऩङ्टडधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोऩाचाॉग ङ्ट ५
ङ्ट ६
गहते न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भेरङ्ग
गङ्टहेथोऩा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बेडऩङ्ट ५
गोगङ्टराते न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्जवगङ्ट १, गोगङ्टराते
छमाा्ये छमाा्ये धट्टे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., राऩीराङ्ग
छागेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फोच ६
छागेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनखानी ६
ङ्झछऩङ्झछऩेको भङ्टहानभा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बीयकोट ८
जरऩा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी ९
ङ्टॊ ६
जेठक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भेरग
टाउनानी ङ्झसभऩानी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बीनऩा ३
ठङ्ट रो धाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टग ङ्ट ९, पाल्टङ्ट
ढाडिखकि भङ्टरावायी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झब.न.ऩा. 1
थाऩागाॉउ ङ्झसभधायो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., घ्माङ्गसङ्टकाठोकय ४, थाऩागाउॉ
दाहे योल्कङ्टना पङ्टराउने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऺेभावती ९
दाह्रे योल्कङ्टना पङ्टराउने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऺेभावती ९
दे उयारी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वोच १,2,3
दोफाटे फेिी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी २
दोबाने कागङ्टने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., काब्रे ६
धङ्टराधङ्टरे काप्ती ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टयी २
धोवीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी ८
ङ्ट ६, ७, ८ य ९
पटकेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भेरङ्ग
फङ्टढीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
फङ्टढीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,/ खकारेश्वय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,/ राम्चे आदार ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
फङ्टङ्छदखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनखानी ३
फङ्टङ्छदखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सङ्टनखानी ३
ङ्ट ेश्वय ९
बारङ्टथवाॉया काङ्ञत्तके ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., िैरङ्ग
भार डाॉडा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झब.न.ऩा.१
यातभाटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भारङ्ट १
रप्से न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,जपे ३
राम्चे आहार ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ब ङ्टषापेदा २
वनऩारे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बी.न.ऩा. ८
ङ्जवरूवा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बी.न.ऩा 6
ङ्जवयौटा नाङ्छदिङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टग ङ्ट ९
वोच agriculture Farm, वोच
ङ्टॊ ६
श्माकय गहते खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भेरग
सातदोफाटो वधिारा बटभासे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झब.न.ऩा. ७
ङ्झसभको चौय केदाये श्वय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी ९
ङ्झसभको ऩातार ऩोखी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩवटी 8
ङ्झसभखोरा ङ्जऩऩर डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॉडा खकि ८
ङ्झसम्खिकि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झबनऩा १२
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

55,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्ट ेश्वय ३ ४ ५
झोयखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, िैरङ्ग

7,515

च्माॊसेघायी

1,005

ङ्झसॊचाई मोजना, घ्माङसङ्टकाठोकय १ दे ङ्ञख ४ (१०० हे .)

पङ्टरेक ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टग ङ्ट

994

काटाकङ्टटी ओखयऩौवा ङ्झसचाई मोजना, काटाकङ्टटी ४,५,६,७ (१०० हे .)

506

ङ्ट १ य २
ङ्झभल्ती खोरा कङ्टरढङ्ट ङ्गा ङ्झसचाइ मोजना, भेरङ

101

ङ्ट पेदी डाॉडाखकि ङ्झसॊ.मो., डाॉडाखकि १,२,३,४,७,८,९ (२०० हे )
सैरङ्ग

3,514

काब्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, काब्रे ३,४,६,८

2,997

ङ्झनगारे जाभङ्टने ङ्झसॊचाइ मोजना, डाडाखकि ७ (४२ हे .)

2,485
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सङ्टन्रावती ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्रावती य सङ्टनखानी (६० हे .)

8,539

टाऩङ्टको ङ्झबय काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, बीभेश्वय न ऩा ११ काउरे

4,501

ङ्झसयम्पङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरन्चोक २ दोरखा

3,700

खहये खोरा भहादे वथथान ङ्झसचाइ मोजना नाम्दङ्ट ८ दोरखा

3,508

ङ्झबयताने ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचरॊ खा दोरखा

3,500

घट्टे खोरा ङ्झसचाइ मोजना भागाऩौवा दोरखा

3,500

रडकी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना बेडङ्टऩ ४ दोरखा

500

अधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना पथकङ्ट २ दोरखा

500

होङ्झसङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना ,ठङ्ट रो ऩातार १२३६७ दोरखा

3,000

भङ्झछरेवा ठू राखेत ब ङ्टरुङ्गवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, काटाकङ्टटी २

950

ङ्ट फङ्टरङ्ग
ङ्ट
डङ्टडङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टरङ्ग
२३ ४ ७ ८ ९

1,250

जौथवाया ङ्झसॊचाइ मोजना, ओयाङ्ग १ २ ३ ४ ५ य ९
ब ङ्टरुॉगा खोरा
भहङ्झबय

235

ङ्झसॊचाइ मोजना, पथकङ्ट १-७, ९ दोरखा

ङ्झसॊचाइ मोजना,

दू धऩोखयी

जम्भा फजेट

३ ४ ५

250

दोरखा

1,250

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

अधेयी खोरा ङ्झसॊ मो, नाम्दङ्ट ५-७ ङ्झसरुवायी डाडा खेत (६८ हे ),
उखङ्टवायी काउरे ङ्झसॊचाइ ङ्झब.न.ऩा. ११,

दोरखा

दोरखा

उखङ्टवायी काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब.न.ऩा. ११ (३५हे .),
कारी दह ङ्चयमारे ङ्झसॊ मो, जसे ७ य ८ (६० हे .),

दोरखा

दोरखा

खभाये खोरा ङ्जकनेटाय ङ्झसचाइ मोजना सहये ४ दोरखा
खाये खोरा ङ्झतन दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना गौयीभङ्टदी ३,
गैयी जैनारङ्ट कङ्टनेश्वाया ङ्झसचाइ मोजना ङ्झभगे २,

दोरखा

दोरखा

गोङ्जऩखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गैयीभङ्टदी (५० हे .),

दोरखा

रेही गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, हावा ७ (७० हे .),

दोरखा

चाऩाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठङ्ट रोऩातर,

दोरखा

चाङ्झरसे िेयाखोरा नाम्साजोय ङ्झसॊ.मो., सङ्टन्रावती,

दोरखा

चोक्टे खोरा-रुऩथाङ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झफगङ्ट १ दे ङ्ञख ९ दोरखा
जङ्टगेखोरा ऺे.ऩ.ऩा.नाम्दङ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना,

दोरखा

ढाडे खोरा यातभाटे भाझगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना घ्माङसङ्टकाडोकय ७ ८ ९ दोरखा
तल्रो अधेयी खोरा ङ्जऩऩयडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, झङ्टरे ९ (४० हे .),
दाह्रे योरकङ्टना पङ्टराउने ङ्झसॊ.मो. सङ्टष्ऩा ऺभावती ९,
दङ्टध ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, (४० हे ),

दोरखा

दोरखा

दोरखा

ङ्झनगारे खोरा भङ्टराफायी ङ्झसॊ.मो., भागाऩौवा,

दोरखा

ऩावङ्ट बौङ्झसदाय ङ्झसचाइ मोजना ङ्झबभेश्वय न ऩा २,

दोरखा

फङ्टङ्थरी ङ्झसचाइ मोजना भेडङ्टऩ दोरखा
फोदरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, डाॉडाखकि,

दोरखा

ङ्झबत्ते खोरा ठू रो खोरा खहये खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऺेत्रमा २,

दोरखा

भहादे व खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब.न.ऩा. ११ य १ (४०हे .), दोरखा
भाङ्झथल्रो ठू रो अॊधेयी खोरा ङ्झसॊ मो, ऩवटी ४ दे खी ७ य ९,
ङ्ट ,
भाङ्झथल्रो ङ्झभल्ती खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरङ
ङ्ट ,
भाङ्झथल्रो ङ्झभल्ती खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरङ

दोरखा

दोरखा
दोरखा

भादे वथथान खहये खोरा ङ्झसचाइ मोजना नाम्दङ्ट ८,

दोरखा

भारडाॉडा ङ्झब.न.ऩा.१ ङ्झसॊचाइ आमोजना, ऩाटाटोर,

दोरखा

ङ्जवष्णङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना घ्माङसङ्टकाढोकय २,३,४,५,६ दोरखा
वोत्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काटाकङ्टटी १ दे ङ्ञख ७ सम्भ (४५ हें ), दोरखा
श्माङवा ङ्झसॊचाइ मोजना, रादङ्टक,

दोरखा

ङ्ट ेश्वय ९ घयभघय,
ङ्झसभखेत आगे ङ्झसॊचाइ मोजना, िैरङ्ग
सङ्टरङ्झसङ्ग सङ्टके ङ्झसॊचाइ मोजना, राकङ्टयीडाॉडा,

दोरखा

दोरखा

हात्ती छहया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब.न.ऩा. १ य ५ दे ङ्ञख १३ (४५० हे .), दोरखा
छोटे खोरा गोऩीकङ्टरो ङ्झसॊ.मो. ऺेत्रऩा ४ य ३
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जाङवो खोरा ङ्झस.मो रादङ्टक
जङ्टकेऩानी ङ्झसचाइ आमोजना, ठङ्ट रोऩातर ५
ढाडे खोरा सात धाये भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना घ्माङ ५ य बेडङ्टऩ ६ दे ङ्ञख ९
ङ्झनम्कोट वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, काब्रे ९
पेदी कङ्टन्डाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजयी न ऩा ६
ङ्जवरुवा ङ्झसॊचाई मोजना सहये गा.ङ्जव.स वडा न.४ ,
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अधेयी खोरा ङ्झसॊ मो, ऩवटी ७,

दोरखा

कङ्टङ्गेर ङ्झसॊचाइ मोजना, रादङ्टक ५,

दोरखा

कोटके फैसाखे ङ्झछनके ङ्झसॊचाइ मोजना, फोच,
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काब्रे ,

दोरखा

दोरखा

छहये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩवटी ७ (१०५ हे .),

दोरखा

ड्णानेखोरा फङ्टथती झोरङ्टङ्गे ङ्झसॊचाइ मोजना, बी.न.ऩा. ६, फङ्टथती,
ठू रा ढङ्ट ङगा ङ्झसचाइ मोजना डाॉडाखकि,

ङ्झडही चौतायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभेश्वय न.ऩा. ९,

दोरखा

ङ्ट ३ दे ङ्ञख ८,
नौ सम तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरङ
ऩात्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरन्चोक ताये बीय,
ऩौवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टयी ५,६,
पड्केखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बेड्ऩङ्ट,

दोरखा

दोरखा

दोरखा

दोरखा

फतासे खोरा कारीदह यै रे ङ्झसॊचाइ मोजना, जपे ८,

दोरखा

ङ्ट ४,६,
बोटे खेत क्मायीङ्झन भाङ्झथल्रो ऩधेये ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरङ्ग
यातो छहया ङ्झसॊचाइ मोजना, पथकङ्ट ,

दोरखा

दोरखा

दोरखा

दोरखा

रकङ्टयी च्माम्भा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाम्दङ्ट ४,
ङ्जवभकोट वेिी ङ्झसचाइ मोजना काभ्रे ९,
अधेयीखोरा ङ्जऩऩरडाडाॉ ङ्झसॊचाइ मोजना,

दोरखा
दोरखा

झङ्टरे ९

ओख्रेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भागाऩौवा २ ३ ५
ओख्रेनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ओयाॊग
ओख्रेनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टयी ८
कङ्झब्रगाम्फङ्ट डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना,
गेराऩङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञज यी न ऩा ८
गैयी जैनार कङ्टरेश्वया ङ्झस.ॊ मो. २
छहो जॊगाये ङ्झसॊ.मो , च्माभा

४ य ५

जङ्टगऩ
े ानी ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्झडही चदताया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब न ऩा ९
तल्रो अधेयीखोरा ङ्झसॊ.आ.
धङ्झभये खोरा भरेऩ ङ्ट ङ्झसचाइ आमोजना
ङ्टॊ
नौसम वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरग
ऩङ्टङ्ञक्त खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टग ङ्ट ४
ङ्टॊ
फयाॊग कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टरग
बण्डायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ठङ्ट रो ऩातर गा.ङ्जव.स.
ब ङ्टतछहया काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब न ऩा ११
ङ्ट ेश्वय २
भाङ्झथल्रो अॊधेयी ठू रो खोरा ङ्झसॊ.मो.ऩवटा ४, ५, ७ य िैरङ्ग
यावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टयी ५ ७४
रड्के खोरा ङ्झसॊचाइ बेड्ऩङ्ट १ थाङ्झभडाॉडा
ङ्जहरे गोगने ङ्झसॊचाइ मोजना, ओयाॊग ३ ५
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

20,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ताभाकोङ्ञि न.ङ्झन. मो. साहाये ३

500
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चाऩाखोरा तटवन्ध, ठू रा ऩातार ५

500

भासे फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, सङ्टन्रवती १

500

सेती दे वी प्रा.ङ्झफ., फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

ङ्ट ५
पयके खोरा ङ्झनमन्त्रण, भेरङ्ग

500

ङ्झभङ्ञल्त खोरा ङ्झनमन्त्रण, राभाऩाटा कोरचौय, डाॉडाखकि ७

500

टाऩङ्ट साङ्झध थवाङ्झभकोफोट ताभाकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण, घ्माङसङ्टकाठोकय १

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
दे वीथथान ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्ञजयी न.ऩा.

500

रौती ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण ङ्ञजयी न.ऩा. ६ ,कडायपेदी

500

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
ङ्झसगटी नदी ङ्झनमन्त्रण

15,000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

सूमोदम ङ्झन.भा.ङ्जव. सॊ यऺण, सङ्टनखानी ९

500

ऩल्रावायी भा.ङ्झफ. सॊ यऺण, दङ्टधऩोखयी

500

(रु. हजायभा)

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

वाङ्जषक
ि वजेट
759

जम्भा फजेट
759
24,500

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

61

इचोक ङ्झसॊ.मो, इचोक ३,४,५ (१०० हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

6,360

अङ्झधकायीटाय ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभटाय १ (६० हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

5,000

सयथवती खोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभटाय २,५,६,७,८ (४३ हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
थाङ्ऩारधाऩ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (७० हे ), थाङ्ऩार धाऩ २,३,४,

4,700
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

क्माभूने भङ्टहान भाझ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५० हे ), ङ्ञिखयऩङ्टय ४,५,६,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

4,163
4,066

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

अॊधेयीखोरा कापरचौय ककिरे ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची न ऩा १४ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कङ्झररुम्टी एकरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टकोट, भेरम्ची – ४
खाल्डेखोरा गौरुङ्गघट्ट सङ्टनखानी ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची न ऩा १३ १४ १५ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
खोरेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टवाचौधय – ६
गङ्टञ्जखोरा, फडयो ङ्झसॊचाइ मोजना, सेराङ,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

गङ्टहे खोरा ङ्जऩऩर साये गोये टोर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टजायी थोक–ऩाल्चोक–२
घट्टे खोरा कहरे खेर ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
घट्टे रुम्टे ङ्झसॊचाइ मोजना, इचोक–७
ङ्ञचउयी खकि च ङ्टये टाय ङ्झसॊचाऺा् आमोजना, हेल्म्फङ्ट १, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
च ङ्टच्चे ढङ्ट ङ्गा घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
टङ्टप्रीखोरा दोबानवेसी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झनन्जेर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ठू रो धाङ्छदङ्ग,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

न्मूये बै से ङ्झसॊचाइ मोजना, रागचे
भानेखकि ङ्झसॊचाइ मोजना, थाङऩारकोट –६
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ङ्ट डाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊन्धङ्टऩाल्चोक
यजनी गङ्टदङ्ग
ङ्झसन्धङ्टरखोरा ङ्जढकङ्टये वेिी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, भेरम्ची –८
सङ्टकदर ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
अॉधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झफयौटे , रगाचे ,
गयहाॉउ घट्टा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ज्माङ्झभये ६,८,
ऩखाय खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, थङ्टम्ऩखाय,

50

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

भन्टासे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, दङ्टवाचौय ७,८,९,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

रप्तङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फयाम्ची ७,९,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

ङ्झरसान्खङ्ट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झरसान्खङ्ट १,२,४,

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3,000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ऩहीये खोरा डाॉडा खेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित काङ्झरका
ङ्ञचउङ्चयखकि च ङ्टये टाय ङ्झस. मो. हेरम्फङ्ट १ ङ्जकउर १

३५७१२६

600
३

४

५

200

सङ्टगयङ्ट े भाझा गाॉउ ङ्झस.मो पङ्टङ्ञल्ऩङ डाॉडा ५ ,८

200

जकेखोरा जङ्टठेडाॉडा ङ्झसॊ.मो., बोटे चौय २य३

200

घट्टे खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पटकङ्झसरा ९

200

सङ्टनरुऩेपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी भेरम्ची ९

200

फाहभङ्टये ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भहाॊकार १

200

ढाडवेसी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भेरम्ची ११

200

खहये खारा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, मभङ्टनाडाॊडा ३

200

तल्रो खहये ङ्झसॊचाइ प्रणारी, धाइङ्चयङ्ग ३

200

थम्काफेिी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, काङ्झरकाथान ७

200

डभै खोरा दे ङ्ञख ऩयाजरीवायी एवरे ङ्झसॊचाई ,भानेश्वौया गा.ङ्जव.स वाड न. ६

400

7900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दे ङ्झफडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरङ्जऩङकट्टी ६ (२०हे .)

870

बञ्माङ थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, ढकारखहये , फाॉसवायी १ (२०हे .)

185

केकायाभ ङ्झसॊचाइ मोजना, बोटङ्झसऩा २, ङ्झस.ऩा (१५हे .)

255

कापरटाय सङ्टवेङ्छदटाय न.प्र.ङ्झसॊचाइ मोजना, पट्कङ्ञिरा-५ (१०हे .)

215

ठोटनीखोरा न.प्र.मो., बोटे चौय ९ (१०हे .)

520

नौतरे थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩारचोक ३ (१२हे .)
फरेपी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मेाजना, जरङ्जवये ४

(२०हे .)

दे ङ्जव डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. वारृङ्जवसे-२, ङ्झसन्धू ऩाल्चोक १२हे .

950
1020
625

खोरे डाडा प्राङ्जिक ऩोखयी, धङ्टभथाङ्ग ६, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

50

भानेधाया ङ्झसॊ.मो, फारृङ्जवसे, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

50

भजङ्टवा ङ्झबभटाय इनरवती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ , ज्माम्दी ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

30

ब ङ्टभेथथान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना भे ने ऩा ९ थाक्रे ङ्झसधङ्टऩाल्चोक

30

अधेयी खोरा थाऩागाॉउ थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना

500

च ङ्टये टाय थोऩा ङ्झसॊचाइ ङ्जकउर १

500

केउङ्चयनी घैमाखेत ऩोखयी ङ्झसॊ.मो चौताया ६

500

अधॊ यीखोरा थाऩा गाॊउ थोऩा ङ्झसॊ.मो , भे.न.ऩा १४

500

च ङ्टये टाय थोऩा ङ्झसॊ.मो, ङ्जकउर १

500

इन्रावती ङ्झबम्टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो साॉगाचोक ८ य ९

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ठङ्ट रो ऩधेयो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फारृा्ङ्झफसे ३
फोगटी घट्टऩाङ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ठङ्ट रोऩाखय
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थङ्टम्भऩाखय

सोती फगय हाडी खोरा, थाङऩारधाऩ ५,८
ङ्झबयकङ्टना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञजतऩङ्टय २,३
भोहोरे ङ्झडही न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

पटकङ्ञिरा

धान्चेर कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., , कङ्टङ्झबन्डे
फगैचा दनङ्टकाय टोर, दोबानटाय २
बट्टे याम्चे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याम्चे
ङ्झसम्फङ्ट डाॉडा गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टङ्ञल्ऩङ्गडाॉडा
डडङ्टवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

भेरम्ची ४

बोटङ्झसऩा गा.ङ्जव.स. यानीओडाय भङ्टहान न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झतम्फङ्ट ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

टमाङकी ङ्झनभािण

हेरम्फङ्ट ८

खाल्टे ङ्झछऩीगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
जघाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

पङ्टल्ऩीङडाॉडा ६

ओखरे फडये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाॊखा
राङखोरा नायामणथथान न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टल्ऩीङकट्ट ८
कङ्टङ्झफडे छाऩ ५, ऩयाजङ्टरी टोर

धान्से खोरा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

उनीचौय तल्रोगाॉउ ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
अधेयी खोरा सङ्टनखानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

पङ्टल्ऩीङ्गकङ्जट्ट ८

भे.न.ऩा. 14

ङ्झसथनेयीटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भे.न.ऩा. 3
ठाॉटी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भे.न.ऩा. 10
धङ्टसेनी खोरा दे वीथान न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
फतासे क्मौये नीटोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

भे.न.ऩा. 3

भे.न.ऩा. 1

रप्सेधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भे.न.ऩा. 12
कटङ्टवाफेसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टरङ्जऩङॊ ८
इन्रवती ङ्झबभटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साॉगाचोक 8,9
ऩङ्जहये काङ्ञत्तके ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

जरङ्जवये 2,37,8,9

भेरम्ची टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झगयानचौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
इन्रावती अङ्झधकायी टाय सोराय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ब ङ्टरब ङ्टरे खानेऩानी तथा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., राई सॊ यऺण, चौताया 3
भाझा गाउ ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झसम्फङ्टङ्झसङ ङ्जवञ्जेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

45,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ढकार खहये ङ्झसॊचाइ मोजना, वाॉसवायी ७ (१०० हे .)

2,694

च ङ्टचेढॊ ङ्ट गा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसखकि ९, खनारगाउ

9,430

तल्रो राभऩाते गणेि वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, कदभवास ४

1,480

फोक्से खोरा अचिरे झोरङ्टङ्गे ङ्झसॊचाइ मोजना, जरङ्जवये , पङ्टल्ऩीङकोट (१०० हे .)

4,902

ड्णारी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोल्छे १

8,300

ङ्झसमाॉरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, मभङ्टनाडाॉडा ३

6,540

ऩारते खोरा डब्ल्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्माङ्झभये ७,८

4,630

फाह्रङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना फाह्रवसे १ २ ४ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

4,860

ङ्जऩॊगरा खोरा ढङ्टॊ गे साॉघ ङ्ट सेया खेत ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टनखानी ३ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

464

चौयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना अत्तयऩङ्टय १ दे ङ्ञख ७ (६० हे ) ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

300

च ङ्टच्चे ढङ्ट ङ्गाघटे ङ्झसॊचाइ मोजना, चोकयी ८ ९

300

यवोनाऩा खोरा दे ङ्ञख च्माल्भे भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, घोथिरी ५ ६ ७

300

ऩल्रो बाङ्गे ङ्झसॊचाइ मोजना, बोटे चौय २

300

अम्फोटे खोरा रोहये ऩाखा ङ्झसभखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झबभटाय १ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

अधेयी खोरा काकीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉगाचोक, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
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अधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रागाचे (२५ हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कभरादे वी ङ्झसचाइ मोजना कथिरी ३ ६ ९ य फयावेिी, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
काङ्झतक
ि े खोरा ङ्झसचाइ मोजना थङ्टम्ऩाखय १, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कारी रुम्टी यमारे ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टकोट ६,७ (५० हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कैजरे धाया ङ्झसचाइ मोजना फाह्वङ्जवसे ५ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
खये खोरा ङ्झभन्दङ्ट भायो खोरा ङ्झसॊ मो. ऩाङताङ (७५ हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
खोऩेखोरा जाभङ्टने खेत ङ्झसचाइ मोजना ठोकऩाि, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
गोमवन काभ्रेफेिी ङ्झस.मो कथिरी २,३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
राङभाङ ङ्झसचाइ मोजना फासखकि ७ ८, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
छरछरङ्ट टौथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्ञझमाडी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिरुवायी (३५ हे ), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
टारुकेपाट ङ्झसॊ मो. ऩटकङ्झसर, ७,८,९ (३० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
टङ्टङगाथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, घोथिरी ६,७,८,९ (९० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ठङ्ट रो खोरा ङ्झस.मो, ङ्झसऩाऩोखये १,२,३,४, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ठू राखेत ङ्झसचाइ मोजना ठोकऩाि ७ ६ ५ ४ २ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
डङ्टटे खाल्टे ङ्झसचाइ मोजना, गोल्चे ६,७ (८० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
डङ्टम्का चाङ्झरसे िेयापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनखानी ३, (१२० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
थाङऩारधाऩ ङ्झस.मो, थाङऩारधाऩ २,३ य ४, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
दभै खोल्सी ङ्झसचाइ मोजना भेरम्ची ११ चौरागाइ ङ्झतवायी सङ्टवेदी गाॉउ, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
दादी खोरा ङ्झरङ्जट भङ्टहान ताभाङ्ग वथती ५, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
दे वीथान धाया ङ्झसचाइ मोजना फाह्रङ्जवसे २, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
धनेश्वय काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, थङ्टम्ऩाखय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झनञ्जेर ङ्झसॊचाइ मोजना, ठू रो धाङ्छदङ २ (४७ हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
फेरावती ङ्झसचाइ मोजना मभङ्टनाडाॉडा ३ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
फेङ्ञिपाॊट फसेङ्चय पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, भान्खा, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
बारङ्ट खोऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, ठङ्ट म्ऩाखोय ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ब ङ्टभेश्वयी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनखानी १,२,३ (५० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
भहङ्झबय खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टन्सा १ दे ङ्ञख ९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
भङ्टसयङ्ट े चायघये जाभङ्टने टायीपाट ङ्झसॊचाइ मोजना, वाडे गाउ ४, धङ्टसेनी, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
रप्तङ्ट खोरा भारखोसयमा चनौटे ९,७ ङ्झसॊ मो.

(५० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

राभ खोरा भाने डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टङ्ञल्ऩङकट्टी ७ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
िेयायानीटाय ङ्झस.मो., फतासे-२, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झसथनेयी यातो ढङ्टॊ गा तल्रा गाउ ङ्जवञ्जर ८ (१५५ हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
काङ्झतक
ि े ऩङ्टछाय भाझ कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. चौताया ६
घट्टे कङ्टरो जङ्टङ्गेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना,
च ङ्टये ताय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जकउर
जकेखोरा जङ्टठेडाॉडा ङ्झसॊ.मो., बोटे चौय २य३
वङ्टरवङ्टरे ङ्झसॊ.मो., कथिरी ४ य ५
ङ्झसथने ङ्झस.मो पङ्टङ्ञल्ऩङडाडा वडा न ७ ङ्झसथने
हाङ्झडखोरा ङ्झछङ्ञम्त रे खकि ङ्ञचराउने ङ्झसॊचाइ मोजना थाङऩारकोट
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अधेयी खोरा एक्रे वेिी ङ्झसचाइ मोजना भोश्वाॉया ९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
आरुफोटे ङ्झस.मो ढाडखोरा, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
काङफारङ्टङ खोरा ङ्झसचाइ मोजना हगाभ ७ ८ ९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ा् कि ७,८,९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कातङ्ट ग्मूभयाङ ङ्झस.मो फासयॉ ख
कङ्टकङ्टयगोडे याम्चे ङ्झसॊचाइ, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
कङ्टडङ्टखोरा ऩाल्चोक ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाल्चोक ३ दे ङ्ञख ७, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
खाड्ऩा दे वी ङ्झस मो, फाॉडेगाॉउ ३,४, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
गोरभाथान एक्रे वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, भानेश्वाया ९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
झाये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉगाचोक १, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
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झोया यानीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, वतासे, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
टाऩङ्टबॊगारो सङ्टकाठोकय ङ्झसॊ. मो, सङ्टकाठोकय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ठाडोखोरा ङ्झस.मा, ठङ्ट रोधादीङ्ग, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ठङ्ट रो खोरा धङ्टथरङ्टङ्ग ङ्झसचाइ मोजना, फतासे, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
डङ्टडे खोरा ढोडेनीखेत ङ्झसचाइ मोजना इचोक ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्जढकङ्टये डाॉडा ङ्झस.मो, थाङऩारधाऩ, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ऩल्रो बाॊगे ङ्झसचाइ मोजना बोटे चौय २, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ऩङ्टच्छाय कङ्टरो ङ्झस.मो पाप्रे, दनङ्टवाय, ङ्झतऩेनी ९, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
फसेयी ङ्झसॊचाइ मोजना कथिरी , ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
फोगटी घट्ऩाङ कङ्टरफङ्ट ङ्झसॊ.मो., ठङ्ट रोऩाखय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
फोटये खोरा ङ्झस।मो, गङ्टम्फा २,३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ब ङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ, फरुवा ३ य ४, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
भङ्टरकङ्टरो ङ्झसॊ मो. ऩटकङ्झसर, २ (४० हे .), ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्ट भङ्टहान इचोक ङ्झसॊचाइ मोजना, इचोक ३,५, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
भेरम्चीखोरा आकािेऩर
यचने ठङ्ट रो ऩाखय ङ्झस.मो थङ्टम्भऩाखय,, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
यानी ओडाय ङ्झस.मो, बोटङ्झसऩा ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
रप्सी खोर ङ्झस.मो बोटङ्झसऩा १, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
राभ खोरा भानेडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरङ्जऩॊग, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
राभखोरा भानेडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना पूरङ्जऩङकट्टी, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
राभखोरा भानेडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना पूरङ्जऩङ्गकट्टी, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
राभाखवरा भानेडाॉडा ङ्झसचाइ मोजना पङ्टरङ्जऩङ्ग, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झरकङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कदम्वास, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झरनीखोरा भङ्टसयङ्ट ीवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩथकय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
रङ्टकङ्टङ खोरा ङ्झस.मो, फाॉसख
ि कि ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
रङ्टकङ्टवाखोरा ङ्झस.मो , घोथिरी ३, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
साम्फोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, फयाम्ची २, ४, ५ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झसन्धङ्टकोट ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसन्धङ्टकोट ६, ३ य २ , ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
ङ्झसथने खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभटाय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
सङ्टकदर खोरा ङ्झसचाइ मोजना धङ्टथकन २ य ङ्जऩथकोय, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
हाॉङ्झड खोरा भङ्टहन सेती फगय थाङऩारधाऩ ५,८, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक
आउचेत दे उयारी ङ्झसॊचाइ चौताया ५
ङ्ञचउङ्चयखकि च ङ्टये टाय ङ्झस. मो. हेरम्फङ्ट १ ङ्जकउर १

३

४

५

जकेखोरा जङ्टठेडाॉडा ङ्झसॊ.मो., बोटे चौय २य३
नौङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टङ्ञल्ऩङकोट ४
फडये खेारा भङ्टहान अङ्टगङ ङ्झसॊचाइ भेरम्ची ५
बोटे ओढाय-ङ्ञचराउने ङ्झसॊ.मोजना सङ्टनखानी गा.ङ्जव.स. ७
ङ्ट गैडा ङ्झसचाइ, ठङ्ट रोऩाखय गा.ङ्जव.स वाड न. ४,२,३,१,७ य ५
यजनी गङ्टदग
वादीथमोङ्ग-दभैधाया ङ्झसॊ.मो.
सङ्टगयङ्ट े भाझा गाॉउ ङ्झस.मो पङ्टङ्ञल्ऩङ डाॉडा ५ ,८
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

22,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

तौथरी खोरा नदी ङ्झन., तौथरी – ९

500

भाझी गाउॉ नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩाॉरट
े ाय ८

500

तौथरी खोरा ङ्झन.मो तौथरी ९

500

सङ्टनकोङ्ञि बोटे कोिी दोबान कटा ङ्झनमनत्रण ऩारटाय गा.ङ्जव.स २

500

भाङ्ञझपेदा थथर सॊ यऺण, भे.न.ऩा. ११

500

ङ्झसऩारे खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण मभङ्टना डाॊडा ३

500

गङ्टन्स खोरा ङ्झनमन्त्रण, गङ्टन्स ७, ८ य ९

500
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(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
अधेयी खोरा य घट्टे खोराको दोबानभा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, कदभफास ८ य साॉगाचोक ७

500

ङ्ञचसौनी खोल्सी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, बोटङ्झसमा २

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
फरे पी नदी ङ्झनमन्त्रण, (जरङ्झफये ४, फतासे २)

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

भाझी गाउॊ फथती सॊ यऺण ऩाङ्गेा्यटाय ८

500

फाह्रङ्झफसे ऩङ्टयानो वङ्ञथत सॊ यऺण, फाह्रङ्झफसे १,८,९

500

४. फाढी ऩहीयो ऩङ्टन् ङ्झनभािण ङ्झफिेष कामिक्रभ
फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - ङ्झफङ्झबङ्ङ नदीहरु तथा ऩङ्जहयोहरु (जङ्टये ऩङ्जहयो सभेत)

357131

10000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

3500

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
फाह्रङ्जवसे फजाय सॊ यऺण, (सङ्टनकोिी नदी)

500

पटक ङ्झसरा उच्च भा.ङ्झफ. सॊ यऺण, भे.न.ऩा. ११

500

२. इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा अन्तगित इन्रवती फगय कोङ्चयडोय आमोजना

ङ्ञजल्रा :

2500

(रु. हजायभा)
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३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

759

जम्भा फजेट
759
7,740

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास सव-ङ्झडङ्झबजन , यसङ्टवा

250

भाहाघाय ङ्झसॊ.मो, रहये ऩौवा ६,४,५ (६२ हे ), यसङ्टवा
पाभचेत ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५७ हे ), सयभथरी ७,

5,100
यसङ्टवा

2,140

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

ङ्ट
धोफी खोरा जङ्टडी तरुके ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, धैफङ्ग
ङ्ट ॊ २
धोङ्जवखोरा जङ्टङ्झड तारुके चैठायी ङ्झसॊ.मो, धैवग
ऩाखा खोरा तल्रो रुप्सेऩानी ङ्झसॊ.मो, बोरे ६,८,९
उऩल्रो रुप्सेऩानी ङ्झसॊ.मो, बोरे ६
ङ्ट ॊ २
बोरे ऩच्छाय ङ्झसॊ.मो, धैवग
कऩथङ्झरटाय ङ्झसॊ.मो, बोरे २
ठू रो बाकिङ्ट ङ्झसॊ.मो, थमाफ्रङ्ट
इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ठू रो बोरे ङ्झसॊ.मो. बोरे गा.ङ्जव.स.,

50

यसङ्टवा

साॊरे खोरा ङ्झसॊ मो, डाॉडागाउॉ (१०५ हे ),

यसङ्टवा

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

1500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्झसन्दङ्टये ढङ्ट ङ्गा ठङ्ट रा गाॉउ ङ्झस..मो. ठू रो गाॉउ १, ६

200

जॊगरे दिवङ्टये ङ्झसॊ.मो., बोरे ८

200
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ङ्ट २
पराखङ्ट खोरा भङ्टहानगयी कङ्टहङ्टरे असाये पाॊट ङ्झसॊचाइ, धैवङ्ग

300

धोवीखोरा भङ्टहानगयी जङ्टडी डङ्टङ्गरे पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे ८

200

ऩाखा खोरा तल्रो रुप्ऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे ६,७,९

200

जभयी काभ्रे खोरा भङ्झनगाउॊ ङ्झसॊचाइ प्रणारी रदोऩौवा ४

200

गतराङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गतराङ्ग

200

जम्भा फजेट

6000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्ट -२
साॉधीखोरा बोरे चैठायी ङ्झसॊचाइ मोजना, धैवङ्ग

(६हे .)

300

ऩॉधेये खोल्सा थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे ६ (१०हे .)

300

काप्रेखोरा भङ्टहान वनङ्टवा चौकीटाय थोऩा ङ्झसॊ. रहये ऩौवा ३ (२१हे .)

500

िङ्टब ङ्झफहानी थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे ९

200

(१०हे .)

ङ्ट
ङ्झसम्रे खोरा भङ्टहानगङ्चय गैयावायी थोऩा ङ्झसॊ.मो., धैवङ

(१०हे .)

300

ङ्ट २(२६हे .)
धोफीखोरो भङ्टहानगयी तारुके फेरचौय थो.ङ्झसॊ.मो., धैवङ्ग

400

डाडाघये ऩिङ्टऩती खोरा थो.ङ्झसॊ.मो. रहये ऩौवा २,

300

फडहये थो.ङ्झसॊ.मो., बोरे ७

(२५हे .)

(१०हे .)

300

ग्माम्नदाने डाॉडा गाॉउ थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे ८, (१५हे )

1200

ङ्ट २, (१५हे )
जरङ्जकङ्झन छाॉगा भङ्टहानगङ्चय ङ्छदरचौय थोऩा ङ्झस.मो.,धैवॊग

1300

बदौये

ङ्झसॊ.मो, बोरे ८ य ९

800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
राभाचेत ङ्ञचती न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बोरे ४ य ७
हात्तीवाध्ने गैयीगाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भइतेवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., मासाि
उव्रेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., मसाि
ङ्ट २
ऩातरे यातभाटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धैवङ
ङ्झगिेखोरा भङ्टहानगङ्चय धङ्टसेङ्झन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बोरे
चौकीटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रहये ऩौवा ३
धोङ्जवखोरा इन्रामणी छामाॉ बदौये थोन.प्र.ङ्झसॊ.मो., बोरे ८ य ९
उङ्ञत्तसघायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बोरे २,३
अॊधेयी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
जरङ्जकनी छाॊगा ङ्झतरचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झसभरपेद भूर भूहान धोवीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
उब्रेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., मसाि ८
ऩात्रे याभभाटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

ङ्ट ३
धैवॊग

ङ्ट ८
धाव भङ्टहानगयी कोरेटोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धैवग
घोभङ्टि खोरा भङ्टहान गयी दायधायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भैतेवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

बोरे २

मसाि ९

ङ्ट १,८,९
न्मूयोधायी दे ङ्ञख तल्रोफायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धैवॊग
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

15,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩङ्टङ्गखोरा भन्दङ्टचेत ङ्झसॊचाइ मोजना, सयभथरी (६५ हे .)

4,000

दनङ्टथवाया ङ्झसचाइ मोजना, सयभथरी २, (४५ हे )

2,000

भान्से खोरा भूहान गयी ठू रो बोरे ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे

4,000

ङ्ञिप्चोङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, मािाि य सभयथरी (११४ हे )

1,300

भचेत खोरा ङ्झसॊ.मो, मासाि ९ य बोरे २ य ३

1,000

गोल्जङ्टगॊ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोल्जङ्टॊग १ दे ङ्ञख ९

1,000

भऺेतखोरा दायघायी ङ्ञचटी ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे २ ३ ७

500

ङ्ट १ २
धोवी खोरा बोरे ङ्झसॊचाइ मोजना, धैवङ्ग

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

घट्टे खोरा गैया् ही गाउ ङ्झसचाइ मोजना, यसङ्टवा
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जम्भा फजेट

ऩहये खोरा ऩातर ङ्झसॊ.मो. रहये ऩोहा ३, यसङ्टवा
ऩाटीखकि ङ्झसचाइ मोजना, सयभथरी ६ (३० हे .), यसङ्टवा
पाभचेत ङ्झसॊचाइ मोजना, सयभथरी ७ (६० हें ), यसङ्टवा
फडये यानीटाय कोरडाॊडा ङ्झसचाइ मोजना, बोरे -७, यसङ्टवा
फेरक्थङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सयभथरी ५,६, यसङ्टवा
फोगटी टाय ङ्झसचाइ मोजना, रहये ऩौवा य बोरे (५६ हे .), यसङ्टवा
ङ्ट २ (६५हे ), यसङ्टवा
बोरे ङ्झसॊचाइ मोजना धैवङ
साङ्गरेखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डाॉडा गाॉउ ठू रागाॉउ यसङ्टवा
हात्तीवाध्ने भङ्टहान गैयीगाउ ङ्झसॊचाइ मोजना, यसङ्टवा
जॊगरे दिवङ्टये ङ्झसॊ.मो., बोरे ८
ङ्ट २ य रहये ऩौवा २
राभसोती कङ्टडे ढाडे ङ्झसॊचाइ मोजना धै वङ्ग
ङ्झसन्दङ्टये ढङ्ट ङ्गा ठङ्ट रा गाॉउ ङ्झस..मो. ठू रो गाॉउ १ दे ङ्ञख ६
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
ङ्ट ग ८ सम्भ यसङ्टवा
घटखोरा भङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना बोरे १ दे ङ्ञख धैवङ
थङ्टभन ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यसङ्टवा
दाराङ्चे ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचङ्झरभे २, यसङ्टवा
राभासोङ्झत भङ्टहान गयी कङ्टडङ्टल्रे ङ्झसम्रे ङ्झस. मो. फोगङ्जटङ्चय दे ङ्ञख चौङ्जकटाय सम्भ
वोगटीटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यसङ्टवा
सयभथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, सयभथरी मासाि, यसङ्टवा
ङ्झसप्चोङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यसङ्टवा
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

5,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्झत्रिू री नदी ङ्झनमन्त्रण, रहये ऩौवा

500

ङ्ट . २य ३
पराखू खोरा राभासोती फगय तथा कङ्टडङ्टरेपाॊट ङ्झनमन्त्रण, धैफड

500

ङ्ट . २
धोङ्झफखोरा ङ्झनमन्त्रण, बोरे ८ य धैफड

500

गारजङ्टङ्ग ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, गोरजङ्टङ्ग

500

राभासङ्टङ्झत पराखङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, बोरे ८

500

जङ्टम्सा खोरा ङ्झनमन्त्रण, मासाि ९

500

रफाड.खोरा ङ्झनमन्त्रण, डाडाॊगाऊॊ ६

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ङ्ट ८ य ९
घट्टे खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, धैफङ्ग

500

घट्टे खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, बोरे ३,४

500

२. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
ठङ्ट रागाऊॊ फङ्ञथत

सॊ यऺण, ठङ्ट रागाऊॊ

500

फेत्रावती फजाय सॊ यऺण, रहये ऩौवा

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

धाङ्छदङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

500

वाङ्जषक
ि वजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट
20,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , धाङ्छदङ्ग
धङ्टसाटाय खत्रीटाय ङ्झसॊ.मो, धखि १ (३३ हे ), धाङ्छदङ्ग

980
7,000
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याउटे फेिी ङ्झसॊ.मो, भहादे वथथान १, फेनीघाट ५ (१०२ हे ), धाङ्छदङ्ग
जाभङ्टनटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (७२ हे ), ङ्जकयानचौक ३,७,८,९
ङ्चयभार ङ्झडङ्जह ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (२७ हे ), धङ्टवाॉकोट –२,

जम्भा फजेट

10,000
धाङ्छदङ्ग

धाङ्छदङ्ग

1,000
1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कारीभाङ्जट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, खयी,

धाङ्छदङ्ग

थोऩरफरोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, नराङ्ग ६
धङ्टषा ङ्झसॊचाइ आमोजना, धाङ्छदङ्ग
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,भैदी ९
फाहङ्टनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फेनीघाट ८
भाझीटाय तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भैदी ९
भङ्टङटो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना राऩा –८, धाङ्छदङ
ङ्झरङ्जट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, टसयऩङ्टय,

धाङ्छदङ्ग

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
टायीवेिी ङ्झसॊ मो, ज्माभरुङ्ग ६ (४५ हे ),

50

धाङ्छदङ्ग

बरामोटाय ङ्झसॊ मो, भहादे वथथान ४ (३० हे ),

धाङ्छदङ्ग

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

३५७११८

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

500

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

100

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्ञचराउने वोटे ङ्झसॊ.मो. ङ्झनरकण्ठ ७

200

चयङे खोराको कङ्टरो ङ्झसॊ. मो., कटङ्टन्जे गा.ङ्जव.स. ९

200

खयौटी खोृेरा खङ्ञजभटाय जोङ्झगभाया ९ ङ्झसचाइ

200

आॊऩटायी यामटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ

200

भाथटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फैयेनी ७

200

भाङ्ञझटाय तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ भौदी ९ भाझीटाय

150

गामखेत खकि ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित सङ्टधाय गरौंदी गजङ्टयी १

150

गौभती खड्क ङ्झसॊचाइ मोजना, फेनीघाट ३

200

तल्रो वेङ्ञि हङ्छदिखारा भङ्टहान भभित ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ७

400

भहेिटाय ङ्झसचाइ मोजना,

300

ङ्ञजवनऩङ्टय ९

फाग्रेटाय ङ्झसचाइ मोजना, तसेऩ ङ्ट ३ य ४

300

ङ्झसभरथवाया ङ्झस।प्र। ढोरा-ढ

300

ङ्जटभङ्टयफोटे ङ्झस।प्र। खाल्टे -ट

300

झ्माऩङ्टङ खोरा बारङ्टफायी ङ्झस।प्र खाल्टे -ड

300

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
कल्रे यीटाय
३५७१२६

ङ्झसॊ.प्र,धाङ्छदङ्ग

500
10400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
आसे डाॉडाॉ न.प्र. ङ्झसॊ.मो, कङ्टम्ऩङ्टय ५

(२१हे .)

400

बोटथङ्टभ फयबन्ज्मा न.प्र. ङ्झसॊ.मो, ऩीड। ४ (२१हे .)

400

सारदङ्टभ थोऩा ङ्झसॊ.मो.गङ्टम्दी ७, सारदङ्टभ

500

(३०हे .)

कङ्टभार ढाॉट न.प्र. ङ्झसॊ.मो, सङ्टनौराफजाय ७ (१०हे .)

600

ल्माक्चे कङ्टडॉ न.प्र. ङ्झसॊ.मो, दाखाि ४ (१८हे .)
ङ्झसभल्डीही ङ्ञथप्रङ्करय ङ्झस.ॊ मो.,ब ङ्टभेथथान ६ ङ्झसम्रे धाङ्छदगॊ

200
(१५हे .)

1000

डाॉडागाॉऊ अगौटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सल्मानटाय ३ य ४ दाङ्छदङ्ग -ङ्झरफ्ट) २०हे .

300

वैयेनी ववोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो, नाराङ्ग, दाङ्छदङ्ग -ङ्झरफ्ट) ८हे .

200

टोऩचेत थोऩा ङ्झस., राऩा २,धाङ्छदङ

200
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भान्खङ्ट थोऩा ङ्झसॊ.मो., गोगनऩानी ६

500

हात्तीसङ्टॉडा , धायाऩानी, कङ्टम्ऩङ्टय ६

500

भाङ्झथल्रो धङ्टषा थोऩा ङ्झसॊ.मो.,धङ्टषा २

500

ङ्जवदाॊग धङ्टषा ङ्झसॊ.मो., धङ्टषा २

500

सारफोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., भैदी ६

500

एथराॊग थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टम्ऩङ्टय गा.ङ्जव.स २

500

कापरथवाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो, जौम्र ङ्टङ्ग २

500

ढङ्टॊ गा कङ्जप डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नीरकण्ठ न.ऩा. ७

500

सल्मानटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सल्मानटाय

500

वारङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चैनऩङ्टय ३

500

हङ्जटमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.,भैदी ३

500

बैसेगाडा दे वीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., वेनीघाट ७ कटङ्ट न्जे

500

भम्वर ङ्झसॊचाई सत्मादे वी धाङ्छदङ

500

जम्भा फजेट

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
पङ्ञचभटाय

100

ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जोङ्झगभाया ९

अजेरेटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्ञजवनऩङ्टय ९
केउये नी टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कल्रे यी ४
ब्मासटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सराङ्ग ५,६
कल्रे यीटाय पोिे टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कल्रे यी १,२
हाडीॊखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनौराफजाय ८
राऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., राऩा २
एकरे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पङ्टरखकि ७, एक्रे
ङ्जऩऩरटायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कूम्ऩङ्टय ७
ङ्छदमारोथवाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., आङ्झगन्चोक ५
वेरटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वैयेनी ७
हङ्जटमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोरा ९
हाॊडीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनौरावजाय ८
ठू रो ङ्ञिरुवायी वषोऩानी सॊ करन न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भाङ्झथल्रो धङ्टषा ऩाइऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धङ्टषा २
वेागटी घट्टऩाङ कूल्फङ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ठू रो ऩोखयी
फरौटे बदङ्टवाय पेदी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कल्रे यी ९
ङ्जवयौटे थोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भैदी ६
ङ्जकटनी थोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,वेनीघाट ५
ठू रो ऩधेंया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साॉङकोष २
ङ्झसम्रेटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साॉङकोष ८
ठू रो गैयी पाॉट टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩीडा ३
दू धऩानी याभ कङ्टवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कल्रे यी १
साउनेऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोरा ५
खोयीमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,वसेयी ७
च ङ्टनीखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दाखाि ५
ङ्जविारटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फेङ्झनघाट ८
ये ङ्झतखोरा ढाडकङ्टरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भहादे वथथान ५
आगेटायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सल्मानकोट १
गैयीथवाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फङ्टढाथङ्टभ २
खोङ्झरवायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., केवरऩङ्टय ८
ताङजो टोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सेम्जोङ्ग ८
ढकार डाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साङ्कोष ७
राभङ्टसयाटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साङ्कोष २
ऩहये न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,साङ्कोष ३
केउये नीधाया ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोगनऩानी ६
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ङ्झत्रिङ्टरी दे वीटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वेनीघाट ९
धङ्टषाटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चयौदी खोरा
सारवोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भैडी 6
ङ्झतभाखोरा ऩाकभाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सेभजोङ 3
ङ्ञचराउनेवोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनरकण्ढ, न.ऩा. 7
केउङ्चयङ्झनटाय गयञ्जागाउ (कल्रे यी ४) न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी
कॉ ङ्ट डयखेत, फगयखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सहमानटाय ९
औऩटायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनरकण्ढ ४
ङ्ञचभाखोरा भङ्टहान बइ
357127

ताक्बोये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सेभजोङ ३

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

76,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भाझीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फैयेनी ९ (६० हे .)
कङ्टभरटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, खयी १ य २ (१०० हे .)

4,000
500

भथते खोरा खयी ङ्झसॊचाइ मोजना, खयी १, २, ३ य ६ (४३ हे .)

4,000

वडहये आॉऩटाय ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टम्ऩङ्टय ५,६ (३५ हे .)

3,275

डरटाय बल्टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फैयेनी ७,८,९

1,150

िेयावाध चौपाट ङ्झसचाइ मोजना गोगनऩानी (८० हे .)

2,000

डङ्टडीखेत खहये भूर कूरो ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्रे यी ८ (६० हे .)

600

काङ्झसटाय खङ्टभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, खयी ३,६ (१०५ हे .)

2,000

भाऩािक ङ्झनभायचोक तल्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, भाऩािक ३,४,५,६

7,700

ऩये वाटाय तथा भाङ्ञझटाय ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टम्ऩङ्टय ३ य ७ (१०० हें ) धाङ्छदङग

8,025

हङ्जटमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ढोरा ९ धाङ्छदङ्ग

1,500

ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टम्ऩङ्टय ७ धाङ्छदङ्ग
टायी आॉऩ ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टम्ऩङ्ट य ६ धाङ्छदङ्ग
केउये नीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना कल्रेयी ४ धाङ्छदङ्ग

11,000
950
11,000

धङ्टसाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टसा २

500

ङ्झनभाय खोरा ऩाकभाये ङ्झसॊचाइ मोजना, सभजोङ ३

500

ङ्झसभरपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झगङचोक

500

फाह्रङ्जवसे रुप्से खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञजवनऩङ्टय ९ धाङ्छदङ्ग

500

जेठाक ङ्झसॊचाइ मोजना भहादे वथथान ४ धाङ्छदङ्ग

500

थोप्ऩर खोरा अधेयी ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टवाकोट २ धाङ्छदङ्ग

2,500

यघङ्टनाथ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा.५ धाङ्छदङ्ग

500

ढाॉडे फङ्टढीसेया राम्चीया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकयान्चोक १ धाङ्छदङ्ग

1,500

नमाॉ वथती च्माडङ्ट खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नराङ ६ धाङ्छदङ्ग

4,000

वेङ्झरनीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना कल्रेयी ६ धाङ्छदङ्ग

500

धनै भङ्टरखकि गैयीखकि धैयेनी ङ्झसिंचाइ मोजना, तसकि १ ७ ९ धाङ्छदङ्ग

1,000

याइगाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जऩडा २ धाङ्छदङ्ग

3,000

ऩतेनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना खल्टे ५ धाङ्छदङ्ग

2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

1200

आॊऩखोरा यामोटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तल्रो, धाङ्छदङ्ग
आईटाय गङ्टभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, नौङ्जवसे ७, धाङ्छदङ्ग
उल्टीटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना, भैदी ९ , धाङ्छदङ्ग
कल्रेयीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्रे यी, धाङ्छदङ्ग
काङ्झरभाटी ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्चय १,, धाङ्छदङ्ग
कारी ठाॊड ऩौवा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनौरो वजाय ४ (२८ हे .), धाङ्छदङ्ग
कङ्टडाय खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्मानटाय ९, धाङ्छदङ्ग
कोिीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनौराफजाय ४, धाङ्छदङ्ग
गडङ्टवार फॊङ्ञिटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩडा १ ( २९ हे ), धाङ्छदङ्ग
गणेिथथान फगयखेत ङ्झसचाइ मोजना सल्मानटाय धाङ्छदङ
चऩये ङ्जऩॊडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩडा-६ (६० हे .), धाङ्छदङ्ग
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चयौदी खोरा, खङ्झत्रटाय ङ्झसॊचाइ फडगायी, धाङ्छदङ्ग
ङ्ञचप्रे ढ्ङ्ङ्गा अचिरेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, खाल्टे २,४ (८० हें ), धाङ्छदङ्ग
चेग्वाॊ ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टम्ऩङ्टय ८, धाङ्छदङ्ग
छाङ्गे खोरा ऩाॉच भङ्टडे वनौती ङ्झसॊचाइ मोजना, वनौती, धाङ्छदङ्ग
जभङ्टनटाय फेल्खङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकयानचोक ३ ७ ८ ९ ( ८५ हे , धाङ्छदङ्ग
जोगी रुम्टा कट्टे र भौवा ङ्झसॊचाइ मोजना, धाङ्छदङ्ग
जोगेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भैङ्छद ९, धाङ्छदङ्ग
ज्माङ्झभय चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, वैयेनी ३, धाङ्छदङ्ग
ठङ्ट रोपाट ङ्झसॊचाइ मोजना, खयी, धाङ्छदङ्ग
डङ्टवाकोट डोडे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ, धाङ्छदङ्ग
तल्रो ङ्झनभायचोक ङ्झसचाइ मोजना, धाङ्छदङ्ग
थयी ब ङ्टत्माहा थवाया ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झगन्चोक ६, धाङ्छदङ्ग
थरा ङ्झसचाइ मोजना भाऩािक धाङ्छदङ
ङ्ट ीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना नीरकण्ठ ९ धाङ्छदङ्ग
धौखोरा ढावेफढ
ङ्झनभायचोक ङ्झसॊ मो, भाऩिक ६ य ८, धाङ्छदङ्ग
ङ्झनभाचोक तल्रो ऩोखया ङ्झसॊचाइ मोजना, भाऩािक १,२,४ (१०० हे ., धाङ्छदङ्ग
ऩिङ्टऩती गैयी हङ्टदै आॉसी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साॊकोष ३ (६० हे ., धाङ्छदङ्ग
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, खयी य भैदी गा.ङ्जव.स. (१०० हें ), धाङ्छदङ्ग
ऩौवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ १,२ (१०० हे ., धाङ्छदङ्ग
फङ्टढीखोरा टायी ङ्झस.मो., फसेयी, धाङ्छदङ्ग
भङ्ञझभटाय हङ्टॉगी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जोगीभाया ३, धाङ्छदङ्ग
भदने कङ्टरो जरङ्जवये ङ्झसचाइ मोजना आङ्झगन्चोक १ धाङ्छदङ्ग
भव्वर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सत्मदे वी १,३,४,५,६,७,८,९(१२५ हे .), धाङ्छदङ्ग
भाझीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भैदी ९ ( ४० हे ,) धाङ्छदङ्ग
भाङ्झथल्रो धङ्टसा ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टसा २, धाङ्छदङ्ग
भाने बन्ज्माङ्ग कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टवाकोट २ (४५ हे .), धाङ्छदङ्ग
भान्खङ्टटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, गोगनऩानी ६,७,८ ( ९० हे ), धाङ्छदङ्ग
यै रे ङ्ञिरुवायी काकीडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, वैयेनी २,३ (१०० हे . धाङ्छदङ्ग)
सऩेङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, थाक्रे २, धाङ्छदङ्ग
सभनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टभेथथान ( ६७ हे ), धाङ्छदङ्ग
सोरी ढङ्ट ङ्गा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टषा ७ धाङ्छदङ्ग
हङ्टग्दी खोरा भङ्ञझभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, जोगीभाया (३० हे ), धाङ्छदङ्ग
अम्भटे ङ्झसॊचाइ धङ्टवाकोट ३, ५
खयौटी खोरा खङ्ञजभटाय ङ्झसचाइ मोजना जोङ्झगभाया ९
चयङे खोराको कङ्टरो ङ्झसॊ. मो., कटङ्टन्जे गा.ङ्जव.स. ९
ङ्ञजम्टे टाय ङ्झसॊ.मो.,वैयेनी-९
ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय ङ्झस. मो. कटङ्टञ्जे ९
ङ्झत्रसङ्टरी दे ङ्ञख ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना वेङ्झनघाट ७ दे ङ्जवटाय
ऩौवापाॉट सङ्टकौयापॉट फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय
पङ्ञचभटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,
फाग्रेटाय ङ्झसचाइ मोजना, तसऩङ्टि ३ य ४
भकैखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खारेटे ९ काउरे
भाथटय ङ्झसॊचाइ मोजना,
ङ्झरङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना,
ङ्झसभरपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झगङचोक
सोती पाॉट कङ्टरो ङ्झनभािण सङ्जहत ङ्झसॊचाइ मोजना, केवरऩङ्टय-९
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अङ्झसभङ्टये ङ्झसॊ.मो सङ्टनौरावजाय ७, (४० हे .), धाङ्छदङ्ग
कल्रेयी घाट ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्रे यी २, धाङ्छदङ्ग
गोभती ङ्झसॊचाइ फाहङ्टनटाय, फेङ्झनघाट ८, धाङ्छदङ्ग
ङ्ञचराउनेटायी वयफोटे खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ ४, धङ्टवाकोट ९ (४० हे .), धाङ्छदङ्ग
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जोङ्झग रुम्टाॉ कटरऩौवा ङ्झसॊ.मो. गोगनऩानी १,२,३,९ (५५ हे .), धाङ्छदङ्ग
ठङ्ट रो झािराङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, झािराङ्ग ३ -३६ हे ), धाङ्छदङ्ग
थोऩर खोरा फराटे ङ्झसॊचाइ मोजना, नराङ्ग (४० हे .), धाङ्छदङ्ग
फहङ्टनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना फेनीघाट, धाङ्छदङ्ग
बागे ङ्झसम्रे ऩहये ङ्झस.मो. खयी १,२,३,६ (३० हे .), धाङ्छदङ्ग
बागेङ्झसम्रे ऩहये ङ्झस.प्र., खयी १,२,३,६, धाङ्छदङ्ग
भसाटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना, कल्रे यी ३, धाङ्छदङ्ग
ङ्झरङ्झत ङ्झसॊचाई मोजना तसिऩ,ि ङ्ट धाङ्छदङ्ग
ङ्जवदाङ्ग धङ्टषा ङ्झसॊ. मो., धङ्टषा २, (५६ हे .), धाङ्छदङ्ग
हङ्चयमापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ २, धाङ्छदङ्ग
आदभाया चेऩाङ ङ्झसॊचाइ आमोजना
कान्रे च ङ्टरीखेत ङ्झसॊचाइ केवरऩङ्टय १,६ य ७
चयौदी खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना

धङ्टसाटाय

ङ्ञचराउने फोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, नीरकण्ठ न.ऩा.वडा नॊ. ७
तल्रोवेङ्ञि हाङ्झड खोरा ङ्झस.मो.ङ्झनरकण्ठ ७
नकिटे फडाये हङ्टदै कटङ्टन्जे ङ्झस.ॊ मो. ङ्जकन्चोक ३ य ४
प्रभेत पराभ भेमभ ङ्झस.मो. झरङ्झरङ
भहेिटाय ङ्झसॊ.मो., जीवनऩङ्टय
राऩङ्टडाॊडा ङ्झसॊचाइ फसेयी
सटौटी खोरा खङ्झनभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना जोङ्झगभाया ९
ङ्झसङ्झभ खेत फगैचा काकी गाउ ङ्झसचाइ
सेयाफाॉध चौपाट ङ्झसॊचाइ गोगनऩानी ६
हाडीखोरा हामङ्टटाय ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्ञथतऩङ्टय ८
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

16,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

खहये खोरा नदी तटफन्ध, धङ्टषा १ दङ्झरत वथती

500

दे ङ्जवथथान ऩौवा खोरा तटफन्धन पङ्टर खकि ७

500

चयङे खोरा खहये खोरा तटफन्ध कटङ्टञ्जे ९

500

गरौदी खोरा ङ्झनमन्त्रण, गजङ्टयी १ य ३

500

हाडी खोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ७

500

कङ्टडङ्टरे खेत सॊ यऺण ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. १२

500

हासेपाॉट तटफन्ध, आङ्झगञ्चौक १

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
फतासे ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भैदी ५

500

ऩधेये चौय कङ्टर दे वता थथर ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, जीवनऩङ्टय २

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आदभ खोरा ङ्झनमन्त्रण (कङ्टम्ऩङ्टय ६)

6000

थोऩर नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
धङ्टसा १ खहये खोरा सङ्टकङ्टभफासी फथती तटफन्ध

500
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ढाक्रेफास भहे िटाय तटफन्ध, जीवनऩङ्टय ९ भहे ि खोरा

ङ्ञजल्रा :

500

(रु. हजायभा)

नङ्टवाकोट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108
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सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

42,620

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , नङ्टवाकोट
अधेयी खोरा अयचरे ङ्झसॊ.मो, भनकाभना ८,९ (७५ हे ), नङ्टवाकोट

8,370

दे उयारी साप्चेत ङ्झसॊ.मो, दे उयारी ३,६,७ (८५ हे ), नङ्टवाकोट
धनसाय ङ्झसॊ.मो, ककनी (३० हे ),

15,370

नङ्टवाकोट

2,870

कत्रेढङ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, दङ्टइङ्जऩऩर ३,७ (७५ हे ), नङ्टवाकोट

10,370

खादकये खोरा फारङ्टवाभङ्टहान ऩात्रे हाकङ्टवा ङ्झसॊ.मो, फेरकोट (४३ हे ), नङ्टवाकोट

3,370

दोखङ्टि खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१४० हे ), खयानीटाय,

2,120

नङ्टवाकोट

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
आरुखके ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, थप्रेक,

100
नङ्टवाकोट

कारीटोर खङ्टभरटाय यातभाटे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झसक्रे ६ य ७,

नङ्टवाकोट

कङ्टतङ्गफासकौटे ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
थाऩसाङ्ग साप्टे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, तराखङ्ट ४,

नङ्टवाकोट

दोखङ्टख
ि ोरा कङ्टखङ्टये भङ्टहाने ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नजािभण्डऩ२,३,४,

नङ्टवाकोट

ऩैङ्झतसे ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ऩौङ्झतसे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो थाङ्ञन्सङ्ग ४, नङ्टवाकोट
पराखङ्ट खोरा हङ्चयमारी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गेखङ्टि ९,४,

नङ्टवाकोट

ङ्जवकासे कङ्टरो थाङ्ञन्सङ्ग, छाऩथोक ङ्झसॊ.मो, नङ्टवाकोट
सानछहये भङ्टहान छहये ङ्झसॊचाइ चतङ्टयारे,

नङ्टवाकोट

ङ्झसकायी घट्टे कङ्टरो राभागाउॉ , थाङ्ञन्सङ ८, नङ्टवाकोट
थमाल्ऩीङ्ग खोरा भङ्टहान टङ्टङ्झनखोरा,भाझगाउॉ ङ्झसॊचाइ, सभङ्टन्रादे वी,
हल्रेपाॉट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गोस्र्माङ ४,

नङ्टवाकोट

नङ्टवाकोट

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
गैयाखोरा काभ्रेफास झारािङ्ग फैकङ्टण्ठे ङ्झसॊ मो, साभयी ७ (४५ हे ),
थङ्ञन्सङपाॉट भूरकङ्टरो ङ्झसॊ मो, थानङ्झसङ,

50

नङ्टवाकोट

नङ्टवाकोट

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

३५७११८

8,310
160

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

5,750

नङ्टवाकोट ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

2,400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

6300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ओडाये खोरा ङ्झसॊ.मो. याउतवेङ्ञि ८ य ९

200

ङ्झसन्दङ्टये छाॉगा छाऩथोक ङ्झसॊ.मो. थाङङ्झसॊ ८

200

डङ्टडेखोरा ऩोरच ङ्टक वासवोटे वन्साय ङ्झसॊ.मो. सभङ्टन्राटाय ७

200

भङ्टडङ्टरे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यारङ्टका

200

खहये खोरा सेयापाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यारङ्टका ७

300

गौयीिॊकय कृषक ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यारङ्टका

200

याधाकृष्ण ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यारङ्टका

200

ज्माङरङ्टङ

400

खोरा रप्से खेत बेडा वायी , बेडेरुम्टा डाडाखकि ङ्झसॊ.मो. ङ्ञिखयवेिी १,२ य ५

अधेयी खोरा ठाडावायी ङ्झसॊ.मो. तङ्टक्चे ४

300
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भयणऩाटॊ ऩङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊ.मो.थाङ्गङ्झसॊ पाॉट

300

रुम्टे खोरा घरेङ्झस आचामि गाॉउ ङ्झसॊ.मो. चाउथे

300

ठङ्ट रोछहये सानो छहये ङ्झस.प्र., थानाऩङ्झत ३

400

ठाडोखोरा ङ्झस।प्र। सङ्झभया -४

300

भेहरऩानी यकेरा गाडखोरा ङ्झस।प्र।

300

ख)ल्ऩङ्टएङ्जटक
फारी
व्मवथथाऩन कामिक्रभ
को
ायकृङ्झत
सॊ.प्र,दङ्ट
इङ्जऩतथा
ऩरे,नङ्टजर
वाकोट
500
ग) ऩहाडी ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना
रब्दङ्ट ङ्झधकङ्टये ङ्झसॊ. मो., नङ्टवाकोट

800

गडखाय ङ्झसॊ. मो., नङ्टवाकोट
३५७१२६

1200
10400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ऩङ्ञच्चसे आरे थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जवराि २ (१३हे .)

360

ङ्झसथनेघायी भङ्टहान गयी डङ्टम्र े ङ्झसॊ.मो. नजािभण्डऩ २ (१०हे .)

225

फरु गउॉ थोऩा ङ्झसचाइ मोजना, गेखङ्टि (११हे .)

770

ठङ्ट रोढङ्ट गाॊ खहये भङ्टहान गयी कल्रे यी सम्भ ङ्झसॊ.मो. भहाकारी ३

(१०हे .)

500

आऩचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.(१०हे .)

245

नेऩारटाय थो.ङ्झसॊ.मो. ङ्ञजङ्झरङ १(१०हे .)

750

ब ङ्टडीखोऩ फासऩाने ङ्झसॊ.मो. खड्गबञ्माङ ३ (१०हे .)

400

तादी खोरा आप्रा साठी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. फेल्कोट

480

(१०हे .)

ऩङ्टर्र्णोटाय छोटे टाय थोऩा ङ्झसॊ.मो. चायघये २ नङ्टवाकोट (१०हे .)

500

ङ्ञिॊगाये भङ्टहानगयी रोके वायाङ्जह न.प्र.ङ्झसॊ.मो, भदनऩङ्टय २,५,६,९ नङ्टवाकोट २०हे .

450

सङ्टनाखेती ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., ङ्जव.न.ऩा. ८,नङ्टवाकोट

220

ऩधेये थोऩा ङ्झस.मो.,गेखङ्टि १, नङ्टवाकोट

100

बोजघायी थोऩा ङ्झसॊ.मो., कङ्जवरास २ , नङ्टवाकोट

100

कङ्जवरास डाॉडाथोक थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना नङ्टवाकोट

100

ङ्झडहीगाॉउ थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना गणेिथथान २ नङ्टवाकोट

100

सानङ्टवोटे थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना हल्दे काङ्झरका नङ्टवाकोट

100

ब ङ्टन्टे थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना वागेश्वयी नङ्टवाकोट

300

ठरा छहये भङ्टहान ङ्झसॊचाइ प्रणारी (सङ्टनङ्जवये ऩङ्जहयो हङ्टदै) थानाऩङ्झत ३ ९ नङ्टवाकोट

100

ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ङ्झफदङ्टय न.ऩा.४,५,६ य ७

500

चनौटे पाट ङ्झसॊ.मो., तङ्टप्चे ४

500

इनाय ऩाटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवदङ्टय न.ऩा.६

500

वाजे घायी २५०० थोऩा ङ्झसॊ.मो, कङ्जवरास २

500

कङ्टङ्झफण्डे भूहान गयी याउतवेिी ७ दोयदोये य सभङ्टन्रटाय १ न.प्र.ङ्झसॊ.मो

500

ङ्झसभरपेद खानीगाॉउ टेऄ की ङ्झनभािण, तारूका ८

500

सङ्टन्दयी टाय थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना खानीगाॉउ ६

500

ङ्झफये खोल्सा न प्र ङ्झसॊचाइ मोजना थप्रेक ७

500

भेहरऩानी गाॉडखोरा ङ्झसचाई मोजना थानाऩती ३

500

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

फङ्टढो खोरा ङ्जऩप्रेवायी आगेटाय भूरफायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फागेश्वयी १
ङ्झसभऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यातभाटे २
ङ्झसथनेधायी भङ्टहान गयी ङ्झसउये नी बङ्गारे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भनकाभना ४ य ३
ङ्झसथनेयी भङ्टहान गयी राभीडाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टन्दयादे वी
खोरेवेसी आॉगेटायी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चायघये १
बेऄ से कान्रे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गर्र्खङ्टि ४
साउनेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गर्र्खङ्टि ८
यातभाटे चन्रे टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
यातभाटे बट्टगाउॉ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चायघये ४
यातभाटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
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यातभाटे डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जव.न.ऩा. ३
फोल्डङ्टङ्ग खड्काखोरा ऩङ्टयानो ऩानी भसहान न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे उयारी ४ य ५
ऩट्टाफायी गङ्टरुङ्ग डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सिमभ
ि ती २
फाॉझखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञजङ्झरङ्ग
यािई तथा काजीधनिाय ऩङ्ञम्ऩङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यातभाटे ६ य ७
दङ्टइि ङ्जऩऩर ऩञ्चासे भङ्टहान न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्टि ाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गेखङ्टि ३
गर्र्खट
ङ्ट ाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गेखट
ङ्टि ाय ८
गेखट
ढोडे नी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खड्गबञ्ज्माङ्ग ५ य ९
फाहङ्टनफेसी कङ्टरो भङ्टहान गयी फाॊगेटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नजािभण्डऩ २, खयानीटाय १
गैयीवेिी ङ्झसभखेत भङ्टहान गयी ओडाये डाडाखाडको सङ्टन्दयादे वी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
कापरवोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ढोल्ऩे खोरा तीनऩाटन टॊ की न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
कल्माणऩङ्टय दे उडी टॊ की न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
नागे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,फङ्टधङ्झसॊ ३
नागढङ्ट ङ्गा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
वोहया ङ्झसम्टाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
अभरे यातभाटे टॊ की न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
रापे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दाङ्ञङ्सङ् ३
भहादे वखकि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तङ्टप्चे ७
डाङ्गडङ्टङ्गे वादयि खकि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ककनी २
ड्णाॊदी खोरा वेंसीऩ ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञजङ्झरङ्ग ३
काङ्झरभाटी खोल्सी आॊगे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चतङ्टयारे ८
काङ्झरकाथान ठाटीबञ्ज्माङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
जनेरी कूरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भजङ्टवा पाॉट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भनकाभना ५
ङ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कल्माणऩङ्टय १
अचिरे धङ्टसर
आरु डाॉडा ऩङ्ञण्डत टोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कल्माणऩङ्टय १
अम्ऩानी ड्ताङ्की न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तङ्टप्चे १
ठू रो ऩधेयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फागेश्वयी ६
याइङ्झसङ पाॉट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जव.न.ऩा. ८
वारेधाया भङ्टहान पङ्टरवायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गेखङ्टि ३
भ्माकङ्टये खोरा ङ्झसरुवायी ङ्ञचहान डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
झोरे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गणेिथान २
थोऩर खोरा अभयाको वोट भङ्टहान न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,साभयी १
वाह्रवीसे भाछाऩोखयी ऩाॉट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गणेिथान २
आरुफोटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तारुका ४ आरुफोटे
भगयटोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भदानऩङ्टय ६ भगयटोर
ढोङ्झडनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खड्गबञ्माङ्ग ५, ७
कल्रे यी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गणेिथान २
खाल्टे खोल्सी डङ्टम्र े वाहङ्टन वेसी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नजािभण्डऩ २
काउरे दे वी साना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ओखयऩौवा ३
ङ्झसव्रीधानपाझ्ट खहये खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गेखङ्ट १
ङ्झसयऩानी बॊ गारे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भनकाभना ४
ऩेटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञजङ्झरङ्ग १
आऩचौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
एताफे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जीरी
साउने खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गेखङ्ट ८
कङ्झफरास न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्झफरास २
ङ्झसथने चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तङ्टप्चे ३
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टभयी ७
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खानी गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खानीगाॉउ ६
याताभाटे ङ्झभजाय टोर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्जवरास ८
ङ्जवये खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थप्रेक ७
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

50,700

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भाझीटाय फङ्टङफङ्टङे फेरजगाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तारुका १ दे ङ्ञख ५ (९० हे .)

1,000

फोहोये फञ्चये ङ्झसचाइ मोजना, नजािभण्डऩ २,३,४, रच्माङ ४,८ य उरे नी ९ (११० हे )

1,000

गाये खोरा भङ्टहान गयी नेऩाने कङ्टखङ्टयी ङ्झसचाइ मोजना, भहाकारी ८,९ (५० हे )

2,120

फाॉसकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टप्चे १ (९० हे .)

500

डङ्टडे भङ्टहान गयी गणेि थथान चनौटे ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरकाहल्दे

1,000

धनौखोरा भङ्टहान गयी भदानऩङ्टय २-६, भदानऩङ्टय (२०० हे .)

3,000

गडखाय ङ्झसचाइ मोजना कङ्जवरास य चौघडा (१२५ हे .)

3,000

अधेयी खोरा तारुकघायी ङ्झसॊचाइ मोजना, थानङ्झसङ (७२ हे .)

3,000

छङ्ट ऩाङ्ग खोरा उरे नी ङ्झसॊचाइ मोजना १ दे ङ्ञख ७ य ९ (२०० हे .)

3,000

तल्रो सङ्टगयङ्ट े ङ्झसचाइ मोजना गणेिथथान

3,000

तादी खोरा फेरकोट ङ्ञजङ्झरङ यातभाटे ङ्झसॊचाइ मोजना, यातभाटे १, ३, ७ दे खी ९ (४५० हे .)
ड्णाङ्गरा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बाल्चे

50
1,500

कारोढङ्ट ङ्गा गैयीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना थप्रेक ३ (९२ हें ) नङ्टवाकोट
सप्ताङ्ग खोरा भङ्टहानगयी बाल्चे काउरे ङ्जपकङ्टयी भनकाभना

ङ्झसॊचाइ मोजना

3,000
नङ्टवाकोट

2,000

बमािङ्ग ब ङ्टरुङ्ग खोरा अदङ्टवावायी पेदी कङ्टडङ्टल्रे ङ्झसॊचाइ मोजना साभयी ४ नङ्टवाकोट

3,000

ऩञ्चासे ङ्झसचाइ मोजना दङ्टइङ्जऩऩर नङ्टवाकोट

2,000

ङ्झसभया ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्जवरास थप्रेक ऩॊचकन्मा चौघडा नङ्टवाकोट

2,500

ङ्ञजन्दाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फेतीनी १,३ नङ्टवाकोट

1,400

दङ्टधे घायी भङ्टहान गयी काभीटोर खङ्टभरटाय यातभाटे ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसक्रे ६ ७ नङ्टवाकोट

1,500

ठू रोखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खानीगाॉउ ६ नङ्टवाकेट

1,830

ङ्झसकायी घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, राभा गाॉउ थनङ्झसङ
अधेयी खोरा याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, आगाऩङ्टयटाय ङ्जव.न.ऩा. ९

500
500

ठू रो छहये भङ्टहानगयी सङ्टनङ्जवय ऩङ्जहयो हङ्टदै ङ्झसॊचाइ मोजना, हाडीगाॉउ ३ य ८ थानाऩती

2,000

दििनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टधङ्झसङ्ग १ नङ्टवाकोट

2,000

दाप्ताङ् खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बाल्चे

1,300

वगङ्टवा भाछाऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, गणेिथथान ३

1,800

आरडाॉडा थरी ङ्झसॊचाइ मोजना, सूमभ
ि ती २
ङ्ञिखयवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, सखयवेिी पाॉट ५ य ६ नङ्टवाकोट
ङ्झसयीङ्ग खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना फेङ्झतनी नङ्टवाकोट

300
1,500
700

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

आभथाङटायी ङ्झसॊचाइ मोजना कल्माणऩङ्टय, नङ्टवाकोट
इन्रे णी छाॉगा ङ्झसचाइ मोजना, भहाकारी १,२,३, नङ्टवाकोट
काभ्रेखोरा भङ्टहान गयी ङ्जवताि पाॉट ङ्झसॊ मो (८० हे ), नङ्टवाकोट
काभीटोर खङ्टभरटाय यातभाटे ङ्झसॊ.मेआ, ङ्झिया् े ६ य ७, (४० हे ), नङ्टवाकोट
कङ्टखङ्टये-डङ्टभे ङ्झसॊचाइ मोजना, नजािभण्डऩ

२, नङ्टवाकोट

कोइयारखोरा थानाऩती ङ्झस.ॊ मो. थानाऩती ३,४,७, नङ्टवाकोट
क्मौङ्चयनी ऩात्रे ङ्झस.ॊ मो. दङ्टइिङ्जऩऩर ४, ६, ७, ९, नङ्टवाकोट
खड्कये खोरा वारङ्टवा भङ्टहान ऩात्रे हकङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, वेल्कोट १ (३५ हे .), नङ्टवाकोट
खड्कङ्टरो छाॊगा राप्के ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चकन्मा १,३,५,७,८, नङ्टवाकोट
खड्गबञ्ज्माङ भ्माउये खोरा ङ्झसचाइ मोजना खड्गबञ्ज्माङ, नङ्टवाकोट
गहताय ङ्झसॊचाइ मोजना याउतवेिी ३,४, नङ्टवाकोट
ङ्टि ाय ङ्झसचाइ मोजना गेख,ङ्टि नङ्टवाकोट
गेखट
चाङ्झरसे ङ्झसॊचाइ सूमभ
ि ती ९ ऩाण्डे गाउ ऩङ्टछाय, नङ्टवाकोट
छत्रेपाॉट ङ्झसॊ.मो., खड्गबञ्माङ्ग, नङ्टवाकोट
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छहये गहते सातदोवाटो ङ्झसॊचाइ मोजना, थानाऩङ्झत ६,७, नङ्टवाकोट
छाङ्गे खोरा यमरछाऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, दानङ्झसङ ६,७ (४० हे .), नङ्टवाकोट
छाङ्चयङ्गपाॉट ङ्झसॊ.मो. ङ्झरखङ्ट, नङ्टवाकोट
छोङछोङ भङ्टहान गङ्चय ङ्ञचल्पने घ्माङ्ग थाऩाटोर ङ्झसॊ.मो. भहाकारी ५, ६, नङ्टवाकोट
ठङ्ट रो कूरो ङ्झसॊचाइ मोजना खड्काबञ्ज्माङ्ग ६, नङ्टवाकोट
ताभेपाॉट ङ्झसॊ.मो. छाऩ, नङ्टवाकोट
तङ्टक्चेटाय (सराखङ्ट खोरा) ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टक्चे (१२० हे .), नङ्टवाकोट
दे वीथान भङ्टहान तिे टाय ङ्झसॊ मो, ओखयऩौवा ३ (१०० हे ), नङ्टवाकोट
दोखङ्टि फाहङ्टन वेिी ङ्झसचाइ मोजना नजािभण्डऩ, नङ्टवाकोट
नङ्टप्ऩा ऩॉधेया खोरा ऩङ्टयनऩानी बञ्ज्माङ्ग घट्टे खोरा तल्रो बञ्ज्माङ्गटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, साभयी ५
(९० हे .), नङ्टवाकोट
ऩाठकोवायी जङ्टडीखेत ङ्झसॊ.मो.चतङ्टयारे, १, नङ्टवाकोट
पराखङ्ट हङ्चयमारी ङ्झस.मो. गेख,ङ्टि नङ्टवाकोट
फट्टाय ऩम्ऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवदङ्टय न.ऩा. (४२४ हे .), नङ्टवाकोट
फसङ्टन्ि चेतटाय ङ्झसॊ.मो. खड्गबञ्माङ्ग २, ४, नङ्टवाकोट
फाङगेटाय ङ्झसचाइ मोजना खयानीटाय, नङ्टवाकोट
फाफङ्ट सौया ङ्झसचाइ मोजना फङ्टङ्ताङ, नङ्टवाकोट
बञ्ज्माङ्गटाय घट्टे खोरा ङ्झसचाई मोजना, साभङ्चय ५ (६० हे .), नङ्टवाकोट
भदानऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, भदानऩङ्टय १,२, ५,६ य ९ (२०० हें ), नङ्टवाकोट
भहाकारी ङ्झसचाइ मोजना भहाकारी ३, नङ्टवाकोट
भैवर सॊ साये खोरा सौदी पाॉट ङ्झसॊ मो, साभयी २ य ४

(१०० हे .), नङ्टवाकोट

याभेटाय कैदरे चन्रे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, यातभाते-४,७, नङ्टवाकोट
रुङ्जऩनीदे वी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवदङ्टय ९, आऩटाय, नङ्टवाकोट
यै कये टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भदानऩङ्टय

३,४,५ (३५ हे .), नङ्टवाकोट

ङ्झरखङ्टखोरा कान्रे भङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना थाऩावगय दिभङ्टये ङ्जवसभङ्टये सङ्छठमा अभरे पाट,
नङ्टवाकोट
वाङ्कर खोरा ङ्ञजम्नाङ्ग ङ्झसॊ.मो. वेङ्झतनी १ य ३ (५० हे .), नङ्टवाकोट
वारकूभायी ङ्झसम्रे भ्माङ्रे ङ्झसॊ.मो. वारकूभायी ७, १ य थप्रेक ४, नङ्टवाकोट
वारकूभायी ङ्झसम्रे भ्माङ्रे ङ्झसॊ.मो. वारकूभायी ७, १ य थप्रेक ४, नङ्टवाकोट
वङ्टथमोङ्ग खोरा ठङ्ट रो खेत ङ्झसॊचाइ मोजना बाल्चे, नङ्टवाकोट
वेल्कोट ङ्झसॊ.मो. वेल्कोट १,२,३ (५०हे .) , नङ्टवाकोट
वोहोये खोरा भूहान खङ्झनमाचौय घयखेत ङ्झसॊ.मो. (४० हे .) थानाऩङ्झत ९, नङ्टवाकोट
सत्तयी थानङ्झसङ पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, थानाऩङ्झत, थानङ्झसङ, नङ्टवाकोट
ङ्झसॊगाये खोरा भङ्टहान गयी ङ्झसचाइ मोजना भदानऩङ्टय १ २ ५ ६ ९, नङ्टवाकोट
ङ्झसन्दङ्टपाॉट चङ्झरसे ङ्झसचाइ मोजना सङ्टमभ
ि ङ्झत, नङ्टवाकोट
ङ्झसथनेधायी भङ्टहान गयी ङ्झसउये नी बङ्गारे ङ्झसॊचाइ मोजना, भनकाभना ४,३ (२८ हे .), नङ्टवाकोट
सङ्टनाखेती पाॉट ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवदङ्टय न ऩा ८, नङ्टवाकोट
सङ्टन्तरीटाय आठङ्झफसे आऩचौय ङ्झसॊ.मो. बदङ्टया् टाय , कङ्झफरास, नङ्टवाकोट
थमारङ्जऩङ्ग खोरा भाॉझगाॉउ ङ्झसचाइ मोजना सभङ्टन्रादे वी, नङ्टवाकोट
हात्तीखोरा ङ्झसॊ.मो. वेल्कोट ५ (५०हे .), नङ्टवाकोट
अधेयी खोरा ठाडावायी ङ्झसॊ.मो. तङ्टक्चे ४
गाये खोरा आगे ङ्जवतािखेत ङ्झसॊ.मो. भाहाकारी ५
गाये खोरा आगे ङ्जवतािखेत ङ्झसॊ.मो. भाहाकारी ५
गोभङ्झत गये पाॉट ङ्झसॊ.मो. ऩञ्चकन्मा
ज्माङरङ्टङ

खोरा रप्से खेत बेडा वायी , बेडेरुम्टा डाडाखकि ङ्झसॊ.मो. ङ्ञिखयवेिी १,२ य ५

भयतऩाटी भसरकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना थानङ्झसङ्ग
याभङ्झत ङ्झसॊ.मो. सभङ्टन्राटाय १ , २ य ७
वोहोये खोरा ङ्ञचराउने खेत याज कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. सङ्टनखानी
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

100

अॉधेयीखोरा उरे नी फाॊगेश्वाया ङ्झसॊ.मेआ, उरे नी ९, (३० हे .), नङ्टवाकोट
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अधेयी खोरा तारुके घायी ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
अभाये खोरा वेरचौय ङ्झतनाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
असाये खोरा भङ्टहान धोवीखोरा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
आठङ्जवसे बरटाय
कङ्जवरास ङ्झसॊचाइ, नङ्टवाकोट
ङ्ट
आभथाङटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
कभेयेगाॉउ वारकङ्टभायी १ ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
करगाङ्ग साप्तूङ्ग खोरा भङ्टहान गयी सातदोवाटो बञ्ज्माङ्ग ङ्झस मोजना, नङ्टवाकोट
कागते सभङ्टन्रटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
कापरफोट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
काभ्रेवास गौया खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ङ्जकथऩाङ्ग ऩोखयी काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
कङ्टभरओडाय नागेकोतेक रङ्टम्दाङच ङ्टङ ङ्झसचाइ मोजना फङ्टङताङ, नङ्टवाकोट
खानी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
गङ्छदमा धनाि फावङ्टसौया ङ्झसचाइ मोजना फङ्टङताङ, नङ्टवाकोट
गौयीवेसी, नौङ्जवसे कपीखेती भङ्टहान गयी गौयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ङम्जङ्टॊग खोरा भङ्टहान गयी ङ्जपकङ्टयी य भनकाभना ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
चाङ्झरसे वइनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
चेङ्झरखकि ताप्रा सेयेङ ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
चौघडा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
चौताया खोरा भङ्टहान साभयी बञ्ज्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
छमाभ खोरा ङ्झसथनघायी भङ्टहान करग्मङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिखवेिी १
छरकूड ङ्छदग्मेऩ पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
टङ्टकङ्टचे वाडॊ १ य४ को ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नङ्टवाकोट
ठाडो खोरा नागङ्झसऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ठङ्ट रो कूरो ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
डाङङ्झछङ्वो खोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ढाॉडखोय कङ्टभयी ङ्झसॊ.मो., कङ्टभयी ३,६,८ य ९,

(५० हे .), नङ्टवाकोट

ङ्झत्रवेणी झ्माङ्री ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण कङ्टभयी ७, नङ्टवाकोट
दङ्टङ्ञम्स खोरा भानाचाभर ङ्झसचाइ मोजना आभधाङ्ग २ कल्माणऩङ्टय, नङ्टवाकोट
दे वीघाट हाइड्रोऩावयको ङ्ञचथमानवाट ङ्झसॊचाइ मोजना, खड्का बञ्ज्माङ्ग
दे वीथान खोरा तथा ढङ्ट ङगे सागङ्ट ङ्झसचाइ मोजना ककनी ५, नङ्टवाकोट
धभि खोरा ङ्झगङ्छद्द ढङ्ट ङ्गा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, तकेश्वय, नङ्टवाकोट
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो तारुका १, नङ्टवाकोट
ङ्जऩऩरफोट साॉधी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ऩोखये पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
फाङे थवाया राभीण ङ्झसॊचाइ मोजना, उरे नी ९, नङ्टवाकोट
फङ्टढी िेया सन्तरीटाय छङ्जवसेपाॉट आॉऩचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
फोङ्झनफेङ्झस तल्रो ढकारे ङ्झसॊ. मो., चायघये , नङ्टवाकोट
वाॉझकूरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञजङ्झरङ्ग, नङ्टवाकोट
वाॉसऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ङ्जवसौरा खोरा भङ्टहान गयी कङ्टभायी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
सतयी छङ्झफसे आठङ्झफसे आॉऩचौयी ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
साप्चेत कागङ्टने खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उयी, ङ्जव.न.ऩा. ८, नङ्टवाकोट
साभयी खोरा फगङ्टवा ऩङ्टछाय ङ्झसठङ्ट वा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
ङ्झसङगये खोरा वेङ्झतनी भदानऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, भदानऩङ्टय, नङ्टवाकोट
ङ्झसभरगैयी खहये ङ्झसॊ मो, तारुका ८ (५० हे ), नङ्टवाकोट
हल्रे खोरा भङ्टहान गयी नरगाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट
अॉधेयीखोरा

तल्रो कौङ्झछनी ङ्झसॊचाइ मोजना, तारुका ९

अदङ्टवावायी ङ्ञजङ्झरङ्ग ङ्झसॊ.मो.अदङ्टवावायी ङ्ञजङ्झरङ्ग ४
अऩिण छाऩडाॉडा ङ्झसॊ.मो. कल्माणऩङ्टय
आऩािङ छाऩडाॉडाॊ ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उयारी ५
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उरे नॉ थमाङतान टोर ङ्झसॊ.मो. वडा न. ५
खङ्टरख
ि ङ्ट ोरा ङ्झस.मो. काउरे, १ २
गोभती खोरा आरेपाॉट ङ्झसॊ मोजना ऩञ्चकन्मा
घट्टे ङ्जऩऩर पाटॊ ङ्झस.मो. तारुका, १
घट्टे खोरा अचिरे झाक्रेपाटॊ ङ्झसॊचाइ मोजना, थनाऩङ्झत, ८
डाङङ्ञचभे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जपकङ्टयी ३ ४ ५ ६ य भनकाभना ६
थाऩाटोर ङ्झसॊ.कङ्टरो भहाकारी ८
फङ्टढी िेया ढड्ताङ ङ्झरखङ्टखोरा भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना वङ्टढीसेया, नङ्टवाकोट
बारङ्टरुम्टा खोरा भङ्टहान गङ्चय ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टइ ङ्जऩऩर गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ७ नङ्टवाकोट
ब ङ्टत्तेखोरा फासथरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजङ्झरङ, २
भजङ्टवा पाटॊ ङ्झसॊचाइ मोजना, खड्कबज्माङ, २
ङ्झभश्रीखोरा ज्माङ्झभये ङ्झसॊचाइ मोजना, तराखङ्ट ५
यै कये पाॉटट ङ्झसॊ.मो. तारुका १
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

35,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

हल्दे पाॉट खोरा ङ्झनमन्त्रण दाङङ्झसॊ ८ य९

500

फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झरखङ्ट ५

500

फकङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसकयफेिी ७, ८ य ९

500

उजेरी खोरा ङ्झनमन्त्रण, तङ्टप्चे ४, चनौटे

500

साउनेऩानी खोल्सी ङ्झनमन्त्रण, चतङ्टयारे ८

500

तादी नदी ङ्झनमन्त्रण, सङ्टमभ
ि ती ऩट्टीफायी

500

नयकटे खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भङ्टटङ्टरेहरङ्टका दे वी २

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ओख्रेऩानी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, खड्कबञ्माङ्ग ६

500

फाङ्झफमो ङ्झबय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्जकफयफेिी १,२

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्झत्रिङ्टरी नदी ङ्झनमन्त्रण

5,000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
ङ्झरखङ्ट–ताॉदी खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

25000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि
357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

फायवोटे वथती सॊ यऺण, गणेिथान ४

500

तङ्टप्चे भङ्टरकङ्टर तटफन्ध, सराऩङ्ट

500

(रु. हजायभा)

काठभाण्डौं
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357011 ङ्झसॊचाइ भन्त्रारम
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

14,474

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

14,474
13,510

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , काठभाडौं
राभाचौय ङ्झसॊ.मो, ङ्ञजतऩङ्टयपेदी ५ (३९ हे ), काठभाडौं

860
8,000
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भङ्झनङ्झरङ्गेश्वय ङ्झसॊ.मो, फज्रमोङ्झगनी ८,९ (५० हे ),

वाङ्जषक
ि वजेट

काठभाडौं

रङ्टक्ने खोरा धङ्टन्डे खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, (३० हे ), गोकनेश्वय ६,

जम्भा फजेट

3,500
काठभाडौं

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

नायामण खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सङ्टन्टोर,
पेदी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, अिाङ्ग,

काठभाडौं

काठभाडौं

ङ्झरश्ने खानी डाॉडा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नाङ्रे बाये ,
सल्रे ऩाखङ्टये ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नाङ्रेबाये ,

काठभाडौं

काठभाडौं

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
तायकेश्वय ङ्झसॊ मो, जीतऩङ्टय पेदी,

50

काठभाडौं

थाक्से फाथनेचौय ङ्झसॊ मो, जीतऩङ्टय पेदी,

काठभाडौं

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

३५७११८

2,540
140
2,400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

1900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ठू रो खोरा बान्साई ङ्झस.मो. ङ्ञजतऩङ्टय पेदी तायकेश्वय ७

200

फङ्टढा ङ्झनरकण्ठ ङ्झसॊ.मो. फङ्टढा ङ्झनर कण्ठ १ य २

200

भङ्टरकङ्टरो सोका कङ्टरो भभित दङ्ञऺणकारी ४

200

ङ्झरथने खानी डाॉडा ङ्झस.मो नाङरेभोय ८ िॊखयाऩङ्टय न.ऩा ३

200

खोल्रो कङ्टरो भभित, रप्सीपेदी ७ सा.ङ्जक.नॊ. १७३

200

ङ्झसम्रेखारा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जकङ्झतऩ
ि यङ्ट ८

200

रङ्टङ्जकनी खोल्चा य ठङ्ट डे खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नमाॊऩाटी गोकणेश्वय ६

300

वैिेटाय वैयेनीटाय नागाजङ्टन
ि न.ऩा. ९

400
3,300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
आनन्दवङ्ञथत न.प्र.ङ्झस, ङ्ञजतऩङ्टय पेङ्छद ५ (२०हे .)

700

ऩॊधेयी धाया न.प्रॊ. ङ्झसॊ. मो. थमूचाटाय ९

800

(१०हे .)

िेषनायामण न.प्रॊ. ङ्झसॊ. मो. ,िेषनायामण,३,पङ्जऩङ्
ि
(१०हे .)

700

गोताभ थोक ङ्झसथने खोल्सा ङ्झस.ऩोखयी नागाजङ्टन
ि न.ऩ. ९

500

ग्वार दह ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, दङ्ञऺणकारी न.ऩा. ३

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झनङ्झसनडोर ढझोयभहाॊकार वज्रमोगीनी धङ्टभायचोक
फज्रररमोङ्झगनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झडगाॊऊ नन.प्र.ङ्झसॊ.मो., फज्रमोगीनी ८
ठङ्ट रोखोरा बान्साइ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तायकेश्वय न.ऩा ७
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

15,800

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
िारी नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉखङ्ट वज्रमोङ्झगनी य साॉखङ्ट सङ्टनटोर (७५ हे .)

1,400

सातभङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, सेतीदे वी (८५ हें )

1,000

वोसन खोरा याजकङ्टरो नॊ २ ङ्झसॊचाइ मोजना, कीङ्झतऩ
ि यङ्ट न.ऩा. ७

1,000

कोरभती ङ्झसॊचाइ मोजना, नमाॉऩाटी ६,७ (९० हे .)

3,000

फोसेगाॉउ याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सतङ्टङ्गर

2,000

ङ्ञचसाऩानी ङ्झसचाइ मोजना, धभिथथरी ७

1,400

भहादे व खोरा ङ्झसचाइ मोजना आराऩोट ३ काठभाण्डौं

4,000

टौखेर ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्ञऺणकारी ५

500

भङ्टर ऩानी भनोहया ङ्झसॊचाइ मोजना

800

भङ्टरऩानी काठभाण्डौ
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आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

600

रङ्जकनी खोल्चा य ढङ्ट डे खोरा ङ्झसचाइ मोजना नॉमाऩाटी गोकणेश्वय ६ काठभाण्डौं
इटाखेर फङ्टि पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना. सङ्टनटोर, काठभाण्डौं
इन्रामणी ङ्झसॊचाइ मोजना, इन्रमाणी , काठभाण्डौं
ओकङ्टपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, धभिथथरी
खैकङ्टन दोबान दे ङ्ञख तौढङ्ट गा सम्भको कङ्टरो ऩङ्टन ङ्झनभािण, इन्रामणी, चागङ्टनायाण, काठभाण्डौं
खोकना कृङ्जष ङ्झसचाइ मोजना खोकना, काठभाण्डौं
छङ्झफसे ङ्झसॊचाई मोजना, याभकोट ४, काठभाण्डौं
जके खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

िॊखयाऩङ्टया न.ऩा.३, काठभाण्डौं

जनेर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रप्सीपेदी, काठभाण्डौं
टौखेर ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्ञऺणकारी ५, काठभाण्डौं
ठाडो भङ्टहान दे ङ्ञख ङ्जवऩी सॊ रहारमसम्भको कङ्टरो ङ्झनभािण, काठभाण्डौं
ठाडोखोरा ङ्झसचाइ मोजनो, तीनथान १, २ य ५, भच्छे गाउ (२५ हे ), काठभाण्डौं
डङ्टडेखोरा झाक्रीदह ङ्झसॊचाइ मोजना, नमाॉऩाटी ८,९, काठभाण्डौं
नायामणखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्टोर, काठभाण्डौं
नायामनथान ङ्झसॊचाई मोजना, काबे थथरी, काठभाण्डौं
ऩञ्चामन ङ्झसचाइ मोजना नमाॉऩाटी दभैटाय, काठभाण्डौं
पेदीखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, झोय भहाॊकार ,६-८० हेृे.), काठभाण्डौं
रप्से झङ्टरे खोरा ङ्झसचाइ मोजना याइरे, काठभाण्डौं
िल्रे ऩाखङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, नाङरेबाये (५२ हे .), काठभाण्डौं
सॊ गेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टटङ्ट ङ्ग, सॊ ग्रे, काठभाण्डौं
सातभङ्टर ङ्झसॊचाई मोजना, सेतीदे फी, ५ (५० हें ), काठभाण्डौं
ङ्झसथने खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काठभाण्डौं
ढाड खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना नाङरे बाये १
फङ्टढा ङ्झनरकण्ठ ङ्झसॊ.मो. फङ्टढा ङ्झनर कण्ठ १ य २
ङ्झरथने खानी डाॉडा ङ्झस.मो नाङरेभोय ८ िॊखयाऩङ्टय न.ऩा ३
वैिेटाय वैयेनीटाय नागाजङ्टन
ि न.ऩा. ९
साॉखङ्ट याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना
100

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
काभ्रेखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, आराऩोट, २, काठभाण्डौं
गणेि खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, झोयभहाॊकार, काठभाण्डौं
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, साॊगरा, काठभाण्डौं
ढङ्ट ङ्गेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रप्सीपेदी ३, काठभाण्डौं
दङ्ञऺणकारी भूरकङ्टरो, काठभाण्डौं
दे ङ्झफथथान ङ्झसॊचाई प्रणरी, काभ्रेथथरी, काठभाण्डौं
साङ्रा ङ्झसचाइ मोजना साङ्रा १ दे ङ्ञख ७, काठभाण्डौं
छयछये ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्ञऺणकारी ४ सोखेर
ठू रो खोरा बान्साई ङ्झस.मो. ङ्ञजतऩङ्टय पेदी तायकेश्वय ७
357113

45,000

बूङ्झभगत जरिोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत
बूङ्झभगत जरिोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, काठभाण्डौं

357139

45,000
32,220

जरिोत अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास केन्र
जरिोत अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास केन््, काठभाण्डौं

357109

32,220

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

11,250

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

साङरेखोरा नदी ङ्झनमन्त्रण टोखा धनेश्वय भङ्ञन्दय उत्तय

500

खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, धनवन्तयीभागि हाॉडीगाउॉ

500

४,५
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साङरे खोरा न. ङ्झन.मो टोका तायाकेश्वय न.ऩा बत्केको ऩङ्टर

500

याजमोग सेवाकेन्र सॊ यऺण , भहादे वटाय टोखा

500

भनभती खोरा ङ्झनमन्त्रण,खङ्चयटाय- याभकोट ६

500

फल्खङ्ट नदी ङ्झनमन्त्रण, का.भ.न.ऩा. १४, भदननगय

500

साङ्गरे खोरा ङ्झनमन्त्रण, तायकेश्वय न.ऩा. ३ सऩना ङ्झतथि दे ङ्ञख ङ्झफहानी चोकसम्भ

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
भटवार ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कऩन ३ हार फङ्टढाङ्झनरकण्ठ ११

500

नाङ्झगनी खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, तायकेश्वय ९ ङ्झभङ्झर जङ्टरीटोर

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
थमारेडाडा खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, वागेश्वयी भनहया न.ऩा. ४

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

750

धोङ्जव खोरा कटान तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

गोल्पङ्टटाय भङ्टक्तङ्झनाथ आश्रभ सॊ यऺण,

500

खहये खोरा नङ्जमन्त्रण तथा फथती सॊ यऺण, गोरढङ्टॊ गा ४

500

(रु. हजायभा)

रङ्झरतऩङ्टय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१२

ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग

३५७१०१

प्रणारी व्मवथथाऩन तथा ताङ्झरभ कामिक्रभ

वाङ्जषक
ि वजेट

993

ङ्झसॊचाइ सॊ थथागत ङ्जवकास कामिक्रभ

69,101

ङ्झसॊचाइ सॊ थथागत ङ्जवकास कामिक्रभ, रङ्झरतऩङ्टय
357103

69,101

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

598,910

आ. ङ्झन. का., रङ्झरतऩङ्टय
३५७१०५

९४६
993

केन्र
३५७१०२

जम्भा फजेट

९४६

598,910

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ

७७३५०

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ, केन्र, रङ्झरतऩङ्टय

२८६४०

कारी गण्डकी ङ्झतनाउ डाइबसिन फहङ्टदेश्मीम आमोजना (रुऩन्दे ही)

३००००

कन्काइ उच्चफाॉध आमोजना

२५००

सङ्टनकोिी कभरा डाईबसिन फहङ्टउद्देश्मीम मोजना

४१००

याप्ती

५०००

कङ्जऩरवथतङ्ट डाईबसिन फहङ्टउद्देश्मीम मोजना

त्रीजङ्टगा खाॉडो डाईबिसन फहङ्टउद्देिीम मोजना

१०००

भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम बङ्झनभण्डर

१९५०

ङ्ञजमोभेट्रीक िाखा, ङ्झसचाइ ङ्जवबाग, रङ्झरतऩङ्टय

४१६०

३५७१०७

माङ्ञन्त्रक व्मवथथाऩन कामिक्रभ

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग
केन्र

10,000

10,000
241,379

225,944

प्रणारी व्मवथथाऩन तथा ताङ्झरभ कामिक्रभ, रङ्झरतऩङ्टय

3,100

भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, बङ्झनभण्डर, रङ्झरतऩङ्टय

1,325

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , रङ्झरतऩङ्टय

860

धाऩाङ्झबय राबडोर ङ्झसॊ.मो, गोदाभचौय ६, रङ्टफ ङ्ट ८ (४३ हे ), रङ्झरतऩङ्टय

7,000

ङ्झसरुऩाते ङ्झसॊ.मो, फङ्झडखेर १,३ (२८ हे ),रङ्झरतऩङ्टय

2,000

ङ्जपङ्झसङ्ग ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१२० हे ), ढङ्ट कङ्टचाऩ य छम्ऩी,

रङ्झरतऩङ्टय

1,000

ऩाना नॊ 109/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कोवङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, थेचो,

रङ्झरतऩङ्टय

तऩोध्माम याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ठै व,
तीथऩाको ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सङ्टनाकोठी,

रङ्झरतऩङ्टय

रङ्झरतऩङ्टय

धान्फङ्टन ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फङ्टङ्गभती,

रङ्झरतऩङ्टय

बन्सायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फङ्टङ्गभती,

रङ्झरतऩङ्टय

बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, अिाङ्ग,

रङ्झरतऩङ्टय

बोरे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फङ्टङ्गभती,

रङ्झरतऩङ्टय

भाझ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रङ्टफ,ङ्ट

रङ्झरतऩङ्टय

भङ्टल्ऩान कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गादादचौय य रङ्टब ङ्ट,
रेरे २ नॊ. याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रे रे,
ङ्झसङ्झरङ्गे फेन्सी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, दल्चोकी,

रङ्झरतऩङ्टय

रङ्झरतऩङ्टय

रङ्झरतऩङ्टय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
खेल्ऩङ्ट ङ्झसॊ मो, छम्ऩी ३,
ठै व कङ्टरो ङ्झसॊ मो, ,

50

रङ्झरतऩङ्टय

रङ्झरतऩङ्टय

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

५५४०

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ भहािाखा

३५७११८

४६००

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

140

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

800

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

274459

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भहारक्ष्भी न.ऩा रङ्टब ङ्ट

200

गोङ्जटखेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोङ्जटखेर ७,८ य ९

200

छम्ऩी ङ्जटकाबैयव कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, छम्ऩी

300

ऩण्डोर चोक तृङ्जऩङ्गश्वये भहादे वथथान ङ्झसॊचाइ, भहारक्ष्भी न.ऩा. ३ राभाटाय

200

भङ्टरऩानी ङ्झसॊचाइ भहारक्ष्भी न.ऩा. ६

200

धन्सायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कामिङ्जवनामक न.ऩा. ११

500

ङ्जवङ्झभये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जवङ्झभये फङ्झडखेर २

400

नौखण्डे कङ्टरो ङ्झसॊ ,बायदे उ ८ य ९ २

300

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ङ्झसॊचाई तथा नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

5000

ङ्चयऩेनी ढोटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झसन्धङ्टऩारचोक

5559

भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

2000

ग) ङ्झसॊचाइ प्रणारी ऩङ्टनथथािऩना तथा ऺभता अङ्झधवृिी कामिक्रभ
याईनासटाय ङ्झसॊचाइ मोजना

32000

कयाऩङ्टटाय ङ्झसॊचाइ मोजना

20500

बोरे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना

15400

हेम्जा ङ्झसॊचाइ मोजना

16200

ऩङ्टयनचौय ङ्झसॊचाइ मोजना

17200

फङ्टङ्झरङ्गटाय ङ्झसॊचाइ मोजना

28200

रब्धङ्ट ङ्जढकङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना

20500

घ) प्रणारी व्मवथथाऩन तथा ताङ्झरभ कामिक्रभ,रङ्झरतऩङ्टय ,अफन्डा
ॉ ीगत सङ्टधाय खचि
बवन ऩूज
कृङ्जष भन्त्रारम फाट तोङ्जकएका २१०० ऩाकेट ऺेत्र भध्मे

7000
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झसॊचाइ सेवा

उऩरव्ध गयाउने कामि

72500

फाढीफाट ऺङ्झतरथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीको भभित सॊ बाय

20000

ङ्जकसान व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीको भभित सङ्टधाय

10100
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वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
केन्र

३५७१२६

वाङ्जषक
ि वजेट

३४८६
३४८६
80900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
केन्र
भध्मभाञ्चर ऺेङ्झत्रम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, बङ्झनभण्डर, रङ्झरतऩङ्टय

74800
4000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
जप्का न.प्र.ङ्झसॊ. मोजना, गोङ्जटखेर-५, रङ्झरतऩङ्टय

500

बारङ्ट खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, बायदे उ १,२,३,५,७

500

भगय गाउ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., सॊ खङ्ट ६ ७ ८ य ९

500

गोटी खेर सल्रावोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्चयगीन छाॊगा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भानीखेर ३
हाॊसीपेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फडीखेर
बारङ्टखोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बायदे उ 1,2,3,5,7
रोठ सल्रा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोटीखेर 7,8
ऩधेयाखोरा होङ्ञक्सङ्ग खोरा ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोटीखेर 3
नासङ्टयखेर थप्रीॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोटीखेर 2
धाभीडाडा ङ्ञथथत ठोथने खोरा दे ङ्ञख ऩोरेङ्झथन ऩाहऩ टॊ माकी गोटीखेर 7,8,9
ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धाङ्झभखोरा, गोटीखेर सल्रावोट 2,4
नोखण्डे खोरा कङ्टरो ङ्झसॊचाई आमोजना,नोखण्डे 1,2,8,9
बारङ्टखोरा भङ्टहान गयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बारङ्टखोरा 1,2,3,5,7
टू गङ्टन खोरा सङ्टयखेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोटीखेर 2
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना
सॊ मोजकको कामािरम, केन्र
भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम
ऩाॉचखार भ्मारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्रेऩरान्चोक

१२२५७१
८१०७१
४०००
11,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भाल्टा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाल्टा (१२५ हे .)

8,000

सङ्टबाने दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झगम्दी (१५० हे )

7,000

ङ्झसद्दीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसद्दीऩङ्टय ८,‐(६० हे .)

1,000

गोटीखेर ङ्झसॊचाइ मोजना, गोटीखेर (३५ हे .)

1,800

खोकना कृङ्जष ङ्झसचाइ मोजना खोकना १५० हें

1,000

याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जटकाबै यव २ रङ्झरतऩङ्टय

1,000

धनवङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना कामिङ्जवनामक १० रङ्झरतऩङ्टय

1,000

तप्मोढ: ङ्झसॊचाइ मोजना, ठै व, रङ्झरतऩङ्टय

500

फोल्दे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्ञणरेख रङ्झरतऩङ्टय

500

बोरे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्टङभङ्झत १० रङ्झरतऩङ्टय

500

भङ्टरऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टब ङ्ट ३ ६ ८ गोदाभचौय

500

फङ्टखेर ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टखेर ७

500

बन्सायी ङ्झसॊचाइ मोजना, कामिङ्जवनामक ११

500

भाझ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना भहारक्ष्भी न.ऩा. ६ रङ्टब ङ्ट रङ्झरतऩङ्टय

2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

ङ्जकथऩाखा ङ्झसॊचाई मोजना, फङ्टगभती, रङ्झरतऩङ्टय
कोवङ्टकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ठे चो (७५ हे .), रङ्झरतऩङ्टय
ङ्झगम्दा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टरङ्ग
ि ङ्ट
ङ्ट ायामण वडा नॊ. १ दे ङ्ञख ९, रङ्झरतऩङ्टय
घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. ङ्जविॊखन
घ्माम्ऩेडाॉडा टहडोर डाॉडागाॉउ ङ्झसचाइ मोजना चाऩागाॉउ, रङ्झरतऩङ्टय
दोबान गहते भाल्मय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, रङ्झरतऩङ्टय
नल्रङ्ट ङ्झसचाइ मोजना नल्रङ्ट, रङ्झरतऩङ्टय
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नौखण्डे कङ्टरो ङ्झसॊ ,बायदे उ ८ य ९ २
ङ्जपङ्झसङ ङ्झसचाइ मोजना, डङ्टकङ्टछाऩ छम्ऩी (७५ हे .), रङ्झरतऩङ्टय
बङ्झस खेर दङ्टखेर ङ्झसॊ.मो.
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, आश्राङ (४५ हे ), रङ्झरतऩङ्टय
ब ङ्टतभङ्टर ङ्झसचाइ मोजना रेरे, रङ्झरतऩङ्टय
भल्टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, राभाटाय ७, रङ्झरतऩङ्टय
माथऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, बट्टे डाडा ६, रङ्झरतऩङ्टय
याजकङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना भहारक्ष्भी न.ऩा. ङ्झसङ्जिऩङ्टय रङ्झरतऩङ्टय
रङ्टब ङ्ट खोरा नेऩार चौय ज्माम्टा ङ्झसचाइ मोजना, रङ्झरतऩङ्टय
रेरे २ नॊ. याजकङ्टरो, रेरे (४० हे .), रङ्झरतऩङ्टय
वङ्टखेर ङ्झसॊचाइ मोजना, वङ्टखेर ७, रङ्झरतऩङ्टय
सहमोगी साभङ्टदाङ्जमक याज कङ्टरो राभाटाय, रङ्झरतऩङ्टय
ङ्झसङ्झरङ्गेवेिी ङ्झसचाइ मोजना दहचौकी, रङ्झरतऩङ्टय
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

छम्ऩी ङ्जटकाबैयव ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्झरतऩङ्टय
याजकङ्टरो १ नॊ. ङ्झसचाइ मोजना, थेचो , रङ्झरतऩङ्टय
वाग्भती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झगझी ९, सङ्टभाने, रङ्झरतऩङ्टय
ङ्झसरुऩाते ङ्झसचाइ मोजना वङ्झडखेर ८, रङ्झरतऩङ्टय
गोदावयी दामा ङ्झसॊचाइ मोजना
चसीडोर याज कङ्टरो रङ्ट ब ङ्ट
थाके याभ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना राभाटाय ५ य ६
नायखाडे ङ्झसचाई आमोजना
फासङ्टकी ङ्झसॊचाइ मोजना राभाटाय १
भहादे व खोरा दे वीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना दे वीचौय ५ रङ्झरतऩङ्टय
भाङ्झनखेर-वङ्टखेर ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्झसचाई आमोजना गोटीखेर गाङ्जवस ७ य८ भा
३५७१३६

जरसाधन मोजना तमायी सङ्टङ्जवधा आमोजना
जरसाधन मोजना तमायी सङ्टङ्जवधा आमोजना

357137

१६१६४३
१६१६४३

ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथािऩना आमोजना
ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना आमोजना (केन्र)
मोजना ङ्झनभािण कामि

२१३९८३
37307
169058

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

५६१८

ङ्ट ाफायी ४,६ य ९, झाऩा
फेरटाय नहय ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टदभ
हङ्झडमा पङ्टरवासा ङ्झस, वङ्टधफाये ८, झाऩा
फॊगयङ्ट ङ्झबट्टा ङ्झतनभङ्टखे ङ्झस. ङ्जवतािभोड ५ य गयाभङ्टनी २ य ८, झाऩा
धङ्टरऩङ्टज कापरफोट नमाॉ ङ्झसॉचाइ प्रणारी, आभचोक ८, इराभ
धटटे खोरा ङ्झस.मो., िाङ्ञन्तडाॉडा १, २, इराभ
ओखय वोटे धट्टे ङ्झस.मो., सागॊरुम्फा ६, ७, इराभ
ङ्जवक्र खयी वोटे सङ्टम्वेक ङ्झस.मो., सङ्टम्वेक, इराभ
सङ्टबाॊग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टक्तङ्टया, ऩाॉचथय
सावाखोरा ङ्जऩप्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, मासोक, ऩाॉचथय
सङ्टबाङ्ग खोरा डोड साङ्झरङ्गगे ङ्झसरङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचभी ३,७,८ य ९, ऩाॉचथय
नसङ्टवा काखाय ङ्झसॊह ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्गसायाङ्ग ६, ऩाॉचथय
ङ्ट
पङ्टगङ्टवा खोरा ङ्झसॊ.मो., ङ्झनगङ्टयाङ्छदन १,२ ३२ हे , ताप्रेजङ्ग
ङ्ट न.ऩा. ३०० हे , ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
तल्रो भेङ्छदफङ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो., ताप्रे जङ्ग
ङ्ट
च ङ्टम्भा खोरा हाङ्गगोडे खोरा ङ्झसॊ.मो., खोकङ्झरगॊ ५,६,७,८, ताप्रेजङ्ग
ङ्ट
नङ्टवा खोरा ङ्झसॊ.मो., इिखाफङ्ट, ताप्रेजङ्ग
हमय खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भोयङ
फाधे झोया ङ्झस.मो.,फाहङ्टनी ९, भोयङ
कजया खोरा कयभङ्झनमाॉ वाध ङ्झस.मो., वकरौटी ४९, सङ्टनसयी
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गल्पङ्चयमा ङ्झसॊचाई मोजना, श्रीऩङ्टय (६०० हे ), सङ्टनसयी
िेया ङ्झसॊचाई मोजना, हाॉसऩोसा ८, सङ्टनसयी
खाल्टे फायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्झतढ
ि ङ्ट गा ४,७, ८, धनकङ्टटा
नाम्पङ्टवा खोरा दोबान ठङ्ट राठाय ङ्झस.मो., कङ्टरुरे ते न.ऩा. ३, धनकङ्टटा
ङ्झफये न्र ङ्झसॊ. मो., चानङ्टवा २,५,८, (४५ हे ), धनकङ्टटा
भहाभामा खोरा हेआरागे ङ्झसॊ.मो., भङ्टङ्झतढ
ि ङ्ट ङ्गा, धनकङ्टटा
तल्रो केवाखोरा ङ्झस.मो., चनङ्टवा २ य ९, धनकङ्टटा
तेङ्झरमा खोरा सेक्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्गदीभ, ते ह्रथङ्टभ
ऩये वा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वसन्तऩङ्टय, तेह्रथङ्टभ
ङ्ट ासबा
हेवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना वाना ५,६ य ८, सॊ खव
ङ्ट ासबा
भत्थमऩोखयी फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना, भत्थमऩोखयी ६,७,८ य ९, सॊ खव
ङ्ट ासबा
ओसाक खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चैनऩङ्टय न.ऩा., ७, सॊ खव
ङ्ट ासबा
हेवा खोरा अचिरे वेिी ङ्झसॊचाइ मो, वाना ६, सॊ खव
नसङ्टवा काखाय ङ्झसॊह ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्गसायाङ्ग ६, बोजऩङ्टय
वाब्राखाड ङ्झसॊचाइ मोजना, बौभी ऩये वा ९ आम्ते क १(५, बोजऩङ्टय
ऩैमाऩानी भारफासे याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, बोजऩङ्टय १०, ११, बोजऩङ्टय
ऩङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खातम्वा २,३, बोजऩङ्टय
साउने खोरा रङ्टम्फङ्टवा मोजना, ङ्छदल्ऩानागी ७, रङ्टम्फङ्टवा, बोजऩङ्टय
ब ङ्टटनी ङ्झसॊचाइ मोजना, हदिङ्झरमा, करतै मा ४, सप्तयी
कजया ङ्झसॊ.मो., गम्हयीमा, ऩवािहा ५, ङ्झबभऩङ्टय, सप्तयी
ङ्जवयधना ङ्झसॊ., कङ्टिाहा, सप्तयी
भङ्टतनी ङ्झसॊ.मो., वेरही चङ्जऩना, सप्तयी
चाङ्जऩन खोरा ङ्झसॊ., ङ्झससङ्टवा, सप्तयी
गेखङ्टि खोरा भङ्टहान भाङ्ञन्सङ्गटाय ङ्झसॊचाइ, तवाश्री ८, उदमऩङ्टय
कारी खोरा ङ्झस.मो., वसाहा ८, ९, उदमऩङ्टय
राटी खोरा ङ्झस.मो., वेल्टाय वसाहा, सङ्टन्दयऩङ्टय, उदमऩङ्टय
कॊसेखोरा फाक्सीरा ङ्झसॊचाइ मोजना ९, खोटाङ्ग
टङ्टवा खोरा भङ्टहान गयी ङ्ञचङ्जऩङ्गिय ा् इन्रे णी ऩोखयी, ङ्झसभऩानी ङ्झरङ्ञच्कायम्चे ङ्झसॊचाइ मोजना, खोटाङ्ग
ङ्ञचराउनेवास दभजॊभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिखयऩङ्टय १, खोटाङ्ग
ङ्झनभिरी डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनभिरीडाॉडा ४, खोटाङ्ग
भङ्टहान कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झधतङ्टङ्ग २, खोटाङ्ग
याम्चे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ज्माङ्झभय ९, खङ्झनमाखकि, सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
बये ङ्गखोरा अरेऄ चीधायी भङ्टहान याम्चे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ज्माङ्झभय ९, खङ्झनमाखकि, सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
गैयाफायी ङ्झसचाइ मोजना, काॊगेर २,३ य ५, सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
जोखङ्ट खोरा ङ्झस.मो., सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
ङ्झरपङ्ट ङ्झस.मो., जङ्टव ङ्ट ५ य ६, सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
फखङ्टि खोरा चौताये ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टक्री १, सोरङ्टखम्ङ्ट वङ्ट
धङ्टभॉ नदी ङ्झसॊचाइ फाॉध कङ्टरो प्रणारी, कल्माणऩङ्टय जब्दी २, ङ्झसयाहा
सहजा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जप्रऩा ७, ङ्झसयाहा
गागनखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी दगािऩयङ्ट गा.ङ्जव.स., ङ्झसयाहा
गागन ङ्झसॊचाई मोजना, रगड़ी गङ्झडमानी ६, ङ्झसयाहा
तभयोनी खोरा भङ्टहानगयी ङ्झसॊचाइ मोजना, खोऩवा, फङ्टधगाॉइ ४२ हे , ङ्झसन्धङ्टरी
टाॊडी ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी न.ऩा. ९,१०,११ ३७० हे ), ङ्झसन्धङ्टरी
हषािही ङ्झसॊ.मो.,हषािही १ दे ङ्ञख ९ सम्भ, ङ्झसन्धङ्टरी
भङ्टर कङ्टरो ङ्झस.मो., ब ङ्टवनेश्वयी १,२,३, ङ्झसन्धङ्टरी
चायाही कङ्टरे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, डाडी ३, ङ्झसन्धङ्टरी
फडाये खोरा याउटे टोर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखयी ४, ङ्झसन्धङ्टरी
बण्डायी खोरा सायीपाॉट ङ्झसतरऩाटी ३ सायीछाॉऩ, ङ्झसन्धङ्टरी
धाये खोरा भकै कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, टायकेयाफायी गा.ङ्जव.स. १,२, ओखरढङ्ट ङ्गा
भोरी ङ्झसॊचाइ आमोजना, भोङ्झर, ओखरढङ्ट ङ्गा
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याभऩङ्टयटाय ङ्झसॊचाई मोजना, ओखरढङ्ट ङ्गा
अभा वाध ङ्झसॊ. मो., खजङ्टयी, धनङ्टषा
फछयाजा ङ्झस.मो., भाझीङ्ञझटकैमा, धनङ्टषा
भहायाजी वाध ङ्झस.मो., भहोत्तयी
ऩराय नसयी ङ्झस.मो. बॊ गाहा ३,४,६, भहोत्तयी
यजा वास

ङ्झस. मो., गौयी वास ८, भहोत्तयी

भदने कङ्टरो जरङ्जवये ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्छदनचोक १, सरािही
ङ्ट न नगय, सरािही
ङ्झसॊगीमाही ङ्झसॊचाइ मोजना फेल्ही ब्राहाम्ऩङ्टयी ङ्झत्रबव
एकादिी ६२ ङ्झसॊचाइ मोजना भानऩङ्टय हजङ्चयमा, सरािही
नौकट ङ्झसॊचाइ मोजना, धनगढा, सरािही
ऩसाि ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि गा.ङ्जव.स. ६५० हे ., सरािही
बष्भेखोरा सेताऩहया ङ्झसॊचाइ मोजना, सैऩ ४, याभेछाऩ
सोह्रङ्झफसे ङ्झसॊचाई मोजना, भन्थरी १३, याभेछाऩ
अम्पे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना , नाभाडी ६,७,८, याभेछाऩ
ठङ्ट टे खोरा राभाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भारङ्ट १, दोरखा
मािा घटृ खोरा काभ्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्रे ६,७ ३, दोरखा
खभाये खोरा ङ्जकनेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, सहये , दोरखा
ङ्झनगारे खोरा भङ्टराफायी ङ्झसॊ. मो., भागऩौवा, दोरखा
गङ्टजयङ्ट ा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यॊ गऩङ्टय, यौतहट
जोकहा डोया ङ्झसॊचाइ मोजना, गम्हयीमा ङ्जवताि, यौतहट
बारङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना हेटौंडा २५, भकवानऩङ्टय
गरुवा खोरा भङ्टहानगयी ङ्झसॊचाइ, नमाॉफजाय २,३,४,५, भकवानऩङ्टय
छङ्झतवन साततरे ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतवन ९, भकवानऩङ्टय
ङ्ञचराउनेवास दभजगाय ङ्झस.मो., ङ्ञिखयऩङ्टय १, भकवानऩङ्टय
नैगारा ङ्झसॊचाइ आमोजना, सेतीदे वी, काठभाण्डौ
सातभङ्टरे दे ङ्ञख वाॉसफायी ङ्झसॊचाइ दङ्ञऺणकारी नगयऩाङ्झरका , काठभाण्डौ
जकै खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाङ्गारेबाय, काठभाण्डौ
दङ्ञऺणकारी भङ्टरकङ्टरो ङ्झस०मो०, दङ्ञऺणकारी ९, काठभाण्डौ
भहादे व खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, आरऩाऩोट, काठभाण्डौ
ङ्झसङगरे वेङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना, दहचोक, रङ्झरतऩङ्टय
नल्रङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नल्रङ्ट, रङ्झरतऩङ्टय
ब ङ्टतभङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, रेरे, रङ्झरतऩङ्टय
ताथरी कारीभाटी ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाभञ्जङ्टश्री नगयकोट न.ऩा. २, बक्तऩङ्टय
चौथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, नगयकोट भन्जङ्टश्री नगयऩारीका, बक्तऩङ्टय
जोङ्झगन्डोर ङ्झस.मो., छाङ्झरङ्ग, बक्तऩङ्टय
फङ्टढाखानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ६,७, काभ्रेऩराञ्चोक
बारङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ भाङ्ञझरपेदा १ य ९, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्ञचत्तेदोबान गैयी ङ्जवसौना ङ्झसॊचाइ आमोजना, गैयीङ्जवसौना, १,२,३,४,५,९, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्ञचन्त्तेखारा ङ्झसॊचाइ आमोजना, गैयीङ्जवसौना, दे उऩङ्टय, काभ्रेऩराञ्चोक
सखङ्टडोर ऩङ्टण्मभाता खोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, टङ्ट कङ्टचानारा ६, काभ्रेऩराञ्चोक
वेत्रावती पाॉट ङ्झसॊचाइ, मभङ्टनडाॉडा गा.ङ्जव.स. ३, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
काङ्ञत्तक
ि ङ्झसॊचाइ मोजना, थङ्टम्ऩाखय १, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
कोइयाराटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फाडगाॉउ ६, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
ठङ्ट रोखोरा ङ्झसॊ. मो., ठोकिऩा २, ४,५,६ य ७, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
नङ्टवायखोरा भेरम्चीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
नङ्टव िङ्ट गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, हेरम्वङ्ट १, ङ्झसन्धङ्टऩारञ्चोक
डोया ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्झरयाभऩङ्टय, फाया
थाराही ङ्झसॊचाई मोजना, नयही ङ्जऩऩायाङ्झफताि, फाया
कोल्हवी ङ्झसॊचाई मोजना, कोल्हवी , फाया
जोकाहा दोय ङ्झसॊचाई मोजना, ऩत्रहङ्झत १,४, फाया
घाघी ङ्झसॊचाई मोजना, वसिदल्वा, फाया
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नबकट्टी ङ्झसॊचाई मोजना, वेरवा १,२,३, फाया
जगतनाथ पय भङ्झनमायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्झनमायी, ऩसाि
ङ्झतरावे अगिन ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩदहयी, ऩसाि
सङ्टवणिऩयङ्ट वसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टवणिऩयङ्ट १, ऩसाि
फयइि टाय ङ्झसॊ. मो., फेङ्झनधाट, धाङ्छदङ्ग
आॉऩटाय ङ्झसॊ. मो., भहादे वथथान ५ ९गजङ्टयी ८ य ४, धाङ्छदङ्ग
भ्माउयो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खडगबञ्ज्माङ्ग ६, नङ्टवाकोट
दोखङ्टि वाहन वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, नजािभण्डर, नङ्टवाकोट
आरु खकि ङ्झसॊचाइ मोजना, थप्रेक, नङ्टवाकोट
इन्रे णी छाॉगा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाहाकारी १,२,३, नङ्टवाकोट
याभेटाय कैडारे चन्रे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, यातभाटे ४, ७, नङ्टवाकोट
साङ्झधखोरा भङ्टहान गङ्चय चाऩे वाग्रे पाट ङ्झसॊ. मो., ङ्ञजङ्झरङ्ग ७ (३५ हे ), नङ्टवाकोट
अधेयी खोरा भङ्टहान गयी आगाऩङ्टय टाय ङ्झसॊ. मो., ङ्जवदङ्टय न.ऩा. ९ (७५ हे ), नङ्टवाकोट
धोङ्जव खोरा भङ्टहान गयी सÞङ्जिमा पाट ङ्झस।, नजाि, नङ्टवाकोट
बोरे ङ्झसयान ङ्झसॊचाइ मोजना, धैवङ्ग २, यसङ्टवा
भाङ्झथल्रो रुप्चेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे , यसङ्टवा
कङ्टभीटाय ङ्झसॊ. मो., कङ्टभीटाय, ङ्ञचतवन
ढङ्ट ङ्रेखोरा ङ्झस.मो., बण्डाया ३, ङ्ञचतवन
फछौरी कङ्टरो ङ्झस.मो., फछौरी

(४५० हे ), ङ्ञचतवन
2000

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
३५७१४०

18,100

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ भहािाखा (केन्र)

9,600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
नमाॉ प्रङ्झफङ्झध,केन्र

4500

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
सॊ मोजकको कामािरम

357141

सङ्टनकोिी भङ्चयन डाइबसिन फहङ्टउदे श्मीम आमोजना

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१.जनताको तटफन्ध कामिक्रभ (केन्र)

4000

46018

46018
120,179

4000

२.नदी ङ्झनमन्त्रण (केन्र)

51429

३.सॊ थागत ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास कामि (केन्र)

60000

4. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

भङ्टरखोरा ङ्झनमन्त्रण मो. गोटीखेर १ ङ्ञचहानडाॉडा

500

तङ्टनगाॉउ खहये जग्गा कटान ङ्झनमन्त्रण गोटी खेर

500

रङ्टकङ्टनीफेसी फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण, असयाङ्ग

500

ठोथने खोरा ङ्झन.मो. भङ्झनखेर – ८

500

छऩाक खोरा ङ्झनमन्त्रण, साखङ्ट ७

500

गोदावयी नदी ङ्झनमन्त्रण, गोदावयी न.ऩा. ५

500

फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भगय सभाज केन्र, रङ्झरतऩङ्टय न.ऩा. १४

500

5 आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357110

750

जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ न्मूङ्झनकयण सहमोग कामिक्रभ (DMSP)
(१) जराधाय ऺेत्र व्मवथथाऩन तथा ऩूवािधाय सॊ यऺण कामिहरु

314800
154800
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(२) फृहत तथा भझौरा ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
357131

जम्भा फजेट

160000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

वैतनॉ धाभ सॊ यऺण , गोटीखेर २

500

ङ्झतरेश्वय धाभ सॊ यऺण, सङ्टधाय रेरे खोरा फज्रफायही ५

500

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

(रु. हजायभा)

बक्तऩङ्टय
वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

2,270

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , काठभाडौं

120

तेिो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (३८ हे ), नगयकोट,

बक्तऩङ्टय

2,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

ङ्ट ायामाण,
गौयीखेत ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, चाॉगन
जोङ्झगन्डोर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, छाङ्झरङ्ग,

बक्तऩङ्टय

बक्तऩङ्टय

ऩाटरे खोरा चाऩाकङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सङ्टडार,
याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नगयकोट,

बक्तऩङ्टय

बक्तऩङ्टय

याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना अङ्ङतङ्झरङ्गेश्वय न.ऩा. वडा नॊ.४ बक्तऩङ्टय
साॉडे पाॉट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नगयकोट,

बक्तऩङ्टय

ङ्झसऩाडोर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नाङ्गखेर,

बक्तऩङ्टय

सेयापाॉट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नगयकोट,

बक्तऩङ्टय

थमार ढङ्ट ङ्गा दे ङ्ञख पङ्टमार गाॉउ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सङ्टडार,

बक्तऩङ्टय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

३५७११८

4,940
140

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

2,400

सङ्टन्दयथरी झौखेर ५ ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

2,400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ढङ्ट रख
े ोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नङखेर

200

भजङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ताथरी २

300

रुम्कोपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नगयकोट १

200

कॊ ङ्ट इकेर खोल्सा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नगयकोट न.ऩा. ५

200

भाङ्झसॊदोर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, झौखेर ४

300

सङ्टन्दयथरी ङ्झसॊचाइ प्रणरी, झौखेर ४

300

ङ्ट ायामण ५
भहादे व खोरा फाा्यॊध ङ्झसॊचाइ प्रणारी, न.ऩा. चाॊगन

300

दोखङ्टि खोरा ङ्झससौधायी ङ्झसॊचाइ प्राृारी, ताथरी

200

फाखीा्यगाउॉ सेयापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, नगयकोट १३

400

ङ्ट ायामण ९
जैिीनीटाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, चाॉगन

300
1300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
हरहरे तङ्टयतङ्टये न.प्र.ङ्झस.मोजना,फागेश्वयी,५,६ ९

(१५हे .)

1200

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100
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हात्तीगोडा थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टण्डङ्ट (१०हे ) ,बक्तऩङ्टय
ङ्झतनधाये ङ्झसॊचाई मोजना,कटङ्टॊज,े ६, बक्तऩङ्टय
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

10,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
वोङ्ञझनी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टडार ७,८ (१०० हे .)

1,200

डोके खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩरासे, नङखेर

1,000

कङ्टदङ्टढर ङ्झसचाइ मोजना वागेश्वयी १ बक्तऩङ्टय

5,100

ङ्झसपाण्डोर ङ्झसॊचाइ मोजना, नङखेर २,९

1,000

िेयापाट ङ्झसॊचाइ मोजना, नगयकोट ४,५ (७५ हे .)

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
कान्छीकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसऩाडोर,१,२

६००
३०हे , बक्तऩङ्टय

गडगडेखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टडार, ९, बक्तऩङ्टय
घडेयी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फागेश्वयी ३, बक्तऩङ्टय
ढङ्ट ङ्गरेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्झधकोट, बक्तऩङ्टय
तौथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, नगयकोट ५,७,९ (३२ हे ), बक्तऩङ्टय
फङ्टडी गण्डकी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टण्डङ्ट ६, बक्तऩङ्टय
भहादे फ खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, दङ्झधकोट, बक्तऩङ्टय
दै चाऩाटी कसगाॉउ याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना अनन्तङ्झरङ्गेश्वय न.ऩा.४
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फागेश्वयी २, बक्तऩङ्टय
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फागेश्वयी ५,६

७० हे ., बक्तऩङ्टय

फञ्चये दे ङ्ञख ङ्ञजतऩङ्टय ड्ताङकी सम्भ ऩङ्छक्क कङ्टरो ङ्झनभािण, चये री ७, बक्तऩङ्टय
ङ्जवडोर ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टडार, बक्तऩङ्टय
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

18,750

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ताथरी खोरा तटफन्ध, सङ्टमङ्जि वनामक न.ऩा. १४,

500

हनङ्टभन्ते खोरा ङ्झनमन्त्रण , अनन्तङ्झरङ्गेश्वय ५ नमाॉ गौयी िॊकयवथती

500

कभिनासा खोरा तटवन्ध , भहारक्ष्भी न.ऩा. १६

500

ङ्ट ायामण
तङ्टरसीफाफा आश्रभ फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, चाॉगन

500

ङ्ट ायामण न.ऩा.
कानऩक्का ङ्झसभ फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, चाॉगन

500

श्रीङभती खोरा दवर भहादे व भङ्ञन्दय सॊ यऺण, भहारक्ष्भी २

500

सङ्टयठी खोरा ङ्झनमन्त्रण, नगयकोट १, ३ (बैयफ भङ्ञन्दय नङ्ञजक)

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ङ्जऩऩरफोट ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, नगयकोट न.ऩा. ८

500

जोङ्झगनी डोर खोरा तथा ऩङ्जहयो सॊ यऺण, छाङ्झरङ्ग १

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
गड्गडे खोरा ङ्झनमन्त्रण

7000

भनहया नदी ङ्झनमन्त्रण, भङ्टरऩानी १ य २ काठभाण्डौ ङ्ञजल्रा सभेत

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

750

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
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ङ्ञजल्रा :

छाङ्झरङ्ग िान्ती उध्मान सॊ यऺण चागङ्टनायामण ४

500

गणेि भङ्ञन्दय सॊ यऺण, चाॉग ङ्ट ९ चाऩाख्वार

500

जम्भा फजेट

(रु. हजायभा)

काभ्रेऩरान्चोक
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

वाङ्जषक
ि वजेट

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

21,000

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , काभ्रे

1,140

चा खोरा भैटाकङ्टन्ट ङ्झसॊ.मो, भहादे वथथान

(५४ हे ), काभ्रे

1,533

नायामणटाय ङ्झसॊ.मो, ङ्ञिकयॊ भफोटे ५,६,७,८ (७४ हे ), काभ्रे

8,434

ऩीऩरटाय ङ्झसॊ.मो, डयाउने ऩोखयी ४, छत्रेफाॊज ३, ऩङ्टयानोगाॊउ ३,५ (७० हे ), काभ्रे

6,243

फल्थरी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, फल्थरी (५५ हे ) ,१,२,३,४

1,050

ढङ्ट ङ्गखकि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (३८ हे ), ढङ्ट ङ्गखकि ४,८,

काभ्रे

काभ्रे

2,450

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

चाखोरा ङ्जकन्दे उ ऩौडेर चौतायी ङ्झसॊचाइ आमोजना, काभ्रे
धाये खोरा ङ्झसङगने डाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सस्र्मङ्टखकि २,
वापर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नगये गागचॉ,
हङ्झरडे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, दे उऩङ्टय,

काभ्रे

काभ्रे

काभ्रे

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
ङ्ट ी, फरङ्टवा,
इन्र फहान ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, दे वबभ
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, च्माभयाङ्ग वेसी,
ङ्झसम्थरी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झसम्थरी,
ङ्झसम्रे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, खहये ऩाङ्गङ्ट,

50

काभ्रे

काभ्रे

काभ्रे
काभ्रे

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

३५७११८

12,230
150

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

1,200

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

7,080

ऩाॊचखार न ऩा ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

ऩाट्टरीखेत ८ कल्छी ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

दे वीटाय गल्टाय ङ्झसॊचाई फनखङ्ट १य२

200

ङ्झभल्चेपाॉट ङ्झसचाई ङ्झभल्चे ६

200

ढाडा गोठ फेरफङ्टटे पाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गैयी ङ्जवसौना ६

200

कङ्टडङ्टरेपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ठङ्ट खकि ४

200

कोइयारे खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जौसीथोक २

200

काकी ऩाटी ङ्झसॊचाइ मोजना यङ्जववऩी १

200

वगयखोरा यातटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ब ङ्टम्रङ्टटाय १

100

घ्माल्कङ्ट खगेयाटाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, कङ्टिादे वी १

200

दे उऩङ्टय ङ्झसॊ.मो. दे उऩङ्टय १,३,५

400

कोड्का दोबान ङ्झस।प्र। ङ्झसभथरी-ट,७

300

भहादे व खोरा ङ्झस।प्र। ङ्झसभथरी-३,४

300

फल्थरी ङ्झस।प्र।, फल्थरी

300
9995

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
चाऩाऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, काबे ४

(१८हे .)
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काङ्ञत्तके ङ्ञचउयी फाॉसा ङ्झसॊचाइ मोजना २ (१५हे .)
करुखोरा आहार डाडो ङ्झस.आ., गोठऩानी ८ (१०हे .)

1356

इन्दायाफती ङ्झरपट ङ्झस.मो., कङ्टन्तावेिी (२०हे .)
कारोढङ्ट गाॊ ङ्झसभखेत ङ्जऩऩर फोट ङ्झसचाइ ऩोखयी

जम्भा फजेट

20
535
(१०हे .)

ऩौवा तयकायी ङ्झसचाइ मोजना , ऩोखयी, ङ्झनभािण, ङ्झबभखोयी १

1159
(१०हे .)

453

सङ्झभफोट ङ्झसचाइ ऩोखयी मोजना, डङ्टम्रऩ
े ानी, ब ङ्टम्रङ्टटाय ९ (१०हे .)

525

जोङ्झगटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो, चादे नी भन्डन-५, काभ्रे २०हे .

459

भहादे वथथान ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, कोराती,काभ्रेऩरान्चोक

320

कभरा भाई ङ्झसॊ.मो, धङ्टङ्झरखेर न.ऩा ६, काभ्रेऩरान्चोक

240

ऩथतयी भकैटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मोजना, ऩनौती - १३, काबेे॒

105

धनेको फाॉध सहेरे ऩोखयी ङ्झस मो, ऩाॉचखार न ऩा १३, १४, १५, काबेे॒

500

भङ्टक्ऩाटाय सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.

200

भमरवोट पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, िायदा वतासे ४

500

योिी खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कटङ्टन्जे ४, ५

500

ताकेपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कासीखन्ड १५

500

भेच्छे बोज्मािगॊ वेिी योिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ,भेच्छे २

500

ङ्ट ेसी नमाॉ वथती थप्रीकॊरय ङ्झस.मो, धङ्टङ्झरखेर न.ऩा. ६
चाॉखव

500

फोल्दे पेदी ङ्झसॊ.ऩोखयी

500

भहादे वटाय ९, ङ्झसॊ.ऩोखयी ङ्झरम्ऩावेिी

500

सॊ घ ङ्ट उऩत्मका ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सहकायी सॊ जार काभ्रे

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

फन्थरी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., प्राणारी ऩनौती १३, वन्थरी
पल्टे खेत जभङ्टरा डाडाॉ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, पराटे
कङ्टप्रे खोल्चा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
यजआॉऩ फेसी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., काङ्झतक
ि े द्यौयारी १
सङ्झभफोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी मोजना, डङ्टम्रऩ
े ानी, बम्ङ्ट रङ्टटाय ९
थमारे ङ्झछङ्जऩगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
कापरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी भाझीपेदा
सोभसङ्टय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भादन कॉ ङ्ट डायी २, काभ्रे
ङ्ञघङ्झसगाॉउ सेऩीरो बेग ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., करातीब ङ्टभे डाॉडा
रोसाडोर दोबान खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
फाउन चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कराॉती ब ङ्टभेडाडा ५
ऩॉमू खोरा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाङ्ञझपेदा
ङ्ञचसाऩानी टाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज्माम्दी
साघङ्टखोरा फोकसे ऩोखयी खयदाय धाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फोकसे साऩीङ्ग ८
वारे डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी (ङ्झरफ्ट), ठङ्ट रो ऩसे ४
बरामटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण
डयाउने ऩोखयी ठू रो धाया ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो, डयाउने ऩोखयी ९, अङ्झधकायी थोक
रुसेधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भहादे वथथान ७
ज्वानेटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज्वानेटाय १
सण्डी फेसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज्माम्दी १
चौयी खोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझीपेदा गा.ङ्जव.स.
ङ्झगनेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

कानऩङ्टय ६

चौयी खोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझीपेदा, गैयोटोर 1,2,3,4
भङ्टरधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी
भङ्टम्ऩाटाय सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्ञचसाऩानीटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

ज्माम्दी ८

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

28,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बकङ्टण्डेफेंसी, दाप्चाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टरवायी ६ खनारथोक ७ य भेङ्झथनकोट २ ३ ४ (११३ हे .)
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जम्भा फजेट

ऩाट्ने खोरा च्माङ्झसङखकि ऩटगाउ वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, चाङ्झसङखकि (४१ हे .)

9,677

खहये ऩाॊग ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, खहये ऩाॊग ङ्ट (१५० हे )

2,499

आङ्झसखोरा सविझाङ ङ्झसॊचाइ मोजना नमाॉगाउॉ ७ ९

6,466

ङ्ट ेडाडा ९
माङ्गरे दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, कराॉतीबभ
घ्माल्कङ्ट फञ्चये ङ्झसचाइ मोजना कङ्टिादे वी २ ३

96
1,521

तीन सम फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाॉचखार ११ काभ्रे

900

ऩौवावेिी ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्टम्रङ्टटाय ७ (७५हें )

375

काभ्रे

दोबानटाय ङ्झसॊचाइ मोजना भादनकङ्टडायी ६, ४, काभ्रेऩरान्चोक

2,500

सङ्टॉगयङ्ट े जभटे ङ्झसॊचाइ मोजना यङ्झफवऩी १ काभ्रेऩरान्चोक

500

रङ्टऩङ
ि ङ्ट वेिी वाङ्चय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसिाखानी ९ काभ्रेऩरान्चोक

480

फाॉदये टाय ङ्झस.मो, ङ्ञिखयआम्फोटे -१, ३, काबेे॒

200

चभेये वडाय ङ्झस. मो., गोकङ्टरे ४, कङ्टङ्जऩन्टाय, काबेे॒

195

घट्टे खोरा गहते ङ्झडङ्जह ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्ञिखण्ड १३

195

चाॉ खोरा ङ्जकते टाय चौताया ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उऩङ्टय ५ ६

195

याम्चे भङ्टरफाॉध कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, जैसीथोक ४

500

थङ्टम्की डङ्टङ्डङ्टङ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसम्थरी ३ काभ्रे

300

जोङ्झगश्वय तल्रो ङ्झसॊचाइ मोजना भहादे वटाय १ काभ्रे

300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

धाये खोरा ङ्झसङ्गने डाॉडा ङ्झसचाइ मोजना सथमङ्टख
ि कि २ काभ्रे
खहये पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्जवताि दे उयारी, काभ्रेऩराञ्चोक
टङ्टसाये वाझेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखयी चौय ७५ हे ., काभ्रेऩराञ्चोक
डोय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, च्माभयाङ फेिी ७ (१०० हे .), काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्झतन सम कङ्टरो ङ्झस.मो फारङ्टवा ७, ८ य ९ (४० हें ), काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्झतरेचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, भेच्छे ६,७ य ९, काभ्रेऩराञ्चोक
दाउङ्ङे खोरा ङ्झस.मो. भॊगरटाय फोहोये ६, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्झनगारे खोरा ङ्झसचाइ मोजना चाऩाखोयी १, काभ्रेऩराञ्चोक
ऩरान्चोक ङ्झसॊचाइ मोजना, पराभेटाय (१०० हे ), काभ्रेऩराञ्चोक
फल्थरी ङ्झसचाइ मोजना, फल्थरी (७५ हे ), काभ्रेऩराञ्चोक
फाउन चौय ङ्झसचाइ मोजना, कराॉती ब ङ्टभेडाडा ५, काभ्रेऩराञ्चोक
फापर ङ्झसचाइ मोजना नारेगयचे ७,८,९, काभ्रेऩराञ्चोक
बारङ्टखोरा ङ्झस.मो, भाङ्ञझपेदा ७, काभ्रेऩराञ्चोक
भहादे वटाय ङ्झसचाइ मोजना, भहादे वटाय, काभ्रेऩराञ्चोक
कङ्टिादे वी डङ्टकाव पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना
चभेये ओडाय ङ्झस.मो कङ्टङ्जऩन्टाय ,गोइरे ४
ङ्ञचते दोबाने गैङ्चयङ्जवसौना ङ्झसॊचाइ मो. फृहत भभित सॊ चाय
ङ्ञचते रौका नयवदे ङ्झसॊचाइ मोजना सल्रेवास ७ गैङ्चयङ्जवसौना
ठङ्ट रो ङ्जहरे जरजरे ङ्झसॊचाइ मोजना उरचण्डी नारा ७
ङ्झतभङ्ञल्सनागाउॉ ङ्झसॊचाइ आमोजना जैङ्झसथोक ९
दभायखोरा फोल्दै ङ्झसॊचाइ मोजना ढङ्ट खकि ५
दाङ्जहऩारे भङ्टहान कङ्टभगाडिखेत ङ्झससाभीङ १य२
दे उऩङ्टय ङ्झसॊ.मो.
दे उयारी ङ्झस.मो च्माम्राङफेङ्झस २
दे वीटाय गल्टाय ङ्झसॊचाई फनखङ्ट १य२
बीयघट्टे ङ्झस.मो नातदङ्टभ,गौयीफैङ्झसना, भहादे वथथान
भङ्टक्ऩाटाय सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.
भेरेकोइयारे ङ्झसॊचाइ मोजना गौयीङ्जवसौना २ ४
राङ्जटनी फाहङ्टनी ङ्जवताि ङ्झसॊचाइ मोजना पाभेटाय २
ङ्जहरे जरजरे ड्दाम्ऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, टङ्टकङ्टचा नारा सवै वडा
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

आॉऩटाय ङ्झसचाइ मोजना, डाडागाॉउ, काभ्रेऩराञ्चोक
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ङ्जकन्दे ङ्झस.मो , ङ्ञिखय अम्फोटे ४, काभ्रेऩराञ्चोक
कङ्टवाऩानी ङ्झसचाइ मोजना ऩोखयी चौयी, काभ्रेऩराञ्चोक
गारगाॉउ ङ्झसॊताय ङ्झसॊचाइ मोजना, भाहाॊकार ब ङ्टक्दे उ ४, काभ्रेऩराञ्चोक
घट्टे वाॊध आङ्झसखोरा भाझ ङ्झसॊचाइ मोजना अनैकोट भाहादे वथथान १, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्ञचप्रे ऩहये ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसभथरी ६ ७, काभ्रेऩराञ्चोक
चौयीखोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ऩोखयी चौयी गाॉउ १ य याम्चे २, काभ्रेऩराञ्चोक
छङ्झतछागा करुखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोठे ऩानी, काभ्रेऩराञ्चोक
ठङ्ट रो ऩसे र ङ्झस.मो, ठङ्ट रो ऩोखयी, काभ्रेऩराञ्चोक
ठङ्ट ल्ढङ्ट ङ्गे ज.उ.स., ङ्झसम्थरी, काभ्रेऩराञ्चोक
ठू रोखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टसादे वी, काभ्रेऩराञ्चोक
डाॉडा गाॉउ ङ्झसमो भहादे वथथान -१ (६०हे ), काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्झतनसम टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, कटङ्टञ्जे ८, काभ्रेऩराञ्चोक
तङ्टषाये फाॉझ खेत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩोखयीचौयी ७, काभ्रेऩराञ्चोक
धनेको फाॉध सहेरे, अनेकोट, काभ्रेऩराञ्चोक
ऩथथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩनौती १३, काभ्रेऩराञ्चोक
ऩोखयी खोरा ढकार च ङ्टम्का ङ्झस.मो फारङ्टवाऩाटी दे उऩङ्टय, काभ्रेऩराञ्चोक
फगङ्टल्टा वेिी दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञिखयअम्वोटे ९, काभ्रेऩराञ्चोक
फयङ्जऩऩरे ङ्झस.मो, ङ्ञिखयअम्फोटे , १,२,३, ४, काभ्रेऩराञ्चोक
फाॉदये अभवोटे ङ्ञखङ्ञम्त बोरङ्टॊ गे ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टडाॉयी ३, काभ्रेऩराञ्चोक
फागभती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभल्चे फोयणफेसी ५ काभ्रे, काभ्रेऩराञ्चोक
फौये को भङ्टर ङ्झसचाइ मोजना, फडये , ऩोखयी चौयी, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्झबभटाय ङ्झस.मो, खहये ऩाॉग ङ्ट ३,४, काभ्रे
भसाने खोरा ङ्झस.मो फन्खङ्टचौय, काभ्रेऩराञ्चोक
भाङ्ञझटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, साल्धाया, काभ्रेऩराञ्चोक
भादन कङ्टडायी ङ्झसचाइ मोजना भादनकङ्टडायी, काभ्रेऩराञ्चोक
भानकङ्टर खेत यािी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्रेऩराञ्चोक
रखनऩङ्टये ऩङ्टच्छाय टोर ङ्झसचाइ मोजना गोठऩानी ८, काभ्रेऩराञ्चोक
ङ्जवचायी फाॉध कङ्टरो ङ्जवथताय ङ्झस.मो

ऩोखयी नायामणथथान, काभ्रेऩराञ्चोक

श्री याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, चौवास ७,८, काभ्रेऩराञ्चोक
सादी खोरा ड्दाभ ङ्झसचाइ मोजना भाझीपेदा ७, काभ्रेऩराञ्चोक
सङ्टसेरीटाय जङ्टडेडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वथथान १, काभ्रेऩराञ्चोक
कासीखण्ड बकङ्टण्डेवेिी दाप्चाखोरा ङ्झस.मो पङ्टरफायी ६, खनारचोक ७य ङ्झभथङ्टनकोट २,३,४
चाखोरा चैनऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना नमागाॉउ दे उऩङ्टय
छात्रे वासङ्टकी ङ्झसॊचाइ मोजना, चरार गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ५
ढङ्ट ङ्गिखकि वडा नॊ. ९ दे ङ्ञख ४ सम्भ रड्कङ्ट खेरा कङ्टनखकि ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्झनगारेखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, चाऩाखोयी-१
पोङ्ञक्सङटाय ङ्झसॊ.मो. काभ्रे डाॉडा ऩायी
ब ङ्टङ्झभडाॊडा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १ दे ङ्ञख ५ सम्भ ङ्झसॊ.मो.
भाक्रे ढोड वेसी खोक ङ्झसॊचाइ
ङ्झभल्चेपाॉट ङ्झसचाई ङ्झभल्चे ६
भैनतडा चाउखोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.आ.-गोकङ्टरे ३
रप्सीफोट ङ्झसॊचाई ढङ्ट ङिखकि ३
िॊखङ्ट उऩत्मका फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना िॊखङ्ट १ दे ङ्ञख ९
सङ्टनकोिी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.आ.भेच्छे -९
३५७१३८

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

750

750
15,750

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500
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चौयी खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि

500

योङ्ञि खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि

500

योङ्ञि खोरा ङ्झन.मो. दाप्चा काङ्झसफाग १५

500

ताके खोरा ङ्झन.मो. दाप्चा काङ्झसफाग १५

500

बाइटाय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, चन्दीङ्झन ४

500

आरुफोटे पाॉट सॊ यऺण, गौयी ङ्झफसौना १

500

जरङ्झफये खेत ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, बम्ङ्ट रङ्टटाय ९

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
भाईटाय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण फडा नॊ ४, भाईटाय, चण्डेनी

500

ओख्रेऩानी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, खड्कबञ्माङ्ग ६

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्ञझकङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, कङ्झनकेऩायी वारङ्टवा ७

5000

सङ्टनकोिी नदी ङ्झनमन्त्रण (सथमङ्टखकि ८, च ङ्टखाफेसी)

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

750

3500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
ऩतन्जङ्झर आमङ्टवेद भेङ्झडकर करेज तथा आमङ्टवेद अथऩतार सॊ यऺण, धङ्टङ्झरखेर

500

जभती नदी ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, यङ्जवओऩी १

500

२. इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना
काभ्रेऩराञ्चोक ङ्ञजल्रा अन्तगित इन्रवती फगय कोङ्चयडोय आमोजना

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

भकवानऩङ्टय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

2500

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

22,130

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , भकवानऩङ्टय
हनािपाॉट ङ्झसॊ.मो, हनािभडी १ (८० हे ), भकवानऩङ्टय

8,250

ब ङ्टन्रङ्ग
ङ्ट ङ्झसॊ.मो, हाङ्झडखोरा ५ (४५ हे ), भकवानऩङ्टय

10,250

गङ्टयौङ्जवताि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (१०४ हे ), ऩदभऩोखयी ९,

भकवानऩङ्टय

2,240

ऩावस भ्मारी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (४२ हे ), छङ्झतवन ८,

भकवानऩङ्टय

1,240

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

कभिच ङ्टरी ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतवन ८,

भकवानऩङ्टय

काङ्झरकाटाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, कङ्झरकाटाय १,६,
दयदया ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, हाॉडीखोरा ८,

भकवानऩङ्टय

ऩाङ्झथबाया दे उयारी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, पाऩयवायी ५,
फङ्टि ङ्झसऩात ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतवन ७,

भकवानऩङ्टय
भकवानऩङ्टय

भकवानऩङ्टय

याप्ती पाॉट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, हे .न. ऩा ११,

भकवानऩङ्टय

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
फङ्टढीचौय ८ ङ्झसॊ. मो. फङ्टढीचौय,

50

भकवानऩङ्टय

भन्साही ङ्झसॊचाइ मोजना, पाऩयफायी,

भकवानऩङ्टय

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
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17,400

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
फसाभाङ्झड

हे उ न ऩा २८

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

प्राणनाथ

हे उ न ऩा २१

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

नभङ्टनाकृङ्जष

हे उ न ऩा

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

हनािभाङ्झड

३५७११८

3,600

१४

हे उ न ऩा २४

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

वाॊझोखेत ९ नभटाय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

हेटौडा न ऩा थाना बन्ज्माङ ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

खैयाङ्गअठोय स.मो खौयाङ्ग १

200

ङ्जवचटोर ङ्झसॊ.मो. डाॉडाखकि ५ वेकङ्टण्ठे

200

सङ्टनाच ङ्टयी ङ्झसॊचाइ प्रणारी भनहयी २

300

रोहये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पाऩयवाही ३

200

कोडेवाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, कोडेवाङ खैयाड ९

200

ज्माङ्झभये चौयाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पायफायी २

200

ऩारङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ ज.उ.स. ऩारङ्टङ्ग ४

200

गोयाङ्गदी खोरा भभित, याक्सीयाङ्ग

400

चोङ्जकटा ङ्झसॊ.मो. याङ्ञक्सयाङ्ग २

300

च्माखेटाय ङ्झसॊ.मो. काङ्झरकाटाय-२

300
4900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
तीनतरे ङ्झसचाई मोजना, हाॊडीखोरा

४

(१२हे .)

भैनाटाय थोऩा ङ्झसॊचाई मोजना, छङ्झतवन ४ (८हे .)
गिाखोल्चा ऩोखयी ङ्झस.मो.ङ्झसथनेयी ४
गैयीगाउॉ कृङ्जष ङ्झसॊ.मो. हङ्जटमा, १

(१५हे .)

(३५हे .)

200
150
300
1300

रोिी वथरे दोबन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, हेटौंडा २५

200

झङ्टङ्झरमान ङ्झस.मो., हाडीखोरा ४, भकवानऩङ्टय

200

च ङ्टनढङ्ट ङ्गा भाटाकोयी ङ्झस.मो., भाटाकोयी, छङ्झतवन ४, भकवानऩङ्टय

200

नमा दभाय

250

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना छतोवन ६ भकवानऩङ्टय

झाॉकी ढङ्टॊ गा ङ्झसॊ.मो, गोगने ६

500

कौगेयी ङ्झसॊ.मो, हाडीखोरा ६

500

सातधाया धङ्टन्धङ्टये ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभपेदी ७

500

याइ गाउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., याइ गाउ ५,६

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ऩानीटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

100

बैसे २

धङ्टन्धङ्टये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झबभपेदी ७
घन्टे खोरा बोटे गाउॊ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बैसे ३
आॊऩखोराजरदे वी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

गङ्जढ ३,४

चायघये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩदभऩोखयी ९
वेतखोल्सी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

छङ्झतवन ७

बैयवकङ्टञ्ज न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॉडा हे.न.ऩा.११
च्मापर ङ्झसद्घकारी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
वतासेऩा डाॊडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

हाॊडीखोरा ३

सङ्टखौया ५

भमङ्टयधाऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., च ङ्टङ्चयमाभाइ २
ङ्झसद्घऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कोगटे ३
सानोगगटे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हङ्जटमा ४
यातोभाटे ऩानीबकायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भनहयी ७
छोङ्गछाङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

वसाभाङ्जढ १
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दाभन चौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हनािभाडी २
बरौनी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पाऩयफायी २
ङ्जहयाभोनी हाङ्ञत्तखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

ङ्ञचतवन ४

टाडी वायऩाथे ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., न.ऩा.
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कङ्टरे दभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भकवानऩङ्टयगढी ३ (५५ हे .)

800

चौयाह ढोरखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हाडीखोरा ९ (१०० हे .)

800

यािईगाउॊ ङ्झसॊचाई मोजना, यािईगाउ २, ३ (२४५ हे .)
वङ्टि ङ्झसभात ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन ७ (१०० हे .)
फयौरी अचिरे ङ्झसॊचाइ मोजना, हनािभाढी ५

(४० हे .)

चकयी ङ्झसॊचाइ मोजना हाॉडीखोरा १ (३५ हे .)

2,300
800
3,000
500

याङ्ञक्सयाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, याङ्ञक्सयाङ्ग ८ (६० हे .)

1,000

गोदाभदभाय (नमावथती) ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ५,६ (१५० हे .)

9,600

भङ्टसेधाऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, हाङ्झडखोरा ७ (३५ हे .)

3,000

जङ्टयेरी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन ६ भकवानऩङ्टय

1,000

राभकर ङ्झसॊचाइ मोजना वज्रवायाही ४ भकवानऩङ्टय

1,000

ङ्झडल्रीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना हाडीखोरा ९ भकवानऩङ्टय

3,500

काङ्झरकाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरकाटाय भकवानऩङ्टय

1,000

वेङ्झतनी भन्थरी ङ्झसॊचाइ मोजना वेङ्झतनी भन्थरी २ ५ भकवानऩङ्टय

1,000

भङ्टक्तान थवाॉया नॉमा दभाय जङ्टयेरीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन ६ भकवानऩङ्टय

1,000

गोयाङ्दी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याङ्ञक्सयाङ्ग ३

400

अठाय ङ्जवस ङ्झसॊचाइ मोजना, खैयाङ्ग १ भकवानऩङ्टय

400

कङ्टभजोय

300

ङ्झसॊचाइ मोजना,

घण्टे खोरा बोटे गाॉउ

याईगाॉउ ९

ङ्झसॊचाइ मोजना, बैसे ३

चौयाठोडखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हाङ्झडगाॉउ ९ यातभाटे भकवाऩङ्टय

300
2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

आभबञ्ज्माङ ङ्झसॊ मो, आभबञ्ज्माङ ७, भकवानऩङ्टय
कत्रे खोरा भाटाकोटी ङ्झसॊ मो, छङ्झतवन ४, भकवानऩङ्टय
कङ्टरे खानी जरङ्जवद्यङ्टत ङ्झसचाइ मोजना ऩदभऩोखयी, भकवानऩङ्टय
कोगटे ङ्झसिऩोखयी ङ्झसचाइ मोजना

कोगटे ७ भकवानऩङ्टय

कौगेडी ङ्झसॊचाइ मोजना, हाडीखोरा ३,६, भकवानऩङ्टय
गूरुङ्जवताि ङ्झसॊचाई मोजना ऩदभऩोखयी ९ (१०७ हें ), भकवानऩङ्टय
च ङ्टने खोल्सी ताल्चे ङ्झसॊचाइ मोजना, गढी ३, भकवानऩङ्टय
च्माखेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरकाटाय २ (५० हे .), भकवानऩङ्टय
ङ्छठॊगन वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, भकवानऩङ्टय
तल्रो भङ्झसने ङ्झस. मो. फेसवाङ ८ (३५) हे ., भकवानऩङ्टय
तल्रो भङ्झसने ङ्झस. मो. हाङ्झडखोरा ७, खैयाङ ८ , भकवानऩङ्टय
दे ङ्जवटाय काॉकडा ङ्झसचाइ मोजना
ऩाथीबयादे उयारी

काॉकडा ४ भकवानऩङ्टय

ङ्झसॊचाई मोजना पाऩयवायी ५, भकवानऩङ्टय

पाऩयफायी ङ्झसचाइ मोजना, पाऩयफायी ६ (१०० हे .), भकवानऩङ्टय
वाॉसघायी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोगने ७,८, भकवानऩङ्टय
हदाि भाटाकोयी ङ्झस.मो., छङ्झतवन ४, भकवानऩङ्टय
कङ्टकङ्टजोय ङ्झसचाइ मोजना, याईगाऊ-९
कोटे वाङ ङ्झसॊ.मो. खैयाङ्ग ३
चोङ्जकटा ङ्झसॊ.मो. याङ्ञक्सयाङ्ग २
थानफायी ङ्झसचाइ मोजना, पाऩयवायी-७
नन्दे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना थाहा १४ य १५
ऩारङ्टङ्गभरुटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टङ्गपाॉट
ङ्झबभपेदी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभपेदी ७ सङ्टङ्जऩङ्ग
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भाटे कोयी ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन ४ काटोकोयी
ङ्जवचटोर ङ्झसॊ.मो. डाॉडाखकि ५ वेकङ्टण्ठे
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अगय ङ्जवघा ङ्झसचाइ मोजना छङ्झतवन ४, भकवानऩङ्टय
करवान ङ्झस.मो., वसाभङ्झड ७, भकवानऩङ्टय
काराबै यव पाॉट ङ्झसचाइ मोजना दाभन घङ्झतख
ि ोरा, भकवानऩङ्टय
कङ्टन्छार भङ्टरकङ्टरो

ङ्झसॊचाई मोजना वज्रवयाही ६, भकवानऩङ्टय

राभीण ङ्झसॊचाइ मोजना, पाऩयवायी २ (७४हे .), भकवानऩङ्टय
तल्रो वगौडा ङ्झस.मो हाॊडीखोरा ६, भकवानऩङ्टय
ऩदभऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩदभऩोखयी १, भकवानऩङ्टय
ऩवस भ्मारी ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतवन ५ (८५ हे .), भकवानऩङ्टय
ऩारङ्टङ ङ्झस.मो.ऩारङ्टङ ४, भकवानऩङ्टय
बटङ्टवार वरम्वङ्ट कङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना वज्रवयाही ५, ६, भकवानऩङ्टय
बारङ्टखोरा ङ्झसचाइ मोजना, भकवानऩङ्टय
बारङ्टटाय ङ्झस.मो. नाभटाय ८,९, भकवानऩङ्टय
बोटे खोङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, दाभन २, भकवानऩङ्टय
भकयी ङ्झसचाई मोजना हाॊडीखोरा २, भकवानऩङ्टय
भमािङकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, नाभटाय ८, (६० हे .), भकवानऩङ्टय
भोङ्झतऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना पाऩयवाडी ५, भकवानऩङ्टय
याङखङ्झसयाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, चैनऩङ्टय ८, भकवानऩङ्टय
वाघेखोरा भाङ्जकङडाॊडा ङ्झस.मो. दाभन २, भकवानऩङ्टय
वृहत ङ्झस.मो. ङ्झबभपेदी ४, भकवानऩङ्टय
सल्रे खोरा ऩङ्टयानोखोनी ङ्झस.मो.आरा १, भकवानऩङ्टय
ङ्झसम्रेटाय ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसथनेयी ङ्झसम्रेटाय पाॉट, भकवानऩङ्टय
हेभकणि ङ्झसचाइ मोजना वङ्झडचौय, भकवानऩङ्टय
आॉऩखोरा ङ्झसचाइ मोजना, ऩाङ्झथबया याईटोर,पाऩयवायी-५
करवान ङ्झसचाइ मोजना, फसाभाडी-७
कोगटे ईऩा ङ्झसॊचाइ मोजना,
गोठखोरा ङ्झबम्सेन चोक ङ्झसचाइ मोजना, छङ्झतवन-५
गोयाङदी खोरा ङ्झसॊ.मो. याक्सीयाङ्ग गा.ङ्जव.स.२
घोडकोटे ङ्झसचाइ मोजना, याङ्ञक्सयाङग-७
चकयी घटे दभाय ऩारदभाय ङ्झसचाइ मोजना, हाॉडीखोरा-३
जैजे ङ्झसॊचाइ य गाॊगर्र्माङ ङ्झसॊचाइ मोजना काॊउडा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ४ भकवानऩङ्टय
ज्माभीये याङ्झप्त ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्माभीये ७
डण्टाय ङ्झसॊ.मो. खैयाङ्ग २
दयदया ङ्झसचाइ मोजना, हाॉडीखोरा-८,९
ङ्झधङ्गटोर दे ङ्ञख ऩल्रो वासऩानी

गढी ३

पट्के खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भन्थरी ७
फाग्भती चौयाहा दोबान ङ्झसचाइ मोजना, पाऩयवायी-१,२
बारङ्टटाय ङ्झस.मो काङ्झरकाटाय
भैनाटाय नकौरी ङ्झसचाइ मोजना, हेटौडा-२६
यभौरा प्रताऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना भनहङ्चय ४ ५ य ६
याप्ती ददिया ङ्झसॊचाइ मोजना हाडीखोरा-८
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

58300

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ऩूवॉ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

याप्ती खोरा ङ्झनमन्त्रण हे टौडा न.ऩा. ११ थान बर्र्माङ्ग सङ्टकङ्टभवाङ्झस वथती

500

ङ्ञजखे खोरा तटवन्ध काकडा ४

500

फोटवोयी चैनऩङ्टय तटवन्ध याक्िीयाङ्ग ८

500

साभयी खोरा ङ्झन. मो. आॉभ बञ्ज्माङ्ग ७

500

खहये खोरा ङ्झन. हेटौडा ८ ओभ नगय टोर

500

रखन खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

भनहयी खोरा ङ्झनमन्त्रण, याक ङ्झसयाङ्ग य काकडा गा.ङ्झफ.स

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
रखन खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, याहगाउ १, कयौडे

500

भदन खोरा ङ्झनमन्त्रण, भदन टोर हेटौडा ९

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
चौया खोरा ङ्झनमन्त्रण, पाऩडफायी तथा फरैपाॉट ५ य ७ (ङ्झसभात खोरा), भकवानऩङ्टय - भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

रभकाढक्का खोरा ङ्झनमन्त्रण (पाऩयफायी) भकवानऩङ्टय

5000

रोथय खोरा ङ्झनमन्त्रण (भकवानऩङ्टय)

2500

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
काङ्झरका प्रा. ङ्जव. सॊ यऺण

ऩारङ्टङ्ग

500

गोङमािङ खोरा करवारी खोरा तटवन्ध , काकडा ६

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

यौतहट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

500

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

12,060

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , यौतहट

610

ऩौयाङ्जह ङ्झसॊ.मो, ऩौयाङ्जह ७,८,९ (२७५ हे ), याृैतहट

10000

प्रताऩऩङ्टय ऩल्टङ्टवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (३५० हे ) १,२,३,६,७ य ८,
दङ्टङ्झधअवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, पतङ्टवा हषािहा,

यौतहट

यौतहट

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
गङ्टजया खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रक्ष्भीऩङ्टय,

300
1000
100

यौतहट

जोकाहा डोया ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, गम्हङ्चयमा ङ्जवताि,
रोटाहा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सन्तऩङ्टय रङ्ञक्ष्भङ्झनमा,

यौतहट
यौतहट

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
काभदे ही ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्छदऩही,

यौतहट

कोङ्छठमाय ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, यॊ गऩङ्टय,

यौतहट

चादी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, चन्रङ्झनगाहऩङ्टय १,
ङ्जऩऩया ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्जऩऩया ऩोखयीमा,
बकङ्टवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ऩथयाफङ्टधयाभ,
भङ्टसा खोडायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ङ्झफताि,

50

यौतहट

यौतहट
यौतहट

यौतहट

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
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३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

वाङ्जषक
ि वजेट

17,250

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

300

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

11,750

चन्रऩङ्टय श्मारो ड्तूववेर ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना
ङ्झसतरऩङ्टय गा. ङ्झफ. स., फैगािङ्झनमा टोर, ङ्झडऩ टमू ववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

जम्भा फजेट

3000
प्रणारी

2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

7500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
बकङ्टवा ङ्झसॊचाइ आमोजना, नभकगया फसन्तऩटी

500

रोटहा ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पतङ्टआ डङ्टभङ्चयमा

500

ऩॊचभौजा ऩैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, पतङ्टआ हषािह

500

चाॊदी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोहीदी गङ्टठी

500

ङ्ञजगदवा करुङ्झनमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्ञजगदवा वेरङ्जवछ

500

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
झाॊझ ङ्झसॊ. प्र., यौतहट
३५७१२६

5000
3100

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ब्रम्हफाफा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩौयािई ५ (२५हे .)

500

फङ्चयमाऩङ्टय ऩोखयी सॊ यऺण-५, ६, यौतहट

400

१६ कठ्ठे ऩोखयी कनकऩङ्टय ७

800

जङ्टङ्झडवेरा ङ्झस.ऩोखयी जङ्टङ्झडवेरा

800

ङ्झडऩ वोङ्चयङ चन्रऩङ्टय ६ असन यौतहट

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

टे राहा ऩोखयी सॊ यऺण
फङ्चयमाऩङ्टय ऩोखयी सॊ यऺण ५ य ६,
याभदासी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

सन्तऩङ्टय

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बकङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, अकोरवा फैयीमा डङ्टभङ्चयमा (४०० हे .)

31,800

फङ्टङ्झनमाद ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टङ्झनमादऩङ्टय

500

रोटाहा ऩैनी ङ्झसचाइ मोजना पतङ्टवा डङ्टभङ्चयमा (२५० हें )

500

झाॉज ङ्झसॊचाइ मोजना सरुअठ्ठा (५०० हें ) यौतहट

300

िङ्टरब अदङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना रक्ष्भनीमा दोथतीमा यौतहट

300

अरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना टे ङ्रहा

300

काभदे ही ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदऩेही

300

रारा फकैमा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩतौया यौतहट

300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

गङ्टजया खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, प्रताऩऩङ्टय ऩल्टङ्टवा, यौतहट
चाङ्छद ङ्झसॊचाइ मोजना, गड्डी गङ्टठी, यौतहट
डोया नदी ङ्झसचाइ मोजना गम्हङ्चयमाङ्जवताि ८, यौतहट
बकङ्टवा ङ्झसॊ.आ.नभनगय फसन्त
ब ङ्टजया ऩैनी ङ्झस.ॊ मो. २२० हे ., यॊ गऩङ्टय ४, यौतहट
भजङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩटे वाि
रार वकैमा ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीङ्झनमा ९, यौतहट
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

गरुडा ङ्झसचाइ मोजना गरुडा, यौतहट, यौतहट
चन्रऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना चन्रऩङ्टय न.ऩा.वडा नॊ. ९, यौतहट
झाझ ङ्झसॊचाइको ङ्झभठङ्ट अवा कटहयीमा दे ङ्ञख जेठयङ्जहमासम्भ कङ्टरो ङ्झनभािण
धावीऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनयङ्झनमा ६, ८, यौतहट
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बरङ्जहमा नहय ङ्झसॊचाइ मोजना
भाझ ङ्झसॊ.आ.भहम्भदऩङ्टय
वयहयी वाॉध बकङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय खाऩ, यौतहट
हङ्चयहयऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, यौतहट
३५७१४०

191,800

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

45,900

ऩचरूखी छतौना गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

झङ्टनखङ्टङ्ङा गा.ङ्जव.स. २ ऩथया, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फसन्तऩट्टी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

तेजा ऩाखय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

अजगैवी गा.ङ्जव.स. ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩतौया गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सखङ्टवाफा १, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भधोऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वैयगेङ्झनमा, ङ्झसतरऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

जङ्टडी वेरा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

3,800

ङ्जऩऩया ऩोखयी प्रताऩऩङ्टय प्रटङ्ट वा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
झाझ ङ्झस.मो (ऩङ्छक्क नारा सखङ्टअवा एकाभागाछी)

700

बैसहीभा खोरा कङ्टरो ङ्झनभािण

700

कटहयीमा दे ङ्ञख जेठयङ्जहमा कङ्टरो ङ्झनभािण

700

बकङ्टआ ङ्झसॊचाई कङ्टरो ऩैनी भभित याभनगया दे ङ्ञख याजऩङ्टय कङ्टङ्चयमा सम्भ

700

अरुवा खोरा कङ्टरो ऩैनी भभित ते गयहा दे ङ्ञख भेवा सम्भ

700

बकङ्टवा खोरा कङ्टरो ऩैनी भभित भजाितऩङ्टय दे ङ्ञख ङ्ञचङ्ञचयि ै मा सम्भ

700

बकङ्टवा खोरा कङ्टरो ऩैनी भभित ऩथया फङ्टधयाभ

700

झाझ नहय भभित गरुया ३ रक्ष्भीऩङ्टय

१ दे ङ्ञख ९ सम्भ

दे ङ्ञख ङ्ञिफ नगय सम्भ

700

कङ्टरो ऩैनी भभित ऩाचरुखी

700

कङ्टरो भभित भथसयी

700

कङ्टरो भभित बै सही

700

कङ्टरो भभित अजगैफी(१ दे ङ्ञख,७

700

कङ्टरो भभित तेजा ऩाखय १ दे ङ्ञख ९ सम्भ

700

कङ्टरो ऩैनी भभित याजऩङ्टय तङ्टरसी ५ दे ङ्ञख ९ सम्भ

700

कङ्टरो ऩैनी भभित गॊगा ङ्जऩऩया ७ दे ङ्ञख ५ सम्भ

650

बकङ्टवा कङ्टरो ऩैनी भभित भमािदऩङ्टय दे ङ्ञख गभहङ्चयमा सम्भ

650

कङ्टरो ऩैनी भभित दे वाही दे ङ्ञख करुङ्झनमा सम्भ

650

भाधोऩङ्टय कङ्टरो ऩैनी भभित

650

भोहभदऩङ्टय

कङ्टरो ऩैनी भभित

650

जमनगय ङ्झफगही कङ्टरो ऩैनी भभित

650

ङ्झफऩही सखङ्टवा कङ्टरो ऩैनी भभित सखङ्टवा कङ्टरो ऩैनी भभित

650

गौय न। ऩा। कङ्टरो ऩैनी भभित

650

AMIS तपि
झाॊज ङ्झसॊचाई प्रणारी ,यौतहट

30,000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
सॊ रभऩङ्टय सङ्टन्दयऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

ऩचरूखी छतौना ऩोखयी

1000

भोतीऩङ्टय झङ्टन्खङ्टन्वा ऩोखयी

1000

तेजाऩाखय ऩोखयी,

1000

फसन्तऩट्टी ऩोखयी

1000

वौिा ऩोखयी अजगैवी ३

1000
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ऩतौया ऩोखयी, ऩतौया गा.ङ्जव.स.

1000

भधोऩङ्टय फजाय ऩोखयी

1000

भानऩङ्टय ङ्जवनऩङ्टवाि ऩोखयी

1000

चोचा यॊ गऩङ्टय ऩोखयी

1000

भोतीमायी ऩोखयी, चन्रऩङ्टय

1000

डवया ऩोखयी ङ्जवश्राभऩङ्टय ६

1000

ऩचरूखी छनौना इनाय ङ्झनभािण

900

भत्सयी इनाय ङ्झनभािण

900

औयमा गा.ङ्जव.स.

इनाय ङ्झनभािण

900

रौकहा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

फसन्तऩट्टी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

अजगैवी

1200

इनाय ङ्झनभािण

याजऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1500

ऩतौया इनाय ङ्झनभािण

1500

दे वट्टी इनाय ङ्झनभािण

1500

भधोऩङ्टय न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

1200

गरूया न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

1200

सखङ्टवा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1200

ङ्झसतरऩङ्टय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

3000

धनगढी ङ्जवश्राभऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1200

जङ्टडीवेरा गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

2400

ङ्झसतरऩङ्टय वैयगीङ्झनमा ऩोखयी

1000

भच्छयी ऩोखयी, भच्छयी

1000

अकोरवा ऩोखयी, अकोरवा

1000

फाॉधा ऩोखयी, अजगैनी ४

1000

रऺभीऩङ्टय ऩोखयी, गरूया न.ऩा.

1000

वेगयहा ऩोखयी , वेगयहा

1000

धनगढी ऩोखयी ङ्जवसयाभऩङ्टय

1000

भच्छयी इनाय ङ्झनभािण

1800

अकोरवा इनाय ङ्झनभािण

1800

वेगयहा इनाय ङ्झनभािण

1800

अजगैनी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1800

ङ्जवसयाभऩङ्टय गा.ङ्जव.स.इनाय ङ्झनभािण

1800

गरूया न.ऩा. इनाय ङ्झनभािणा

1800

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बकङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, नभनगाया फसप्तऩट्टी

8500

रोहङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, पसािहा घभौया

8500

ऩाॉच भौजे ङ्झसॊचाइ मोजना पतङ्टवा यौतहट

8900

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

900

अरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना टे राहा
कटहयीमा दे ङ्ञख जेठयङ्जहमा कङ्टरो ङ्झनभािण
झाझ ङ्झस.मो -ऩङ्छक्क नारा सखङ्टअवा एकाभागाछी
बकङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना, नभनगया फिनऩट्टी
बरङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना, याभनगय
बैसहीभा खोरा कङ्टरो ङ्झनभािण
रोहङ्झनमा ङ्झसचाइ मोजना, हसािहा घभौया

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

16,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

झाॉझ नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩचरुखी

500

रङ्ञक्ष्भऩङ्टय झाॉझ नदी ङ्झनमन्त्रण

500

भानऩङ्टय झाॉझ नदी ङ्झनमन्त्रण

500

गजङ्टया खोरा कङ्टराभो तटवन्ध रक्ष्भीऩङ्टय

500

काभदे इ नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्छदऩही

500

बाव खोरा ङ्झन. मो. रौकाहा

500

बकङ्टवा नदी ङ्झन. ङ्ञितरऩङ्टय

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
झाॉझ नदी ङ्झनमन्त्रण (सखङ्टअवा- ६ य जेठयङ्जहमा-२ )

6000

चाॉदी नदी ङ्झनमन्त्रण (यघङ्टनाथऩङ्टय -६

6000

सभेत)

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357112

बायङ्झतम अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण
फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण ( यौतहट

317250

तपि )

152550

रार फकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

357131

164700

8500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
चाॉदी नङ्छद ङ्झन.

तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, ङ्जवश्राभऩङ्टय य यभौरी वैयीमा

500

चाॉदी नङ्छद ङ्झन. तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, चन्रऩङ्टय १, २, ३

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - गौय, यौतहट

ङ्ञजल्रा :

7500

(रु. हजायभा)

फाया
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

जम्भा फजेट

759

759
17,760

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , फाया

360

ङ्झसतङ्टहाय ङ्झसॊ.मो, उभजान २ (२५० हे ), वाया

15,250

फङगयी ङ्झसॊचाइ मोजना (३५० हे ), प्रथटोका ६,

फाया

1,000

च्मू टाही फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना (४६७ हे ), भहे न्र आदिि इनवािभार,

फाया

1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

अडङ्टवी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाया
इटहय ङ्झसॊचाइ मोजना (३५० हे ), नयही ६–९,
गङ्ञम्बङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टयैङ्झनमा,

फाया

फाया

जभङ्टनी ङ्झबरवा ङ्झसॊचाइ मोजना (१००० हे ), ङ्जऩप्राफसतऩङ्टय,
थरही ङ्झसॊचाइ मोजना (५५० हे ), ङ्जऩप्राङ्जवताि,

फाया

फाया

धनसय ङ्झसॊचाइ मोजना (२५० हे ), बयतगॊज ङ्झसॊधौर,

फाया

ऩॊचयौता ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, फाया
प्रताऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना (१५०० हे ), खोप्वा,

फाया

मभङ्टनी खोरा फाॉध कङ्टरो ङ्झनभािण, फाया
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इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इनवािभार ङ्झसॊचाइ मोजना (७०० हे ), टे डाकट्टी,
इभिती नदी ङ्झसॊचाइ मोजना ,

50

फाया

फाया

जभङ्टनी ङ्झसॊचाइ मोजना, धयहा, फये वा ,

फाया

थरही यजैमा ऩक्की फाॉध तथा कङ्टरो ङ्झनभािण, धयभऩङ्टय, फाया
ङ्झनभहा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोल्हवी, फाया
यजैमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयवा,

फाया

ङ्जवषौङ्झरमा फाहङ्टनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभया, फाया
ङ्झसगङ्टयङ्जहमा ङ्झसॊचाइ मोजना ,

फाया

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

900

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
ङ्झनजगढ-६ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

गङ्छदभाइ न ऩा ३, ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

20,100
200
12,500
4500

प्रणारी

2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
अडङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना ,कौवाही ऩटे वाि

400

नयही, गडहर फाॊध भभित ङ्झसॊचाइ

300

अदङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना बगवानऩङ्टय ५

400

ङ्झसॊहासनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊहासनी

300

याभफन ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

400

थरही ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भधङ्टयीजव्दी, वधवन

400

फडङ्झगयी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, प्रथटका

400

गेडकाट्टी ङ्झसॊचाइ प्रणाृी, ङ्जवसाऩङ्टवाि

400

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
नायामणी ड्तूववेर ङ्झसॊ. प्र., वाया
३५७१२६

2000
3,695

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
फागदे व ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनजगढ ९ (१०हे .)
ङ्ञिखयवथती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनजगढ ९

(१२हे .)

तार ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, फघवन ८

(२०हे .)

545
1,450
200

बारङ्टखोरा ङ्झसॊ.मो.ङ्झनजगढ १०, (१० हे .)

600

ङ्जटकङ्टरी ङ्झसॊ .मो, ङ्झनजगढ १०,

600

(९ हे .)

ङ्झडऩ ङ्झसॊ.मो, अभजन ३, वेरा ७हे .

200

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

यतनऩङ्टयी ८

ङ्जटकङ्टरी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

यतनऩङ्टयी

ङ्झडऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

100

अभाव-३, वेरवा

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
गेयकाही ङ्झसचाइ मोजना (७०० हे .)

3,000

फाघ बैयव ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनजगढ (१५५० हे .)

7,500

दोहय ङ्झसॊचाई मोजना, याभऩङ्टवाि (३२५ हे .)

5,000

ङ्जटमय ङ्झसॊचाई मोजना, उभजन (७७८ हे .)

1,500

ढोरफज्जा प्रगाना ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसहफाि (३७५ हे .)

3,000

रार फकैमा कृषक कङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना, यतनऩङ्टयी ८, ९

2,950
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जोकाहा डोया ङ्झसॊचाइ मोजना, कवहीजब्दी, भैना, इनवाि

1,000

जभङ्टनी खोरा प्रताऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना खोऩवा वाया

4,750

ङ्झतमाय नदी ङ्झसङ्झसम
ि ा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना गडहर

300

िङ्ञक्तखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना यतनऩङ्टय १

300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अदङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना टे डाकट्टी दे ङ्ञख बगवानऩङ्टय ऩटे वाि कटचौवा सम्भ वाया
काहाघाट ङ्झसॊ मो, काहाघाट, फाया
ङ्जककीचाइ ङ्झसॊ मो., फन्जयीमा ३-८, फाया
कोचोवाि ऩटे वाि ङ्झसचाइ मोजना कोचोवाि ऩटे वाि बगवानऩङ्टय, फाया
कोल्वी ङ्झसॊचाइ मोजना, कोल्हवी, फाया
गम्हयीमा ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टयैङ्झनमा, फाया
गेयकाही ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवसनऩङ्टवाि, फाया
जभङ्टनी ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झबल्वा, फाया
जभङ्टनी ङ्झसचाइ मोजना ब ङ्टतावाध ऩडेयी याभऩूवाि ६, फाया
जोकाहा डोया ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩत्रहट्टी १ ४, फाया
टे ङ्गहय फाॉध ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञझटकैमा ७, फाया
टे ङ्घय ङ्झसॊ मो, याभऩङ्टय १ य २ (५०० हे ), फाया
थरही ङ्झसचाइ मोजना नयही ङ्जऩऩय ङ्जवताि फाया
धनसाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फाया
ऩटे वाि ङ्झसॊचाइ मोजना, फाया
ऩसाहा खोरा वङ्चयमाय वाॉध ङ्झसचाइ मोजना दङ्जहमाय भहागढीभाइ न.ऩा. फाया
याजायाभ ङ्झसॊचाई मोजना, भनहयवा, फाया
िङ्ञक्त कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फाया
ङ्झसतङ्टहाय ङ्झसॊ मो, उभजन ४ (४०० हे ), फाया
अदङ्टवा ङ्झसॊ.मो., टे डाकट्टी दे ङ्ञख बगवानऩूय ऩटे वाि कच्चौवाि सम्भ
जभङ्टनी ङ्झसॊ.मो., ब ङ्टताफाॉध ऩडेयी याभऩूवाि ६ फाया
टे ङरहय ङ्झसॊ.मो., बोडाहा-७,८ फाया
टे ङरहय ङ्झसॊ.मो., भहेिऩङ्टय फाया
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अदङ्टवा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, कचोवाि ६,९, फाया
इटहय फाॉध ङ्झसॊचाई मोजना नयही, फाया
कठोह ङ्झसॊचाई मोजना, इनवािङ्ञिया-९, फाया
ङ्जकयङ्जकचाहा खोरा भयवन वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकयङ्जकयचाहा, फाया
कोर गाउ रार फकैमा ङ्झसॊ.मो., यतनऩङ्टयी -३, फाया
घाघी ङ्झसॊचाइ मोजना, फसिडरवा, फाया
घाघी ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयऩङ्टय, फाया
जभङ्टनी ङ्झबरवा फाॉध ङ्झसचाइ मोजना फायागढी, फाया
ङ्ट ाइन ४ भधङ्टयी जव्दी फैयेज भभित, फाया
थरही ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टफव
थरही ङ्झसॊचाई मोजना, नयही ङ्जऩऩयाङ्जवताि, फाया
नबकट्टी ङ्झसचाइ मोजना फेरवा १ २ ३, फाया
बउआही अदङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩटे वाि, बउआही, फाया
ङ्जवसौङ्झरमा वाॉध ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभया ङ्ञजतऩङ्टय, फाया
वैङ्चयमा फाॊध, सेडवा ३, फाया
ङ्झसङ्झसम
ि ा ङ्झसॊचाइ मोजना, आदिि ङ्ञजतऩङ्टय, फाया
इटहया ङ्झसॊचाइ मोजना, फाया
कङ्झडमा खोराभा फाध ङ्झनभािण करै मा ११
काभत फाॊध ऩैनी ङ्झसॊ.मो., ऩयसौनी ६,७
चकयी कृषक कङ्टरो चकयी अभरे खगॊज
जभङ्टङ्झन नङ्छद ङ्झसॊचाइ फाॊध भहेन्र आदिि च्मूटाहा
जभङ्टनी ककैमाभा नहय तथा फाॉध ङ्झनभािण काल्हवी न.ऩा.वडा नॊ. ४
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जभङ्टनी नदी ङ्झसॊ.मो., खोऩूवा-८, नमाटोर
जभङ्टनी नदी ङ्झसॊचाइ फा“ध भहेन्र आदिि च्मङ्टटाहा
जभङ्टनी ङ्झभरवा ङ्झसॊचाइ मोजा, ङ्जऩऩया फसन्तऩङ्टय,फाया
जर उऩबोक्ता सॊ थथा गा.ङ्जव.स. ङ्झसहोवाि
ङ्जटमय ङ्झसॊ.मो., अभयऩट्टी टोर वाजङ्टऩट्टी
थरही यजैमा ऩक्की फा“ध तथा कङ्टरो ङ्झनभािण मोजना धयभऩूय
थानीभाइ कङ्टरो ङ्झनभािण फाया
धन्सय ङ्झसॊचाइ मोजना-बयतगॊज-ङ्झनजगढ-१
नयही गढहर फा“ध ङ्झसॊ.मो., गढहर
फाघबै यव ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनजगढ-४
िङ्ञक्तखोय ङ्झसॊचाइ मोजना यतनऩङ्टय य थाङ्झनभाइ
ङ्झसयङ्झसमा नदी फा“ध ङ्झसॊ.मो., फाया
३५७१४०

265,300

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

45,900

इटयवाभार ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

बगवानऩङ्टय वा दे वाऩङ्टय टे ढाऩङ्टय ९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भहागढीभाइ २, वङ्चयहायऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भहागढीभाइ ९ ऩटयहययी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

पेटा ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

घङ्टनाथऩङ्ट २, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वनजयीमा १, वरङ्टवा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

प्रथटोका ७, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हेयैमा १, याभनगय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झसहोयवा ६, रौटन, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गढीभाइ १६, जरे श्वय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

कवही गोठ ९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गढीभाइ १६ ङ्जऩरङ्टवा आदििनगय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
ऩॊ चयौता ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण

700

अडङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना ,कौवाही ऩटे वाि

700

ङ्झसम्रौन गढ न। ऩा। (२ ङ्झछयै मा ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

दे वाऩङ्टय टे टा गा। ङ्झफ।स। इनवाि भार हङ्टदै गॊगाऩङ्टय सम्भ दङ्टङ्झधमाफा कङ्टरो भभित

700

टे ढा कट्टी गा।ङ्झफ।स। इनवाि ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

भहागढी भाइ न।ऩा। फङ्चयमायऩङ्टय(६,फफङ्टमैन ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

भहागढी भाइ न।ऩा। ५ दङ्जहमाय ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

भाधङ्टयी गा।ङ्झफ।स। ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

करै मा न। ऩा। १७ धायभनगय ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

ङ्झससयाभऩङ्टय ग।ङ्झफ। स। भसहरुवा सी। कङ्टरो भभित

700

पेटा ग। ङ्झफ। स। फङ्टधवा ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

बरङ्टवा फाल्फयै ङ्झरमा ग।ङ्झफ। स। सी। कङ्टरो भभित

700

फङ्टङ्झनमाद ग। ङ्झफ। स। सी। कङ्टरो भभित ा्

700

फन्जङ्चयमा गा।ङ्झफ।स। ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

700

ङ्झसहोयवा गा। ङ्झफ। स। ६ ठङ्ट रो रौटन फड्की कङ्टरो ऩैनी भभित

700

कोहल्फी न। ऩा। ९ ऩङ्ञश्चभ सी। कङ्टरो भभित

700

कोहल्फी न। ऩा। ११ ककडी सी। कङ्टरो भभित

600

बोडहा गा।ङ्झफ। स। ७ दे ङ्ञख ९ सम्भ सी। कङ्टरो भभित

600

करै मा न। ऩा। २१

ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

भहागढी भाइ न। ऩा। गॊजबवानीऩङ्टय फजनी को फीच भा फेरहीमा ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित

600
600

AMIS तपि
जभङ्टनी खोरा य ङ्झसक्टा augumentataion, फाया

100,000
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नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
रक्ष्भी ऩोखयी, ऩोकडीमा गा.ङ्जव.स.

1,000

घटघाट ऩोखयी, श्रीनगय वैङ्चयमा

1,000

गोरागञ्ञ गा.ङ्जव.स.

900

ऩोकङ्झडमा गा.ङ्जव.स.

600

अभृतगञ्ञ गा.ङ्जव.स.

600

ङ्झसम्रौनगढ गा.ङ्जव.स.

900

थकङ्टर ऩोखयी, कफही भधङ्टयी गा.ङ्जव.स.

1,000

सनपङ्टल्वा ऩोखयी, फडकी पङ्टरवायी गा.ङ्जव.स.

1,000

औधाऩङ्टय ऩोखयी, करै मा नगयऩाङ्झरका ३

1,000

पेटा गा.ङ्जव.स. को ऩोखयी

1,000

फयीमायऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

गैजबवानीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,500

जब्दी इनाय ङ्झनभािण

1,200

फड्कीपङ्टरवायी इनाय ङ्झनभािण

1,200

फयङ्झनमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,200

भङ्टसहवाि गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,200

यघङ्टनाथऩङ्टय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,500

करै मा नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

1,500

नौतन ऩोखयी, प्रसौनी गा.ङ्जव.स

1,000

फरङ्टवाटोर ऩोखयी, फन्जङ्चयमा गा.ङ्जव.स.

1,000

प्रसौनी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,500

फन्जङ्चयमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,500

फहङ्टअयी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,500

वङ्टङ्झनमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्झसहोवा गा.ङ्जव.स. ठङ्ट रो रौतन ऩोखयी

1,000

कयहीमा गा.ङ्जव.स. याजदे वी ऩोखयी

1,000

गडहर गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,200

नङ्चयही गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

कयहीमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

600

कोहल्वी नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

900

अभरेखगञ्ज गा.ङ्जव.स., कभानी दह

1,000

यतनऩङ्टय हरखोङ्चयमा दह ऩोखयी

1,000

गढीभाइ नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

600

अभरेखॊगज नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

300

यतनऩङ्टयी नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

300

बोडहा नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

600

ङ्झनजगढ नगयऩाङ्झरका इनाय ङ्झनभािण

600

बाङ्जटङ्झन ऩोखयी इनवाि भार

1,000

फयङ्झनमा ऩोखयी, फयङ्झनमा

1,000

थकूर ऩोखयी कॊचनऩङ्टय

1,000

फहङ्टअयी ऩोखयी, फहङ्टअयी

1,000

ठू रो रौतन ऩोखयी, ङ्झसहोयवा

1,000

काभनीदह ऩोखयी, अम्रे खगॊज

1,000

इनवाि भार , इनाय ङ्झनभािण

1,800

कॊचनऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1,800

ङ्झसहोयवा

1,800

इनाय ङ्झनभािण

वयङ्झनमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,800

वहङ्टअयी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1,800

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
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अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
रारफकैमा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनजगढ १०

4800

ऩसाहा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना करै मा १८

4800

थरही ऩैमाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना धभिऩयङ्ट कवही गोठ फाया

4800

अरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना फाया

4800

च्मङ्टटही ङ्झसॊचाइ मोजना इनयावाभाया दे वऩङ्टय फाया

4800

ऩसहा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना ऩतयहटी फाया

4900

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
इनयवा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, इनयवाभार
थरही ङ्झसॊचाइ मोजना, धयभऩङ्टय भझङ्चयमा दे ङ्ञख कवही गोठ सम्भ फाया
दङ्टधौया ङ्झसचाइ मोजना, प्रसौहा ५
ऩॊ चयौता ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
ऩकयीवास ङ्झसचाइ मोजना, अभरेखगञ्ज
प्रऩप्राफाॉध ऩैनी ङ्झसचाइ मोजना, कोरवी ९
पङ्टरझोय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरन्जोय ८
पङ्टरझोय ङ्झसॊचाइ मोजना दे उयारी फाॉध
फॊगौयी ङ्झसचाइ मोजना, प्रसौढा ६
रौकन ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसयोहहवा ६ ७ ८ ९
ङ्झसङ्झसम
ि ा ङ्झसचाइ मोजना, गङ्झडभाइ न.ऩा. ७

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

30300

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ऩसाहा नदी ङ्झनमन्त्रण

20000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ॉ ोय खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनजगढ न.ऩा. १२
वङ्टज

500

खमयखोरा तटवन्ध , याभथरी ङ्झभरनचोक , ङ्झनजगढ १२

500

नदी ङ्झनमन्त्रण, (दङ्टधया, ऩसा, फारगॊगा, फकैमा य धनसया खोरा),

500

वेहङ्चय तटफन्ध, गङ्झडभाई न.ऩा. १४

500

भैराऩङ्टय नमाॉफथती तटफन्ध, गङ्जढभाई न.ऩा. १४

500

काट खोरा ङ्झनमन्त्रण , याभनगय

500

ङ्जऩरङ्टवा ऩसाहा नदी ङ्झनमन्त्रण, गढीभाइ १६

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
फारगॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

कभैमा गोजायी य डङ्टभाजोय खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

फारगॊगा सङ्टकरै मा फहादङ्टय फाॉध तटफन्ध, गङ्जढभाई न.ऩा. १६

500

ऩसाहा खोरा याभनगय यघङ्टनाथऩङ्टय फाॉध तटफन्ध, हयै मा १

500

ऩसाि

(रु. हजायभा)
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357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

85,600

नायामणी ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन, ऩसाि

85,600

३५७१०७

माङ्ञन्त्रक व्मवथथाऩन कामिक्रभ

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

6,498

6,498
20,760

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ऩसाि

610

भेघाखोरा ङ्झसॊ.मो, फागफङ्ङा ९ (२०५ हे ), ऩसाि

18,000

ङ्झसॊग्माही ङ्झसॊचाइ मोजना (२१६ हे ), फागेश्वयी ङ्झतत्रौना ६,
रोटहा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना (१९० हे ), हयऩङ्टय,

ऩसाि

ऩसाि

1,000
1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

ङ्झतराफे अगिना ङ्झसॊचाइ मोजना ५५० हे , फागेश्वयी ङ्झतत्रौना,
ङ्झसयरा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना २०५ हे , ङ्ञजतऩङ्टय,

ऩसाि

ऩसाि

ङ्झसङ्झसम
ि ाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना २५० हे , जगयनाथऩङ्टय,

ऩसाि

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत
इभिती नदी ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

गादी नदी ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

गौतभ नगय ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

जनजागृती ङ्जवजवङ्झनमाॉ गॊगोर ङ्झसॊचाइ मोजना,
टे ढाकट्टी ऩटे वाि ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

ऩसाि

ङ्झतराफेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, एकटङगा,

ऩसाि

दििङ्झनमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सखवाप्रसौनी,
नवयॊ गीमा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना,
नौयॊ गीमा ङ्झसॊचाइ मोजना,

50

ऩसाि

ऩसाि

ऩसाि

पन्टी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

फॊि ङ्झनभािण खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,
फहङ्टअयी प्रसानी ङ्झसॊचाइ मोजना,
फौधी ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

भयोठ ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩसाि

ऩसाि

ऩसाि

भङ्टगदी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फैङ्चयमाङ्जवताि,

ऩसाि

रोठाहा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
ङ्जवषौङ्झरमा फाहङ्टनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभया, फाया,
ङ्झसयका ङ्झसॊचाइ मोजना, फागफना,

ऩसाि

ऩसाि

अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

956

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
ङ्झनभिरवथती -६ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

16,250

प्रणारी

अभयफथटी ७, ङ्जवजमवथती ङ्झडऩ टमू ववेर ङ्झसॊचाइ
फरवा गा ङ्जव स साृेरऩङ्टय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
३५७११८

26,506

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

4500
प्रणारी
प्रणारी

2000
2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

11,000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
घोडा भसान ङ्ञितऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना

500

हयऩङ्टय ङ्झसॊचाई मोजना, हयऩङ्टय

500

ढोगही ङ्झसॊचाइ प्रणारी, औयहा

500

ऩयसौतीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩयसौतीऩङ्टय

500
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नौयगीमा घाघ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झनच ङ्टटा

500

रार ऩसाि ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रारऩसाि

500

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
नायामणी अञ्चर ङ्झस.ॊ प्र., ङ्जवयगॊज, ऩसाि
357119

ङ्झसॊचाई तथा नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

३५७१२६

8,000
60,299

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
300

नायामणी अॊचर ङ्झस.ॊ प्र., ङ्जवयगॊज

27,999

जभङ्टनी ङ्झसॊ. प्र.

32,000
4600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
कृष्क ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, सङ्टऩौरी-८ २०हे .

400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध ङ्झसॊ.मो.सखङ्टवा प्रसौनी-५ १०हे .

500

ङ्झडऩ तथा ङ्ञथऩा्कॊरय ङ्झसॊ. माृे., भङ्झसहानी

1000

ङ्झतनघाये रघङ्ट ङ्झसॊ. माृे. ठाृेयी ६

1600

ऩतौरी ऩॊसयी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि

1000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

बवानीऩङ्टय ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, बवानीऩङ्टय, ऩरघङ्ट ङ्झसॊ.मो., ऩसाि
भङ्झतमायी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भोङ्झतमायी (२०हे ), ऩसाि
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
नौगाछी ङ्झसचाइ मोजना (७७४ हे .)

1,500

चयखवा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहङ्टवन (३६० हे .)

6,800

भधङ्टवाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, जगयनाथऩङ्टय (३०० हे .)

4,000

हडही ङ्झसॊचाइ मोजना, जगयनाथऩङ्टय (२५० हे .)

2,500

चन्रावती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजतऩङ्टय (३०० हे .)

1,000

दे फीथान ङ्झसॊचाइ मोजना, ठोयी

500

नवयगीमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना औयहा ८ ९

8,000

गॊगोर ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झफजवङ्झनमाॉ

2,500

ङ्झसङ्झसम
ि ा खोरा ऩयवानीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, जगयनाथऩङ्टय

1,500

ङ्झतरावे अगिना ङ्झसॊचाइ मोजना, वागेश्वयी ङ्झतङ्ङौना

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

कटहयीमाभा ऩक्की वाध ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण, ऩसाि
कभिहवा ङ्झसॊ मो, ङ्झनच ङ्टटा (४०० हे ), ऩसाि
गाद नदी ङ्झसचाइ मोजना अभयऩट्टी, ऩसाि
गादी दििङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, (२११ हे .), ऩसाि
ङ्झतरावे नदी उकऩङ्गा ऩक्की फाॉध ऩसाि
ङ्झतरावे ङ्झसॊचाई मोजना, ऩसाि
नवयगीमा नदी वैयीमा ङ्जवताि याभनगयी ङ्जवचभा ऩक्की फाॉध ङ्झनभािण ऩसाि
ङ्जऩऩयहवा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना ऩटे वाि सङ्टनौरी ५ य ६ ऩसाि
बदौया खोरा ङ्झसचाइ मोजना कटहयीमा ङ्जवरुवागङ्टठी, ऩसाि
बामा ङ्झसचाइ मोजना कृण्णनगय सोनवसाि ९, ऩसाि
भदौया खोरा वढङ्झनमाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
भेल्हा ङ्झसॊचाइ मोजना सखङ्टवा प्रसौनी
श्रीङ्झसमा खोरा ऩयवानीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
सोयखऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना
सोरखऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना वौगीखोरा, ऩसाि
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

इभृङ्झत ङ्झसॊ मो, सङ्टऩौरी, ऩसाि
ओङ्चयमा तथा डोगा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जऩडायीगङ्टठी-१, ङ्जऩऩयडायी, ऩसाि
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ओङ्चयमा नदी ङ्झसॊचाई मोजना, ऩसाि
ङ्जकमासोत ङ्झसॊचाइ मोजना, जगतथानऩङ्टय, ऩसाि
ङ्ञजया बवानी ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्ञजतऩङ्टय ऩयसवा, ऩसाि
ढोगही ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवश्राभऩङ्टय, ऩसाि
ऩक्की फाॉध ङ्झनभािण, ऩसाि
फैङ्चयमा फाॉध ङ्ञजयाबवानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
बरङ्टवाही खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ऩसाि
भाथा ङ्झसॊचाइ मोजना, सेभवसाि ९, ऩसाि
भङ्टथवाघाट ङ्झसॊचाई मोजना, ऩसाि
रोथाहा वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, हयऩङ्टय, ऩसाि
ङ्झसयही ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
३५७१४०

131,700

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

39,900

याभगढवा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फैङ्चयमा ङ्जवताि, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

चोयनी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

उदमऩङ्टय, घङ्टभॉ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्जवरूवा गङ्टठी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩचरूखी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गादी गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भङ्टढरी गा. ङ्जव स, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्जवजवङ्झनमा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

3,800

भभित सॊ बाय तपि
ङ्झतरावे नङ्छद फागेश्वयी ङ्झतत्रौना ङ्झसॊ.मो.

600

ङ्जकमासोत ङ्झसॊचाइ मोजना, चोनॉ

600

फौगी ङ्झसॊचाइ मोजना, रारऩसिय ा्ृाृाफगही ङ्झसॊचाइ मोजना, फगही

600

सोरखऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना,फेरवा-६,७

600

सङ्चयसवा ङ्झसॊचाइ मोजना,चोनॉ

600

पोकहा ङ्झसॊचाइ मोजना,फहङ्टअयी

600

भनफोदी ङ्झसॊचाइ मोजना, भधङ्टवनभथोर

600

बदौया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवरुवागङ्टिी

600

ङ्झसयका ङ्झसॊचाइ मोजना,फागफना

600

डोया ङ्झसॊचाइ मोजना,फहङ्टअयी ङ्जऩडयी

500

गङ्टरफङ्चयमा ङ्झसॊचाइ माृोजना,सखङ्टवाप्रसानी

500

बाठा ङ्झसॊचाइ मोजना, सोनवषय ा्ृा

500

बेरहा ङ्झसॊचाइ मोजना,जभङ्टङ्झनमा,एकटॊ गा

500

रक्ष्भीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना,गादी-९

500

जगनहा भयनङ्जहमा ङ्झसॊचाइ मोजना,सखङ्टवाप्रसौनी

500

ङ्झसयरा ङ्झसॊचाइ माृोजना,ङ्ञजतऩङ्टय

500

ङ्ञचसाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झनभिरवथती

500

ठङ्ट टेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनभिरवथती

500

चभयी ङ्झसॊचाइ मोजना,जानकीटोरा

500

सङ्टवर्ण्ृाृाय
ि ा्
वसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना,सङ्टवर्ण्ृाृाय
ि ा्

500

अभङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठोयी

500

फगही ङ्झसॊचाई मोजना, फगही

600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
छऩकैमा ऩोखयी, ङ्जवयगञ्ज वडा नॊ. १

1000

भाईङ्झडमा ऩोखयी, ङ्जवयगञ्ज १

1000

फगई ऩोखयी, फगइ गा.ङ्जव.स १

1000
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जसौरी ऩोखयी, ङ्जवयगञ्ज ३०

1000

गभहङ्चयमा ठू रो ऩोखयी, गभहङ्चयमा २

1000

चैनऩङ्टय ऩोखयी , वागेश्वयी ङ्झत्रतना गा.ङ्जव.स १

1000

फहभथथान ऩोखयी, फहभथथान न.ऩा. ३

1000

ङ्जहरोयोवा ऩोखया भङ्टडरी गा.ङ्जव.स ९

1000

जानकीटोरा ऩोखयी, जानकी टोरा गा.ङ्जव.स १

1000

ङ्झनभिर फथती ऩोखयी, दङ्टगभ
ि ग.ङ्जव.स को ङ्जवथती १

1000

ढोयी इनाय ङ्झनभािण (२वोटा)

1200

ङ्झनभिरवथती इनाय ङ्झनभािण (३वोटा)

1800

सङ्टवजीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण (२वोटा)

1200

भहादे वऩट्टी

इनाय ङ्झनभािण (२वोटा)

1200

ङ्जवजफङ्झनमा इनाय ङ्झनभािण (१ वोटा)

600

गादी

इनाय ङ्झनभािण (३वोटा)

1800

भङ्टडरी इनाय ङ्झनभािण

1800

ऩोखयीमा न.ऩा इनाय ङ्झनभािण

2400

याभगढवा

3000

इनाय ङ्झनभािण

फैयीमाङ्जवताि इनाय ङ्झनभािण

1200

अरौउ

1200

इनाय ङ्झनभािण

प्रौसौनी इनाय ङ्झनभािण

600

चोयनी इनाय ङ्झनभािण

600

उदमऩङ्टयघङ्टभॉ इनाय ङ्झनभािण

900

रारऩता इनाय ङ्झनभािण

600

बवानीऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

ङ्जवरूवागङ्टढी इनाय ङ्झनभािण

1500

वागवोना इनाय ङ्झनभािण

600

ऩचरूखी इनाय ङ्झनभािण

900

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
घोडाभसान ङ्झसतरऩङ्टय सवणिऩयङ्ट फसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टवणिऩयङ्ट

8900

ङ्जवजवङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवजवङ्झनमा

8500

ऩये वाङ्झबय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभिरवथती ५ ऩसाि

8500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको आधायभा

900

कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
घोडाभसान ङ्ञितरऩङ्टय सवणिऩयङ्ट फसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टवणिऩयङ्ट
ठङ्ट टे ङ्झसॊचाइ मोजना डोयी ८ ऩसाि
ङ्झतरावे अगिना ङ्झसॊचाइ मोजना, फागेश्वयी ङ्झतत्रौना, ऩसाि
ङ्झतरावे नदी ङ्झसॊचाइ मोजना फागेश्वयी
नौयॊ गीमा द्वाय ङ्झसॊचाइ मोजना ऩटे यवा सगौरी ऩसाि
ङ्जऩऩयोध ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जऩऩयोध
फेकङ्टरी धभिऩयङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सोनवयसा ऩसाि
भेघाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फागवना ४ य

९

ङ्झसङ्झसम
ि ा खोरा ऩयवानीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना जगयनाथऩङ्टय
सङ्टवणिऩयङ्ट फसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टवणिऩयङ्ट , ऩसाि

357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

9,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्झसयङ्झसमा खोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्जवयगॊज २८, ऩङ्टयानो ङ्झसयङ्झसमा ८

500

राटो गाडे नदी ङ्झनमन्त्रण भहादे व ऩट्टी ८

500

भङ्ञथजदको वोडय जारी ङ्झनभािण ि वेरवा ३

500
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ऩसाि ङ्जव.उ. भा. २९ कफयथथानभा जारीफोडय फनाउने

500

धङ्टतहा नदी ङ्झनमन्त्रण, औयहा ३,८

500

ठोडा ङ्झनमन्त्रण, सङ्टऩौरी २, बवानीऩङ्टय

500

ओङ्चयमा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झबसङ्टवा गा.ङ्झफ.स.

500

जम्भा फजेट

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ओङ्चयमा नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

टाउन फजाय सॊ यऺण (ङ्झनय खोरा ङ्झनमन्त्रण) ठोटी

500

ओङ्चयमा खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, ङ्जऩऩयडायी

500

(रु. हजायभा)

ङ्ञचतवन
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

900

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झनदे िनारम, बयतऩङ्टय, ङ्ञचतवन

900

३५७०१५

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन ८

357108

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

२६१६

२६१६
52,500

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , ङ्ञचतवन

600

अनायगॊगय ङ्झसॊ.मो, अमोध्माऩङ्टयी ६ (२३३ हे ), ङ्ञचतवन

18,250

फेल्सी–हजीऩङ्टय ङ्झसॊ.मो,

15250

यत्ननगय ३ (१६९ हे ),

ङ्ञचतवन

सङ्टरीटाय ङ्झसॊ.मो, िङ्ञक्तखोय ५, ६ (९३ हे ), ङ्ञचतवन

16,250

भङ्टरथमाङडी खोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (८९ हे ), दाहाखानी ९, सङ्टन्दय वथती,
ताभाखानी भङ्टरथमाङडी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना

(३५ हे ), , गयडार २,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

1,000
1,000

आ थवीकृत कामिङ्जवङ्झध ऩूया बएका मोजनाहरुको ङ्जवथतृत अध्ममन कामिगयी सम्बाव्म बएभा
कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

100

इ आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि (अनङ्टगभन तथा भूल्माङकन) Screening, Scheme
Verification तथा subproject Management Unit (SMU) ङ्जक्रमाकराऩ सभेत

50

इनाय फदङ्टवा बगै खोरा भाढी ङ्झसॊ मो, ङ्ञचतवन
कङ्टङ्ञन्तऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊ मो, गदॊ,
धन्साय ङ्झसॊचाइ आमोजना,
ऩम्पा कङ्टरो ङ्झसॊ.मो.,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

िङ्टक्रनगय जगतऩङ्टय केरुङ्गा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, ङ्ञचतवन
अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम

56,400
22000

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
फाघभायाटाय
गोऩारगञ्ज
सातकन्मा
गणेि

य न ऩा ५
पङ्टरफाङ्चय

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

खैयहनी ३

य न ऩा १५

नगदे फारी
फेरऩत्रचोक

य न ऩा

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

१५

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी
ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी
ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

कारीका न ऩ ६

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

8,500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
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ङ्झसयकोट याप्ती

न ऩा

९

ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राको बूङ्झभगत जरश्रोतको सम्बाब्म ऺेत्र
बयतऩङ्टय - २५

३५७११८

िाङ्ञन्तनगय

य

ङ्झगतानगय - दे वनगय

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

2500
600
4000

ा् ा ङ्झसचाइ ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी
काङ्झरका न ऩा नभङ्टन

1900

ङ्ञचत्रवन न ऩा ङ्ञिवनगय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

57736

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
याप्ती रोथय ज.उ.स., ङ्जऩऩरे ५

400

गॊगानहय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩटीहानी

500

साझाऩङ्टय सेरुवा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भघौरी

400

ऩसािघाऩ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भेघोरी

300

जेठीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, चैनऩङ्टय ६ ङ्झसङ्जिऩङ्टय

400

धायाऩानी रदया २ फङ्टढी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खै येनी ३ गोठऩानी

400

कङ्टभीटाय ङ्झसॊचाइ प्रराृारी, रोथय

400

भहर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बण्डाया

300

खैयहनी वङ्टढौरी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सौयाहा

200

थमाकल्माॊग ङ्झसॊचाइ दाये चोक ३

200

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ङ्चयउ टभटा घाॉगय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दङ्टइङ्जऩऩरे, ङ्ञचतवन

500

ग) ङ्झसॊचाई व्मवथथाऩन ङ्झनदे िनारम
12500

ङ्ञचतवन
ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त

34736

नायामणी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. प्र., ङ्ञचतवन
खगेयी ङ्झसॊ. प्र., ङ्ञचतवन
357119

6,500
७०३००

नायामणी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. प्र., ङ्ञचतवन
३५७१२६

७०३००

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना

7,300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
नभङ्टना ङ्झसॉचाइ ङ्ञचतवन ङ्झफथताय

1,000

(१५हे .)

1,000

ङ्झसतर साभङ्टदामीक ङ्झस.मो. (१८हे .)

500

थमाङ्गगती न.प्र.ङ्झस.मो.,रोथय ६ (४०हे .)
करवाटोन न.प्र.ङ्झस.मो.,रोथय ५
आदिि पोहया

500

(४०हे .)

ङ्झसॊ.मो. गून्जनगय ५ िङ्झसनगय

(३०हे .)

500

जनएकता ङ्ञथप्रङकरय ङ्झस.ॊ मो.,िङ्ञक्तखोय ८ (१०हे .)

1,700

च ङ्टभङ्झरङ्गटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दाये चोक २,७, ङ्ञचतवन

2,000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

दे ङ्जवटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रोथय ३
फङ्टचक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रोथय ५
फासफाङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

रोथय ६

च ङ्टङ्झनमाधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

रोथय ५

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

66,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩङ्जटहानी ऩसाि ङ्झसचाइ मोजना, (५८१ हे .)

6,000

केरुङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जगतऩङ्टय (२६४ हे .)

6,000

ङ्झसभयी ङ्झबभढू ङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदव्मनगय ६

2,500

गौतभ नगय साझाऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भेघौरी

7,900

यीउ फगही ङ्झसॊचाइ मोजना, अमोध्माऩङ्टयी (१५० हे )

12,300

ऩरुइ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अमोध्माऩङ्टयी (२०३ हे .)

4,500

बगौडी भौजा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्छदव्मनगय ६ ङ्ञचतवन

10,000

भयोठ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भाडी ३ गादॊ ङ्ञचतवन

10,000
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कङ्टभयोज ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टभयोज

1,000

भगङ्टई ङ्झसॊचाइ मोजना, भाढी खोरा

1,000

ये वा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्माणऩङ्टय ङ्ञचवतन

2,500

भाडी गोऩारऩङ्टय गौयी नगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचतवन

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

भगोई एङ्जककृत ङ्झसॊचाइ मोजना भाडी न ऩा ङ्ञचतवन
अनाय कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना अमोध्माऩङ्टयी ७,
कङ्झफरास ङ्झसचाइ मोजना, कङ्झफरास,
केरङ्टङ ङ्झसॊचाइ मोजना, रोथय ६,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

घागय ङ्झसॊचाइ मोजना, अमोध्माऩङ्टय ७ भाडी,
घाघय ङ्झसचाइ मोजना अमोध्माऩङ्टयी ६,
ङ्ञचतही ङ्झसॊचाइ मोजना, गदॊ

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

(१०३ हे .),

चौतया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवये न्रनगय,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

जनकल्माण ग कङ्टरो ङ्झसॊचाइ बण्डाया,

ङ्ञचतवन

तल्रो काउरे ङ्झसॊचाइ मोजना, काउरे ६,
थाङ्गखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टटऩानी,
दङ्टङ्जवचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩप्रे ४,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन
ङ्ञचतवन

ऩम्ऩा खोरा ऩकडीवास ङ्झसॊङ्ञचाइ मोजना, ङ्जवये न्र नगय,
बूत्माहा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टटऩानी-ङ्जऩठङ्ट वा-चैनऩङ्टय,
भकङ्टइ खोरा फगौडा ङ्झसॊचाइ मोजना,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

भघै खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फगौडा ङ्ञचतवन
भभङ्टही ङ्झसचाइ मोजना फगौडा गदॊ,

ङ्ञचतवन

भहर धभौया ऩडहङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना,

ङ्ञचतवन

भाडी ऩतेय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
भङ्टठबाय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ, बण्डाया,

ङ्ञचतवन

ये वा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कल्माणऩङ्टय ७,८,९ भाडी,
वगय घोर ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩप्रे २,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

वछौरी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वछौरी (४५० हे .),

ङ्ञचतवन

ववै ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्ट न ऩा २० ङ्ञचतवन
साझाऩङ्टय गौतभनगय ङ्झसॊ.मो. (२२७ हे ),

ङ्ञचतवन
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
करवा टन खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रोथय,

ङ्ञचतवन

गडगाॉउ ङ्जऩऩया कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, कथ्थय ६,
ङ्झतत्माइ ङ्झसॊचाइ मोजना, रोथय ८,

ङ्ञचतवन

नमाॉ ऩाक्डीवास ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवये न्रनगय ६,
ऩयोइ ङ्झसॊ. मो., भाडी,

ङ्ञचतवन
ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

फाटङ्टरी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना गॊगानहय ऩङ्जटहानी
ङ्झबभखोरा याखङ्ट ङ्जऩप्रे बगवती फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना,
िङ्ञक्तखोय ङ्झसॊचाइ मोजना, िङ्ञक्तखोय ४,

ङ्ञचतवन

ङ्ञचतवन

ङ्झसभरवथती ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका न ऩा ११ ङ्ञचतवन
३५७१३८

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन

३५७१४०

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

357109

643
18,600

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

643
18,600
260300

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ऩूवॉ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

60000

ङ्चयऊ नदी ङ्झनमन्त्रण, जनता

40000
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2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

रोथय वजाय सॊ यऺण रोथय खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

सऩना ङ्झबरेजको खोरा ङ्झनमन्त्रण, यतन न.ऩा. १७

500

ढङ्टॊ रे खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि खैयहनी न.ऩा. १३

500

चैते कङ्टरो सॊ यऺण, वीये न्रनगय ९

500

ङ्झन.भा.ङ्जव. श्रीकोट, या.न.ऩा. ९

500

भदनऩङ्टय टोर सॊ यऺण, या.न.ऩा. ९,१०

500

क्माम्ऩस कङ्टरो सॊ यऺण, या.न.ऩा. ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
याङ्झप्त न.ऩा.१ रोथय फजाय उत्तयको रोथय खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

ङ्चयउ नङ्छद फाढी ऩङ्जहयो ङ्झन.अमोध्माऩङ्टयी कल्माणऩङ्टय फगैडा गङ्छदि गा.ङ्जव.स

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
भवई

खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

फगइ खोरा ङ्झनमन्त्रण, अमोध्माऩङ्टयी

5000

ऩम्ऩा खोरा ङ्झनमन्त्रण , वीये न्ननगय

5000

फङ्टढी याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण, यत्ननगय १७

6000

रोथय खोरा ङ्झनमन्त्रण (ङ्ञचतवन)

2500

४. नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण
नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

130000

5. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
सङ्टल्ताना

गाउ सॊ यऺण, खैयेनी न.ऩा.

500

ङ्झसताभाई दे वारम ऺेत्र सॊ यऺण (एङ्झतहाङ्झसक तथा ऩमिटङ्जकम ऺेत्र)

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

नवरऩयासी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१५

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन ८

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
टोकये ङ्झसॊ. मो., दे वचूरी

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

७४१

नवरऩयासी

4,000
300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

33,800

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
प्रगतीनगय ५ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

प्रगतीनगय १ दरदरे ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
यजहय ६ फसन्तऩङ्टय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
सङ्टनवर ६ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी
प्रणारी

2500
2500
1950

प्रणारी

दावङ्ङेदेवी ६ ङ्झसधनगय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

12,500
2300

प्रणारी

प्रगङ्झतनगय ४ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

७४१
4,300

नमा फैल्हानी ङ्झसॊचाइ मोजना, नमा फेल्हानी १,२,३ य ५ -३२० हे ), नवरऩयासी
३५७११४

500

2500
प्रणारी

4250
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३५७११८
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ि वजेट
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ङ्छदव्मऩङ्टयी ५ ङ्झडऩ ड्तूफवफेर ङ्झसचाइ प्रणारी (क्रभागात)

2500

जहदा ८,९ ङ्झडऩ ड्तूफवफेर ङ्झसचाइ प्रणारी

2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

12,600

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
घोफादी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, घोफादी ७

300

डेढगाउॊ टाय ङ्झसॊचाइ मोजना

400

ककयसोत खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सेभयी

300

यजहय थमारो ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यजहय १

300

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
नेऩार गण्डक ऩङ्ञश्चभ नहय ङ्झसॊ. प्र., नवरऩयासी

10,000

ग) ऩहाडी ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना
फङ्टङ्झरङटाय ङ्झसॊ. मो., नवरऩयासी

800

ङ्झसख्रौरी सोन वषाि ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भङ्टकङ्टन्दऩङ्टय, नवरऩयासी

500

घ) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
357119

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना

३५७१२६

४१०००
४१०००

नेऩार गण्डक ऩङ्ञश्चभ नहय ङ्झसॊ. प्र., नवरऩयासी

5000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
गजेन्र भोऺ धाभ ङ्झसॊ.मो., ङ्झत्रवेनीसङ्टथता ३ ,(१०हे .)

100

जङ्टगेऩानी ङ्झस. मो. धैवादी २

100

,(५हे .)

दाउङ्ङे सङ्टम
ि नगय ङ्झसॊचाइ मोजना, दाउङ्ङेदेवी १ ,(१८हे .)

100

भनयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनयी-१

100

,(१०हे .)

रम्सार पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्रगङ्झतनगय-२,३( ङ्जवथताय)

(४हे .)

ङ्झतरकऩङ्टय ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतरकऩङ्टय-१ ,(१२हे .)

100
100
1500

नभङ्टना ङ्झस..मो, सङ्टनवरथवाटी २,३,६, नऩरऩयासी

800

यानीवेर ङ्झसॊ.मो. धोवादी ७ ,नवरऩयासी

1500

गॊगा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, नवरऩयासी
धनेको वाॉध सहेरे ङ्झस.ॊ मो, ऩाॉचखार १३,१४,१५ ,अनेकोट टोर

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
सेभयाहा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झतरकऩङ्टय १
प्रगती नगय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., प्रगतीनगय ३
जभङ्टङ्झनमा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,जभङ्टङ्झनमा १, ऩनई
खन्च ङ्टवा ङ्जऩऩरचौय कटहयटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
खयधाया सेटौरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टसङ्टखोरा ८
कङ्टम्राॊग वरेगॊदी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खारीवन २
रप्सीखोरा कङ्टसेनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अगिरी ४
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टनफर, न.ऩा 2
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बरामटाय ङ्झसचाई मोजना, फङ्टङ्झरॊगटाय

(१४० हे .)

भचेडीटाय ङ्झसचाई मोजना, ङ्झभथङ्टकयभ १, भचेडी

(१३० हे .)

300
16,000

ङ्जऩऩयऩाती ऩयसौनी ङ्झसॊचाइ मोजना, नसािही १ दे ङ्ञख ९ (६०० हे .)

200

हडाह अत्रौरीटाय ङ्झसॊ मो, बायतीऩङ्टय (३०० हे .)

500

ऩथ्थयखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दे उयारी ५ नवरऩयासी (२१० हें )
प्रसौनी ङ्झबउयान ङ्झसॊचाइ मोजना प्रसौनी ४ दे ङ्ञख ९ नवरऩयासी

14,000
500

यजहय अभयाऩङ्टयी फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना नवरऩयासी

500

उल्टी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना नायामणी नवरऩयासी

1,000

ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना वदिघाट न.ऩा.९ नवरऩयासी

200

सूमऩ
ि यङ्ट ा ङ्झसॊचाई मोजना नवरऩयासी

200

म्मूयान भङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसौनी ५ दे ङ्ञख ९

500

ऩाना नॊ 144/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

याभखण्ड खोरा रक्ष्भीऩङ्टय जोकवाये फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना,

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

400

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अग्मौरी ङ्झगरुवायी आदिि नहय मोजना, नवरऩङ्टय
अत्रौरीटाय ङ्झसचाइ मोजना बायतीऩङ्टय ४ य ५, नवरऩयासी
आकासे कङ्टरो दे उयारी ङ्झसॊचाइ मोजना तभसयीमा
ओटाङ्गटाय ङ्झसचाइ मोजना यकङ्टवा १ २ ३ (४०० हे ), नवरऩयासी
कावासोती ङ्झसॊचाइ मोजना, कावासोती (२१० हे .), नवरऩयासी
कोखेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना अखिरा, नवरऩयासी
क्रङ्टकय सोत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना गैडाकोट न ऩा १२ य १३, नवरऩयासी
जङ्टगेऩानी ङ्झसचाइ मोजना धौवादी २ िॊखदे व, नवरऩयासी
डन्जोय खोरा अङ्झबवन ङ्झसॊचाइ मोजना भध्मङ्जवन्दङ्ट न.ऩा १ (साङ्जवक कोल्हङ्टवा ३) नवरऩयासी
डेढ गाउ ङ्झसॊचाइ मोजना, डेढगाॉउ (११० हे .), नवरऩयासी
ऩटङ्टवा धाऩ ऩथ्थयखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना धौवादी २, जङ्टगेऩानी नवरऩयासी
फङ्ञड्कफाॉध कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना प्रसनी १
ङ्झफनम ङ्झसॊचाइ मोजना, फेणीभङ्झनऩङ्टय ९ (२०० हे .), नवरऩयासी
फेल्टायी ङ्झसॊचाइ मोजना गेऄडाकोट
बेडावायी ङ्झसभयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टकङ्टन्दऩङ्टय ३ (२२० हे .), नवरऩयासी
बोरािफास ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टनवर ६
बोरे वास ङ्झसचाइ मोजना फसासम सङ्टनवर, नवरऩयासी
भगय ङ्झसॊङ्गा सोङ्झभघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, भैनाघाट ६ य ७ (६३७ हे .), नवरऩयासी
ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चनगय २,६, नवरऩयासी
ङ्जवनाही नमाॉगाॉउ कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना वेङ्झनभङ्ञणऩङ्टय ३, नवरऩयासी
िॊखदे व दामा ङ्झसॊचाइ मोजना धौवादी ७, नवरऩयासी
िॊखदे व ङ्झसॊचाइ मोजना धौवादी ७, नवरऩयासी
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

गॊगा सागय ङ्झसॊचाइ मोजना, नवरऩयासी
जघाि भसगौरी ङ्झस.मो. याभ नगय
दे वसत खोरा ङ्झसचाइ मोजना, नवरऩयासी
ऩनई ङ्झसॊचाइ मोजना
भङ्टनराईट बेङ्चय ङ्झसॊ.मो. भध्मङ्जवन्दङ्ट ६, वरुवा
भङ्टतङ
ि ङ्ट कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना कदभऩङ्टय, नवरऩयासी
यकङ्टवा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.१-४ भा ङ्झसॊचाइ मोजना, नवरऩयासी
वल्घाम ङ्झसॊचाइ मोजना, कोल्हवा ४,६, नवरऩयासी
वासावसही ङ्झसॊ.मो.ङ्झतरकऩङ्टय - ५
िॊखदे व गोऩी आॉऩ ङ्झसॊचाइ मोजना धौवादी ७, नवरऩयासी
ङ्झसक्री जङ्ङा ङ्झसॊचाइ मोजना
सङ्टनवषाि ङ्झसचाइ मोजना भङ्टकङ्टन्दऩङ्टय, नवरऩयासी
हङ्टराङ्झस ङ्झसॊ.मो.सयावर - ५
३५७१४०

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ

155,800

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

45,900

अभयाऩङ्टयी ५, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

दे उयारी ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

काॉवा सोङ्झत २, ङ्झसभरघायी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फदािघाट ५, ऩारडाॉडा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फदिघाट ३, रघङ्टनाहा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सङ्टनवौर ५, ङ्झभङ्झन फनकट्टी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

अभयथ गा.ङ्जव.स. यकभ हवा गाउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

जहदा ८, जहदा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900
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जोकवाय य सनहहीको ङ्झफचभा ङ्जऩऩयीमा ङ्झनय वडा नॊ. ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

रूऩौङ्झडमा ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

गङ्टठी प्रसौनी ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩकरी हवा ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

कावासाृेती १६, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ ऩयणारी

1,900

फदिघाट, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
ओटाङटाय ङ्झस.मो यकङ्टवा १,२,३,४

1,000

झ्मारवास कोरीमा फसन्तऩङ्टय ङ्झस.मो दे उयारी डण्डा

1,000

कारीखोरा दभाय ङ्झस.मो यतनऩङ्टय गा.ङ्जव.स

1,000

खहये खोरा ढाडफेङ्झस ङ्झस.मो कोटथय गा.ङ्जव.स

1,000

जङ्टरऩेटाय वसन्तऩङ्टय वेराभी ङ्झसॊ.मो.

900

भङ्टनराईट बेङ्चय ङ्झसॊ.मो. भध्मङ्जवन्दङ्ट ६, वरुवा

900

याकाच ङ्टरी ३, ४ कङ्टरो ङ्झनभािण

900

सकङ्टवानी ऩार डाॉडा खजङ्टया ङ्झस..मो. वदािघाट – ५

900

जङ्टडेनीवडेया ङ्झसॊ.मो. याभ नगय २

900

जघाि ङ्झभसगौरी ङ्झस.मो. याभ नगय

900

ङ्झतरकहना ङ्झसॊ.मो. सङ्टनवर

900

वगभङ्जहमा ङ्झसॊ.मो. सयावर – ६

900

रखहवा ङ्झसॊ.मो. सयावर – ६

900

रगङ्टनाहा ङ्जवसही ङ्झसॊ.मो., वदािघाट ३

900

हङ्टराङ्झस ङ्झसॊ.मो.सयावर – ५

900

वासावसही ङ्झसॊ.मो.ङ्झतरकऩङ्टय – ५

900

अभयौट गा।ङ्झफ। स। को ऩथयदे वा नङ्छद दे ङ्ञख ऐचावर यक्सह्वा गाउॉ को फीच हङ्टदै नद्वा हकङ्टई सम्भ कङ्टरो भभित 900
सङ्टक्रौरी गा। ङ्झफ। स। को सङ्टक्रौरी गाउॉ तङ्टङ्चयमा नङ्छद दे ङ्ञख ते न्वा सम्भ को कङ्टरो भभित

900

सानै गा।ङ्झफ।स। सानै गाउॉ को फीच फाट ङ्झनथकेको कङ्टरो भभित

900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
यतनऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1500

कोटाधय इनाय ङ्झनभािण

1500

फङ्टङ्झरङटाय इनाय ङ्झनभािण

1500

यकङ्टवा इनाय ङ्झनभािण

1500

जौवायी इनाय ङ्झनभािण

1500

सथमवङ्झत कृङ्जष तथा ऩिङ्टऩारन फहङ्टउदे ङ्ञश्िम ऩोखयी भभित अभयौर ५ ऩसावर

1000

सनइ इनाय ङ्झनभािण

1500

जहदा इनाय ङ्झनभािण

1500

कङ्टथभा इनाय ङ्झनभािण

1500

ङ्ञजतऩङ्टय ऩारी क्माम्ऩस ऩोखयी ,याभराभ न.ऩा. ४

1000

ऩोखया ऩारी ङ्ञिव भङ्ञन्दय ऩोखयी ,याभनगय न.ऩा. ६

1000

अभयत गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

हकङ्टङ्जह गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

याभनगय गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

सनही गा.ङ्जव.स.को नन्दन तार (नेऩारको तेिो ठङ्ट रो तार)

1000

भतवा खनवा ऩोखयी, सनही गा.ङ्जव.स.

1000

ऩारी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

जभङ्टङ्झनमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

भनहयी इनाय ङ्झनभािण

1500

हङ्छदिमा प्रट नॊ. १ को ऩोखयी, सङ्टनवर ५

1000

धयभऩङ्टय ऩोखयी भञ्जयीमा ९

1000

वेराजऩङ्टय सोइमा ऩोखयी, सनइ २

1000

दङ्जवरा

1000

ऐङ्झतहाङ्झसक ऩोखयी जहदा ५
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फडकी ऩोखयी, सयावर ६

1000

इटङ्जहमा ऩोखयी, सोभनी ६

1000

रूऩौङ्झरमा, रूऩौङ्झरमा १

1000

दे उयारी इनाय ङ्झनभािण

1500

यकच ङ्टरी इनाय ङ्झनभािण

1500

दङ्टम्कीवास इनाय ङ्झनभािण

1500

तभसङ्चयमा इनाय ङ्झनभािण

1500

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
चभय गढै मा खोरा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना फदिघाट ३

13000

तङ्टयीमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना हकङ्टही

12900

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको

900

आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
कभेये रौकेश्वय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनवर न.ऩा.(430 हें ), नवरऩयासी
कारीखोरा दभाय ङ्झस.मो यतनऩङ्टय गा.ङ्जव.स
खहये खोरा ढाडफेङ्झस ङ्झस.मो कोटथय गा.ङ्जव.स
चभयगढै मा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फदिघाट
जभङ्टङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, जभङ्टङ्झनमा १ ८ य ९ (360 हें ), नवरऩयासी
जङ्टडेनीवडेया ङ्झसॊ.मो. याभ नगय २
झ्मारवास कोरीमा फसन्तऩङ्टय ङ्झस.मो दे उयारी डण्डा
ङ्झतरकहना ङ्झसॊ.मो. सङ्टनवर
तङ्टङ्चयमा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना हकिङ्ट द
फड्की फाॉध कङ्टरो प्रसौनी १ (३२० हें ) नवरऩयासी
यजहय टाङ्गीकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, यजहय (२00 हें ), नवरऩयासी
याकाच ङ्टरी ३, ४ कङ्टरो ङ्झनभािण
रखहवा ङ्झसॊ.मो. सयावर - ६
रगङ्टनाहा ङ्जवसही ङ्झसॊ.मो., वदािघाट ३
वगभङ्जहमा ङ्झसॊ.मो. सयावर - ६
सकङ्टवानी ऩार डाॉडा खजङ्टया ङ्झस..मो. वदािघाट - ५
ङ्झसङ्जक्र य ऩङ्ङा कङ्टरो भध्मङ्जवन्दङ्ट न.ऩा. (२०१ हें ) नवरऩयासी
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

143,800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि
ङ्ट ाहा खोरा ङ्झन.मो.फदिघाॉट ९
बत

500
१०

500

अल्वाहर खोरा ङ्झन.मो.फदिघाॉट १०
खजङ्टया खोरा ङ्झन.मो. दाउङ्ङेदेङ्जव १

500
२

४

500

खजङ्टया खोरा ङ्झनमन्त्रण, फदिघाट न.ऩा. ७ फेरानी

500

ऩथ्थय खोरा नङ्जमन्त्रण, कावासोती

500

झयही नङ्छद नङ्जमन्त्रण, यभऩङ्टरूवा ४ य ५ छोटकी सङ्टनयी गाॉउ

500

ङ्ट वा खोरा नङ्जमन्त्रण, कङ्टडङ्जमा ५, हखिऩयङ्ट
यै ऩरू

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
बदौयीडाॉडा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, जौवायी गा.ङ्जव.स ८

500

ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, गैडाकोट १६

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्जवनम खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

केरुङ्गे खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000
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6000

३. नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण
नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

90000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

५. तयाई भधेि फाढी व्मवथथाऩन तथा फथती सॊ यऺण कामिक्रभ
अरुण खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण

357131

30000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

21000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
जम श्री खोरा गङ्टहे खोरा ङ्ञिवारम भङ्ञन्दय सॊ यऺण, गैडाकोट ४

500

ऩथ्थय खोरा सङ्टन्दय वथती टोर सॊ यऺण, कावासोती १६

500

२. सङ्टथता ऺेत्र सॊ यऺण कामि
सङ्टथता ऺेत्र सॊ यऺण कामि, नवरऩयासी

ङ्ञजल्रा :

20000

(रु. हजायभा)

रूऩन्दे ही
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

7,000

ङ्ञझभङ्ञझभे ङ्झसॊ.मो., सारझण्डी, रूऩन्दे ही

12,000

गजेडी ङ्झसॊ मो., रूऩन्दे ही
बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी बूङ्झभगत जर

300
ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन, रूऩन्दे ही

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन, रूऩन्दे ही

24,500
300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

29,600

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

600

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
दू धयाऺ- ७ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

सङ्टमऩ
ि यङ्ट ा १नमाॊगाउ दोरेय ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

३५७११८

जम्भा फजेट
44,100

इङ्जटमा खोरा ङ्झसॊ मो., फङ्टटवर न. ऩा. रूऩन्दे ही

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

12,500
5000

प्रणारी

5050

फाृेघवाय ७ ऩकङ्टराहा ङ्झडऩ ड्तूफवफेर ङ्झसचाइ प्रणारी

2000

ङ्झसरौङ्जटमा ३ ङ्झडऩ ड्तूफवफेर ङ्झसचाइ प्रणारी

3650

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

16700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
फबङ्झन ङ्झसॊचाइ फाॉध मोजना ङ्ञचङ्ञल्हमा १,२

300

रौङ्झस खोरा सनवा ङ्झस.फाॉध मोजना हाङ्जटपसिय ा्ृाृाकय गा.ङ्जव.स वडा न ३ रक्ष्भीनगय नौङ्झडहवा

300

सोृेह् कङ्टराऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, वङ्ट.उ.भ.न.ऩा. १३

300

रौसी खोरा चनौवा ङ्झसॊचाइ प्रणारी डान्डी पसाङ्जटकय ३

300

ततेया ङ्झसॊचाइ प्रणारी दे वदह ३

300

दय ा्ृङ्टय ा्ृङ्टइ भहान ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दे वदह

300

फनगाई कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी,

खदङ्टवा ६

300

ऩरगाॊडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खडवावनगाइ १

300

धन्छा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩतखोरी

300

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
भचिवाय ङ्झसॊ. प्र., रुऩन्दे ही

5000

बै . रङ्ट. बू. ज. ङ्झसॊ. प्र., रुऩन्दे ही

9000
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2000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
कऩयकट्टी वैढौङ्झरमा तार सेभराय, वङ्टटवर उऩ.न.ऩा.,रुऩन्दे ही

900
1000

ऩङ्टवॉ बाटा वनकट्टा न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सैनाभैना न.ऩा
आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको

100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
वभिडाॊडा फनकटा दानव ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩयोहाि
ऩयोहाि ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩयोहाि ४

357127

सेभया

ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सेभया २,

सेभया

कङ्टरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भानभटे ङ्चयमा ६

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

108,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
सोह्र छत्तीस भौजाकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना, वङ्ट.न.ऩा. रगामत ७ गा.ङ्जव.स. (३५०० हे .)
चायतऩाहा ङ्झसचाइ मोजना, भोङ्झतऩङ्टय, सेभराय य वनगाइ (२४५० हे .)

500
20,000

कञ्चन ङ्झसचाइ मोजना, साल्झङ्टण्डी ६,९ (२०० हे )

4,000

फगाहा वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झस.न.ऩा., हाङ्ञत्तफनगई (२४० हे .)

9,000

योङ्जहणी ङ्झसॊचाइ मोजना कजयहवा भकहय
ङ्झसमायी फफङ्टयीमा ङ्झसॊचाइ मोजना कभयीमा ४

20,000
(५८०हें )

रुऩन्दे ही

10,000

तल्तो खैयेनी फाॉध चप्ऩय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना खडवा वनगाइ ८ रुऩन्दे ही

2,800

ब ङ्टम्का ङ्झसमायी फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना दमानगय रुऩन्दे ही

2,000

हगङ्झननारा ङ्झसॊचाइ मोजना सॊ थकृङ्झत न.ऩा. ५ रुऩन्दे ही
कञ्चन फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना रुरऩङ्टय ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ा सूमऩ
ि यङ्ट ा (१५१० हें ) रुऩन्दे ही

100
38,300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

इङ्गङ्टङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टधयाऺ, रुऩन्दे ही
कजयाय ङ्झसॊचाइ मोजना, (२०० हे .), रुऩन्दे ही
कैकङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना भानभटे ङ्चयमा ४ रुऩन्दे ही
खजनीखोरा ङ्झसचाइ मोजना, फेझौंडखेत, रुऩन्दे ही
घभाहा राङ्झभयह फाॊध ङ्झसॊ.मो., ऩयोहा ९, रुऩन्दे ही
घोरा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना

दमानगय ६ छङ्जऩमा रुऩन्दे ही

झयना फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना

दमानगय ४ ऩयसैनी रुऩन्दे ही

डण्डाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पसािङ्जटकय, रुऩन्दे ही
ऩङ्टङ्ञणभाि वाॉध ङ्झनभािण, भानऩकडी ४, रुऩन्दे ही
फगोराफाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना ऩगङ्झरहवा याभनगय छोड्की याभनगय ङ्झछऩागढ, रुऩन्दे ही
फम्ह डाॉडा दानव नदी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना सैनाभैना न ऩा रुऩन्दे ही
रौसी ङ्झसॊचाइ आमोजना भदवङ्झरमा ८, रुऩन्दे ही
सारझण्डी ङ्झसॊचाइ मोजना, सारझण्डी ६,८,९, रुऩन्दे ही
ङ्झसभयी कङ्टरो वाॉध ङ्झनभािण, भानभटे ङ्चयमा ६, रुऩन्दे ही
ङ्झसमायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सोयहा पसािङ्जटकय, रुऩन्दे ही
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

ऩयोहा ङ्झसचाइ मोजना ऩयोहा, रुऩन्दे ही
ऩङ्झसण्डी वैयहवा ङ्झसॊचाइ वाॉध ङ्झनभािण आमोजना, ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ा गा.ङ्जव.स.८, रुऩन्दे ही
फगौरी, ङ्झसरौङ्जटमा, थङ्टभहवा, ङ्जप्रयहवा य सेभया ङ्झसॊचाइ आमोजना, रुऩन्दे ही
फनगाइ डाडा कङ्टरो ङ्झनभािण, खडगावनगाइ १, रुऩन्दे ही
भनोयाकटी ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टङ्ञम्वनी आदििकोटी ६, रुऩन्दे ही
भोङ्झतऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना भोङ्झतऩङ्टय, रुऩन्दे ही
वनकट्ट दानव ऩयोध ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩयोहा ६, रुऩन्दे ही
ङ्झसतराऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, सारझण्डी ४, रुऩन्दे ही
हाथीहवा वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवष्णङ्टऩयङ्ट ा गा.ङ्जव.स.४, रुऩन्दे ही
३५७१४०

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ

235,500

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
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51,900

फोधवाय ७ तकिङ्ट राहा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हङ्चयपसवा ङ्जटकय केकयवानी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

हाङ्जटिपसािङ्जटकय ९ गाॉउको साविजङ्झनक ठाॉउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ऩडसयी गा.ङ्जव.स. ८ कटै मा भा.ङ्जव.को प्राङ्गण, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

पसािङ्जटकय ३ वेतही याभेश्वय मादव िहीद थभृङ्झत यॊ गिारा बवन अगाडी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झतरोत्तभा १८ साङ्जवक ङ्जटकङ्टरीगढ ७ वनकट्टी फजाय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फङ्टटवर उ.भ.न.ऩा. भोङ्झतऩङ्टय १ यानीगञ्ज, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फङ्टटवर उ.भ.न.ऩा १३ िङ्जहद थभृङ्झत प्रङ्झतथठान अगाडी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्ट ा गाॉउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी
सूमऩ
ि ूया गा.ङ्ञृङ्जव.स. १ घङ्टसव

1,900

सैना भैना न.ऩा. १२ साङ्जवक दयधयाऺ ब ङ्टजनी चॊ ङ्जकऩङ्टय गाॉउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

वोगडी ४ हङ्छदिगाॉउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

थङ्टभवा ङ्जऩऩयहवा ५ ङ्जऩऩयहवा गाॉउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

रङ्टङ्ञम्वनी साॉथकृङ्झतक न.ऩा. साङ्जवक भधङ्टवन ७ भेहरवायी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फङ्टटवर उऩ भ न ऩा १६ दे ङ्ञख २२ सम्भ, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सैनाभैना न ऩा साङ्जवकको प्रयोहा गा ङ्जव स, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
फोदाफाय ७ तङ्टङ्चयमा भहाफ नङ्छद दे ङ्ञख फङ्टॊची फयवा छोटी बन्साय सम्भ को कङ्टरो भभित

1,000

फोधफाय ७ दोभन नङ्छद दे ङ्ञख तकिङ्ट ल्रा ङ्जऩऩयहवा नवाडीहङ्जट

1,000

रक्ष्भी नगय फेल्हावा ऩोखना
छोटकी याभनग

सम्भ कङ्टरो भभित

दे ङ्ञख फेरयै श्रीनगय हङ्टदै ङ्झफसनऩङ्टय सम्भ को कङ्टरो भभित

गा।ङ्झफ।स। को भझौरा सी। कङ्टरो भभित

ङ्झसॊचाई कङ्टरो ङ्झनभािण दमानगय ६,८ , ऩसौनी झयना फाॉध दमानगय
गेडवा नारा भा

सेभया फाॉध ङ्झनभािण

1,000
1,000

२

1,000
1,000

छतीस भौजे ङ्झसॊचाई प्रणारी कङ्टरो भभित , ङ्झत। न। ऩा। (१

1,000

सोहि भौजे ङ्झसॊचाईप्रणारी भभित ङ्झत। न।ऩा। (८

1,000

फसन्तऩङ्टय फगाहा (३, ऩङ्टयानो कङ्टरो भभित फगाहा

1,000

ङ्झसॊचाई कङ्टरो भभित सङ्टमऩ
ि यङ्ट ा (१, ९

1,000

रघङ्ट ङ्झसॊचाई मोजना ना। स। के। जोगडनह

1,000

ऩल्गोड़ा ङ्झसॊचाई फाॉध भभित खड्वा फनगाई

1,000

फेरयाइ ङ्झसॊचाई फाॉध भभित , ऩोखयङ्झबॊडी गा। ङ्झफ।स।

1,000

कङ्टन्छा सी।मो। भभित ऩटखौरी गा।ङ्झफ।स।

1,000

तङ्टङ्चयमा भहाफ नङ्छद सी।मो। फोधफाय ६,७,२,३

1,000

AMIS तपि
भचिवाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई प्रणारी,रुऩन्दे ही

30,000

बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी groundwater ङ्झसॊचाई प्रणारी ,रुऩन्दे ही

35,000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
सूमऩ
ि यङ्ट ा ऩोखयी न.प्र.ङ्झस.मो, ङ्झतरोत्तभ न.ऩा

1000

ऩयकट्टी वेतौङ्झरमा तार, फङ्टटवर उ.भ.न.ऩा. सेभराय

1000

ऩूवॉ बाटा वनकट्टा ऩोखयी, सैनाभैना न.ऩा.

1000

ऩत्कौरी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, ऩत्कौरी ५

1000

ऩकडीहवा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, फोदवाय ९, रङ्झरतऩङ्टय

1000

फडसायी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, पसाॊङ्जटकय ७, फडसायी

1000

गाउ सभाज ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, भैनाङ्चयमा २, गडसाडी

1000

वेतौङ्झरमा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, फसन्तऩङ्टय ४

1000

कङ्टन्जराऩङ्टय ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, ङ्झतरोत्तभा न.ऩा

1000

गौिारा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, ङ्झतरोत्तभा न.ऩा. १

1000

ऩयौटा बाटा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, खडवा फनगाइ ३

1000

दे वदह इनाय ङ्झनभािण

900

वङ्टटवर न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

600

दङ्टधयाऺे इनाय ङ्झनभािण

600
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जम्भा फजेट

रूप्रऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1500

सेभरय इनाय ङ्झनभािण

600

भझोङ्झरमा इनाय ङ्झनभािण

900

वगौरी इनाय ङ्झनभािण

900

असङ्टयेना इनाय ङ्झनभािण

600

जोगडा इनाय ङ्झनभािण

1200

भक्रहय

1200

इनाय ङ्झनभािण

गडोङ्झरमा

इनाय ङ्झनभािण

1200

आनन्दवन इनाय ङ्झनभािण

1500

िॊकयनगय इनाय ङ्झनभािण

1800

भोङ्झतऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

सूमऩ
ि यङ्ट ा इनाय ङ्झनभािण

1200

भैनङ्जहमा इनाय ङ्झनभािण

1500

अभङ्टवा इनाय ङ्झनभािण

1800

वोगडी इनाय ङ्झनभािण

1200

भधङ्टवनी इनाय ङ्झनभािण

900

फोदवाय ऩोखयी, फोदवाय गा.ङ्जव.स. १

1000

दङ्टवैङ्झरमा ऩोखयी, फगहा गा.ङ्जव.स. ३

1000

केवतङ्झरमा ऩौहायी फाफा भङ्ञन्दय ऩोखयी, रङ्टङ्ञम्फनी साथकृङ्झतक न.ऩा. ३

1000

बेराइ तार , ऩटखौरी

1000

वाउङ्ङ कोठी नन्दबाउजङ्ट तार ,ङ्ञचङ्झरमा

1000

ङ्जटकङ्टरी गढ उच भा.ङ्जव.ऩोखयी, ङ्झतङ्झरतभा न.ऩा

1000

सैना भैना उच भा.ङ्जव. तार , ऩयोहा गाॉउ , सै ना भैना न.ऩा १३

1000

गैडहवा तार , ङ्जवसनऩङ्टया

1000

साविजङ्झनक ऩोखयी धङ्टभवा ङ्जऩऩयहवा

1000

साविजङ्झनक ऩोखयी रङ्टङ्ञम्वनी सॊ थकृङ्झत न.ऩा. १५, भधङ्टवनी गाउॉ

1000

ङ्ञचङ्झरमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

ऩटखौरी गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

तीरोत्तभा न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

900

सैनाभैना न.ऩा इनाय

900

ङ्झनभािण

ङ्जवसनऩङ्टया गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

धङ्टभवा ङ्जऩऩयहवा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

900

रङ्टङ्ञम्वनी सॊ थकृङ्झत न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

900

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩूङ्ञणभ
ि ा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, भानकऩडी

4500

कोठी नदी

4500

इगङ्टङ्चयमा

ङ्झसॊचाइ मोजना,

साडी

ङ्झसॊचाइ मोजना, सैनाभैना न.ऩा.

छङ्ञत्तस भौजा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ मोजना रुऩन्दे ही
आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

4500
12400
900

अभहवा ङ्झस.मो हाङ्जटपसिङ्जटकय गा.ङ्जव.स वडा न.१,९ ङ्झफच
फबङ्झन ङ्झसॊचाई फाॉध मोजना ङ्ञचङ्ञल्हमा १,२
ये हयाकङ्टरा ङ्झसॊचाइ मोजना टीकङ्टरीगढ, रुऩन्दे ही
रौङ्झस खोरा सनवा ङ्झस.फाॉध मोजना हाङ्जटपसािङ्जटकय गा.ङ्जव.स वडा न ३ रक्ष्भीनगय नौङ्झडहवा
सन्तान ङ्झसॊचाइ मोजना सैनाभैना ३, रुऩन्दे ही
ङ्झसमायी कङ्टरो ऩङ्ञश्चभ अभङ्टवा दे ङ्ञख भैनङ्जहमा गा.ङ्जव.स सम्भ
ङ्झसमायी फाॉध ङ्झसॊचाइ प्रणारी ऩङ्ञश्चभ अभङ्टवा गोठवा रुऩन्दे ही
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

110,300

१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ

ऩाना नॊ 151/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

ङ्झतनाउ दानव

कन्चन नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना
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80000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सतगढी खोरा गोल्डेन ङ्जऩस ऩाकि सॊ यऺण वङ्टटवर न.ऩा. १४

500

कञ्चन नदी ङ्झनमन्त्रण, सारझन्दी ४

500

सङ्टखौया खोरा ङ्झनमन्त्रण, भक्रहय ६, कटानी

500

कजयाय नङ्छद नङ्जमन्त्रण, दाउङ्ङे गाॉउ

500

रप्सी खोरा खेत सॊ यऺण, हाटी फनगाइ ३

500

सङ्टख्खा खोरा ङ्झनमन्त्रण फङ्टटवर उ.न.ऩा. ६,८,९,१०,१२

500

डण्डा खोराफाट कङ्झब्रथथान (भङ्टङ्ञथरभ थभिानघाट) फचाउको काभ, ङ्झसिाथि न.ऩा. ३, काटागाॉवा

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ऩयौताबाटा कटान ङ्झनमन्त्रण, खडवा, फनगाइ ३

500

सतगढी खोरा कटान ङ्झनमन्त्रण, फङ्टटवर १४, फङ्गङ्टयपायभ, ढवाहा

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
घभाहा खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

योङ्जहनी नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

ईङ्गङ्चयमा नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

ऩहें रा नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

ङ्ट ी क्माम्ऩस सगै, फङ्टटवर ५
खोल्सी ङ्झनमन्त्रण तथा प्रोटे क्सन वार ङ्झनभािण, फङ्टटवर फहङ्टभख

500

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकसारम सॊ यऺण, सैनाभैना १

500

काङ्झर भन्दङ्चय सॊ यऺण, खड्वा वनगाइ

500

(रु. हजायभा)

कङ्जऩरवथतङ्ट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१५

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन ८

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

जम्भा फजेट

७४१

बयि इ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टङ्जवमा-९ (२१० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट

2000

भाडवान ङ्झसकायी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बरवाड १ दे ङ्ञख ९ (८०० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट

4000

फेती ङ्झसचाइ मोजना, फासखोय (४७० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट

300

गङ्टडरुङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टङ्जवमा, फङ्टड्ढी

300

(४०० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट

300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
वहादङ्टयगज १ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

15,300
200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित
हनािभऩङ्टय ८ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

७४१
6900

गरहा वनगवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩटना, ऩतङ्चयमा (८०० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट
३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

प्रणारी
प्रणारी

10,000
2500
2000
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३५७११८

वाङ्जषक
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भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

20000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
भहेन्रकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी,

300

सामय फाॊध ङ्झसॊचाइ प्रणारी वहादङ्टयगॊज

500

ऩथयदै मा ङ्झसॊचाइप्रणारी, ऩदयदै मा

500

श्रृॊगीघाट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फाणगॊगा

500

घोयाहीनारा ङ्झस.चाइ प्रणारी कृणनगय १ ध्र ा्ृङ्टङ्ञचह
ि वा

300

कचेङ्झनमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झसहाडा ५

500

कभाि ङ्झसॊचाइ प्रणारी

200

धधवा ङ्झसॊचाइ प्रणारी ऩसाऩतङ्चयमा

200

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
वाणगॊगा ङ्झसॊ. प्र., कङ्जऩरवथतङ्ट
357119

31000

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
फाणगॊगा ङ्झसॊ. प्र. कङ्जऩरवथतङ्ट

३५७१२६

17000
31000
6300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
चभय सठ ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. फटकङ्टरऩङ्टय ,(१०हे .)
रङ्ञक्ष्भ भङ्जहरा तयकायी खेङ्झत ङ्झसॊ.मो.,चनइ ९ ,(२५हे .)

300
1000

भोभॉ खोङ्झफमा तार ङ्झसॊ.मो.,दङ्टङ्झफमा १ य २ ,(२०हे .)

800

असनहया तार ङ्झसॊ.मो, वयकङ्टरऩङ्टय १

100

कभाि य अङ्ञजगया तार, अङ्ञजगया

100

वङ्टढी तार ,वङ्टढी

100

हङ्चयहयऩङ्टय तार, हङ्चयहयऩङ्टय

100

जम नगय तार, जम नगय ९, वडहया

100

जभङ्टवाय तार ङ्झसॊ.मो, वयकरऩङ्टय

100

यङ्गऩङ्टय सागय तार ङ्झस.ॊ मो कङ्जऩरवथतङ्ट

400

कोइरी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.,

100

कङ्जऩरफथतङ्ट

यनगाइ सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फङ्टद्दवाङ्जटका ८

500

गङ्टडरूॊग खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩा ऩाण्डेङ्झडहवा बृकङ्टटी न.ऩा.

500

ङ्झसङ्गयहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कजयहवा, कङ्जऩरवथतङ्ट

500

वाणगॊगा हदौना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., हदौना

500

यनगाइ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फङ्टिवाङ्जटका ८

500

ङ्झसगॊयहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कजयहवा

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फयकरऩङ्टय–२
याभ रक्ष्भण तार ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टङ्जवमाड
अभङ्टवा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाह्र ङ्झफगाहा, हङ्चयहयऩङ्टय, २
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फयकरऩङ्टय-३,५
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

90,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बूतहा ङ्झसॊचाइ मोजना, नन्दनगय (७१५ हे .)

42,500

नग्दयीमा ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टङ्झरका (३५० हे .)

10,000

प्रगङ्झत चायभौजा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, कोऩवा २ ४ ६ ७ ८ ९ (१००० हे .)

15,000

घोयाही ङ्झछटौनी ढे कहयी भङ्झनकौया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवानगय ६,७,८

100

ङ्झसरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना, जहदी २

100

याजकङ्टवाि ङ्झसॊचाइ मोजना, भहेन्रकोट

200

वेर वगिङ्छद ङ्झसॊचाइ मोजना, भहायाजगञ्ज फहादङ्टयगञ्ज

100

ङ्झनग्रीहवा वेरहवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनग्रीहवा ५ य हथौसा (२५० हे .)

15,000

सखङ्टङ्झनमातार जवई ङ्झसचाइ मोजना भानऩङ्टय

100

घघवा ङ्झसॊचाइ मोजना भहायाजगञ्ज कङ्जऩरवथतङ्ट

100
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रङ्ञम्तमा ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्जऩरवथतङ्ट न.ऩा ६ कङ्जऩरवथतङ्ट

1,500

दोहनी ङ्झसॊचाइ मोजना, धयभऩङ्झनमा, कङ्जऩरफथतङ्ट

1,000

बयाि खोरा तथा सेनयङ्ट ी नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झफद्यानगय २ ५ ६ ७ ८ य याभनगय ९, कङ्जऩरफथतङ्ट

1,000

िॊकयऩङ्टय सङ्टयई ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩथथय दे ङ्जहमा ८, कङ्जऩरफथतङ्ट

1,000

सङ्टयईनारा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबल्भी (२०० हे .), कङ्जऩरफथतङ्ट

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

फङ्टि वाङ्जटका ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्टिफाङ्जटका १२ दे ङ्ञख १६, कङ्जऩरवथतङ्ट
उत्तयकोर ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिवऩङ्टय ८, कङ्जऩरवथतङ्ट
कजयहवा ऩक्की फाॉध ङ्झसॊचाइ माजना, जवाबायी, ४,५, कङ्जऩरवथतङ्ट
कञ्चङ्झनमा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिवबाङ्चय दे ङ्ञख ङ्झससवा २, कङ्जऩरवथतङ्ट
कडवा जभङ्टवाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनग्रीहवा ७ (८०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
खैयफट्टी फयकरऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना फयकरऩङ्टय, कङ्जऩरवथतङ्ट
गढगौडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झफयऩङ्टय ४, कङ्जऩरवथतङ्ट
घघङ्टवा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना, कजयहवा , कङ्जऩरवथतङ्ट
घोयाही नारा वाॉध (वनय खोरा वाॉध)

जमनगय ९, कङ्जऩरवथतङ्ट

जङ्टि फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, सौयहा-७,८, कङ्जऩरवथतङ्ट
तेणीवाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, वङ्टढी ९, जमनगय ३,४,५,६,७ (३५० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
दङ्टरङ्चयमा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना धनकौङ्झर
फाणीफाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसखोय (६०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
ङ्झफङ्झभमा ङ्झसॊचाइ मोजना, फासखोय ४, कङ्जऩरवथतङ्ट
बक्तौङ्झरमा ङ्झसॊचाइ मोजना, गजेडहा ९ (२५० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
भसैमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, गोङ्जटहवा , ८, कङ्जऩरवथतङ्ट
भानऩङ्टय ढोढयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भानऩङ्टय, कङ्जऩरवथतङ्ट
मङ्टि फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना सौयहा गा.ङ्जव.स. कङ्जऩरवथतङ्ट
रारऩङ्टय कञ्चङ्झनमा ङ्झसचाइ मोजना रारऩङ्टय, कङ्जऩरवथतङ्ट
रोहोयौरी ङ्झसॊचाइ मोजना, वसन्तऩङ्टय (७०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
सण्डी याज कङ्टरो , ङ्जवयऩङ्टय ४, कङ्जऩरवथतङ्ट
सतगइमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, जवाबायी ९, कङ्जऩरवथतङ्ट
सङ्टयइ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवानगय ५ (४०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
हङ्चयहयऩङ्टय तार ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयहयऩङ्टय १ दे ङ्ञख ९ सम्भ, कङ्जऩरवथतङ्ट
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अङ्झगमानारा ङ्झसॊचाइ मोजना हङ्चयहयऩङ्टय ङ्झनङ्झडहवा २ दे ङ्ञख सेभयहवा ७
कन्चङ्झनमा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारऩङ्टय (३०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
कोइरी ङ्झरपट ङ्झसॊ. मो. वा.न.ऩा.१५
कोठी नदी फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩटना २,३,६ य रुऩन्दे हीको रुरऩङ्टय, साठी, कङ्जऩरवथतङ्ट
कोन्रे खोरा फसन्तऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्टिफाङ्जटका न

ऩा ११

गॊगाऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जऩरवथतङ्ट
गडाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचयइ खोरा (५८१ हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
घोयाइ खोरा फाध जमनगय ९
ङ्झतन खोरा तार ङ्झसॊचाइ मोजना, फयकरऩङ्टय ६, (२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
ङ्झतन घेयवा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयहयऩङ्टय १, (३५० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
नग्दयीमा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, हथौसा (१५० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
नौखङ्झनमा तार ङ्झसॊचाइ मोजना,

ङ्झसहोखोय सौयाहा 9२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट

नौयॊ गा वाॉध सङ्टङ्चयमा ऩतयीमा ५, कङ्जऩरवथतङ्ट
फनकसवासा फरङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवऩङ्टय ९, (२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
फृजवन तार ङ्झसॊचाइ मोजना, फयकरऩङ्टय १ य ७ (२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
भथॉ ङ्झसॊचाइ प्रणारी भैयी हचौखा
ङ्ञितरऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, धयभऩङ्झनमा १ (१५० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
सङ्टयइ फाराऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवऩङ्टय ५, (२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
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सङ्टयइनारा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबल्भी, (२०० हे .), कङ्जऩरवथतङ्ट
हयनाभऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना हयनाऩङ्टय ८
३५७१४०

सम्फृि तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जविेष कामिक्रभ

148,900

बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ तपि
बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्झफकाि ङ्झडङ्झबजन

39,900

फाणगॊगा न.ऩा. उदमऩङ्टय, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

चौयीमा बृकङ्टटी न.ऩा. , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्जऩऩया गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

ङ्झससहङ्झनमा गा.ङ्जव.स. ङ्झसङ्झसहीङ्झनमा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

सोभङ्झडह ३ सेभयी, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

यॊ गऩङ्टय ९, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

बरवाही गा.ङ्जव.स., ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

अङ्ञजगया ६ खभयीमा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

याभनगय ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

कृक्ष्णनगय न.ऩा. १ गङ्टयङ्ञचहदा, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

फहादङ्टयगञ्ज गा.ङ्जव.स.

1,900

२, ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

कृष्ण नगय न. ऩा. ८ रक्ष्भी नगय , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

धनकारी गा. ङ्झफ. स. , ङ्झडऩ ड्तङ्टफ वेर ङ्झसचाइ प्रणारी

1,900

भभित सॊ बाय तपि
वकडङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टि फाङ्जटका न.ऩा. १

900

छहया फाॉध ङ्झस.प्र., ङ्ञिवयाज -२

900

सागय तार ङ्झसॊ.प्र. ,कङ्जऩरवथतङ्ट न.ऩा.

900

इङ्झभङ्झरमा झयङ्झनमा तार, फङ्टिवाङ्जटका न. ऩा.

900

कृषक दङ्टदयङ्ट नारा ङ्झसॊचाइ मोजना,भहङ्टवा ६,

900

भटङ्चयमा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वाणगॊगा न.ऩा. ११

800

याभ रक्ष्भण तार ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टिवाङ्जटका न. ऩा.

800

भानऩङ्टय ढोढनी फाध ङ्झस.मो., गणेिऩङ्टय ६

800

ददङ्टया नदी फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩतङ्चयमा २ बरङ्टङ्जहमा

800

यम्भाऩङ्टय ढडवा फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टिवाङ्जटका न.ऩा. ६, घन्चौया

800

भोङ्झतऩङ्टय ऩश्रङ्झभ नहय खण्ड भभित, भोङ्झतऩङ्टय

800

सय ा्ृङ्टयिइ नारा फाॉध ङ्झनभािण, ङ्झबल्भी(३ य ४

800

फडकङ्टरफा कङ्टरो, ओदायी, फाणगॊगा न.ऩा.७

800

सडङ्जकमा कूरो, ङ्झसभरखोय, फाणगॊगा न.ऩा.११

800

हतै ासा ङ्झसॊ.मो.

800

AMIS तपि
नमाॉ प्रङ्जवङ्झध तपि
मोजना ङ्झनभािण कामि
कृष्णनगय न.ऩा. इनाय ङ्झनभािण

1200

बगवानऩङ्टय गा.ङ्जव.स, इनाय ङ्झनभािण

1500

खङ्टयहङ्टयीमा गा.ङ्जव.स. इनाय ङ्झनभािण

1500

भङ्टदिहवा/सेआगा तार गङ्टगौरी गा.ङ्जव.स २

1000

दमानगय ऩोखयी फहादङ्टयगॊज, गा.ङ्जव.स ८

1000

ङ्ञचकनी गढाइमा तार

1000

जवइ ऩोखयी, गजेहडा गा.ङ्जव.स.

1000

फङ्टट्ढी तार, फङ्टट्ढी

1000

दङ्टङ्जवमा इनाय ङ्झनभािण

1500

फयकिरऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1500

गोरूङ्झसॊगे इनाय ङ्झनभािण

1200

सोसाको ऩोखयी, ऩतङ्चयमा

1000

डङ्टम्रा इनाय ङ्झनभािण

1500
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ऩतङ्चयमा इनाय ङ्झनभािण

1200

ङ्जवढङ्ट वा इनाय ङ्झनभािण

1500

सौयहा गाॉउको ऩोखयी, सौयाहा

1000

ङ्झतरौयाकोट, इनाय ङ्झनभािण

1500

तौङ्झरहवा, इनाय ङ्झनभािण

1200

ऩयसोङ्जहमा, इनाय ङ्झनभािण
नायामनऩङ्टय ऩोखयी अङ्ञजगया ६, नायामनऩङ्टय
ङ्झससवा इनाय ङ्झनभािण

900
1000
900

सानो वङ्टटहङ्झनमा ऩोखयी, बरवायी ४

1000

वङ्टट्ट फाङ्जटया न.ऩा.इनाय ङ्झनभािण

1200

भानऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

900

ऩङ्टङ्ञन्भहवा थकङ्टर फगरको ऩोखयी, यॊ गऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वाडि नॊ. ८

1000

वड्धा ऩोखयी , कृष्णनगय न.ऩा.

1000

ठाकङ्टयाऩङ्टय ङ्झसॊ.ऩोखयी, बगवानऩङ्टय ७

1000

जङ्टटऩङ्झनमा ङ्झसॊ.ऩोखयी, खङ्टयहङ्टङ्चयमा ४

1000

गणेिऩङ्टय ङ्झस.ऩोखयी, याभनगय

1000

भहायजगॊज ङ्झसॊ.ऩोखयी, .भहायजगॊज

1000

फहादङ्टयगॊज इनाय ङ्झनभािण

1800

याभनगय इनाय ङ्झनभािण

1800

गङ्टगौरी इनाय ङ्झनभािण

1800

ऩत्थयदहीमा इनाय ङ्झनभािण

1800

ङ्ञिवऩङ्टय इनाय ङ्झनभािण

1800

भहेन्रकोट इनाय ङ्झनभािण

1800

भझौरा ङ्झसॊचाइ तपि
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
याजकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टगौरी

4000

बेटनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩथयकैमा

4000

बयाि खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩयसोङ्जहमा कङ्जऩरवथतङ्ट

5900

कञ्चङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना बरवायी कङ्जऩरवथतङ्ट

4000

सामय फाध ङ्झसॊचाइ मोजना फहादङ्टयगञ्ज कङ्जऩरवथतङ्ट

4000

घोयाही नदी फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टयङ्ञचहवा कङ्जऩरवथतङ्ट

4000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

900

कञ्चङ्झनमा नारा ङ्झसचाइ मोजना, रारऩङ्टय (300 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
कञ्चङ्झनमा फाॉध ङ्झसचाइ मोजना, बरवायी १-५,८,९ य ङ्झससवा य उदमऩङ्टय (1200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
कृषक दङ्टदयङ्ट नारा ङ्झसचाइ मोजना, भहङ्टवा ४-८ (250 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
गडाघाट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञचयइ खोरा (५८१ हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
ङ्झतन खोरा तार ङ्झसचाइ मोजना, फयकरऩङ्टय ६ (200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
ङ्झतन घेयवा फाॉध ङ्झसचाइ मोजना, हङ्चयहयऩङ्टय १ (350 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
दङ्टरङ्चयमा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना धनकौरी कङ्जऩरवथतङ्ट
नौयॊ गा फाॉध सङ्टङ्चयमा ऩतयीमा ५, कङ्जऩरवथतङ्ट
फनकस वासा फरङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञिवऩङ्टय ९ (200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
फृजवन तार ङ्झसचाइ मोजना, फयकरऩङ्टय १ य ६(200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
बैसाघाट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगौरी २ य ७ हङ्चयहयऩङ्टय (800 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
भानऩङ्टय धोदे यी ङ्झसचाइ मोजना, गणेिऩङ्टय ६(200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
ङ्ञितर ऩोखयी ङ्झसचाइ मोजना, धयभऩङ्झनमा (150 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
सङ्टयई नारा ङ्झसचाइ मोजना, ऩथयदे हीमा २, वीद्याऩङ्टय ७-८, याभनगय ८,९ गणेिऩङ्टय (2000
हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
सङ्टयई नारा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झबल्भी (200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
सङ्टयई नारा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञिवऩङ्टय ५ (200 हें ), कङ्जऩरवथतङ्ट
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
56,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
सङ्टयही नदी ङ्झनमन्त्रण, कङ्जऩरवथतङ्ट - जनता

30000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि
ङ्जवसवा खोरा ङ्झनमन्त्रण , गङ्टगौरी

500
१ ङ्झनमौरीगॊज

500

रोह झवाि नारा ङ्झनमन्त्रण वसन्तऩङ्टय ७ य ८

500

यम्वादह बक्रभ खोरा ङ्झनमन्त्रण , ङ्ञिवगढी ३

500

ङ्झधङ्चय खोरा कङ्टसङ्टभडाॉडा तटवन्ध, वाढगॊगा न.ऩा. १६

500

गभङ्टवाय नदीभा फाॉध ङ्झनभािण, हयराभऩङ्टय गा.ङ्जव.स.१,२

500

कक्रहवा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्ञिवनगय २

500

कोठी नदी ङ्झनमन्त्रण, फाणगॊगा न.ऩा. ४, बेरये मा

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
गङ्टडरुङ्ग नदी तथा सहामक नदी (ङ्ञझॊगही , धोधवा सभेत) ङ्झनमन्त्रण

10000

फेर नदी ङ्झनमन्त्रण,

6000

अगैमा नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

11,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
फारकल्माण ङ्झन.भा.ङ्जव. सॊ यऺण, फाणगॊगा न.ऩा. १६, ङ्ञजनङ्टवा

500

ङ्झतरकल्वा खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फथती सॊ यऺण, कृष्णनगय न.ऩा., ङ्ञिवनगय

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - ङ्झतरौयाकोट तौरीहवा, कङ्जऩरफथतङ्ट

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

अघािखाॉची
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

कोप्चे दभाये ङ्झसॊ. मो., ठाडा ५, अघािखाॉची

जम्भा फजेट
6300

300
6000

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
दभै ढङ्टॊ गा ङ्झसॊ. मो., ठाडा, अघािखाॉची

३५७११४

10000

2,225
100
2,125

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
वेरटायी ङ्झसॊ.मो. स.न.ऩा. १३

400

ऩतेङ्चय ङ्झसॊ.मो. जङ्टकेना ९

300

ऩतेङ्चय ङ्झसॊ.मो. जङ्टकेना ९

300

फगारे व्माड ङ्झसॊचाइ मोजना, सवर्ण्ृाृार
ि ा्
६,७

300

काउछे चनौटे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩारी ५, ६

500

ङ्झभहारे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचङ्छदका १

400
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झनहारे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्ञचङ्छदका १

400

उऩल्टाङ्चय ङ्झस.माृङ्ट. ढाकाफाङ

400

भधङ्टयी पॉृाट ङ्झसॊ.मो. सय ा्ृङ्टवभिखार

400
5600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
याना खोरा ङ्जवयौटा खोरा ङ्झस.मो., ठाडा ४ ,(१०हे .)

500

उबो खोरा ङ्झसॊचाई मोजना ,सङ्ञन्धखकि १,३ ,(१०हे .)

600

काबेय सोनाय ङ्चयऩ ङ्झसॊचाई मोजना,फल्कोट ७ ,(१०हे .)

400

सङ्टक्भी ऩचासे ङ्झसॊचाइ मोजना, स.न.ऩा. १अधािखाॉची

500

ङ्झसताऩङ्टय ङ्झसतखोरा वङ्टढीचौय ङ्झसभरचौय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., ङ्झसताऩङ्टय १,२,३ अधािखाॉची

500

ङ्झसताऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना अघािखाॉची

500

याभऩोत ङ्झसमो, ङ्झडबनी

500

ङ्ट े ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ङ्ञखङ्छदभ
काङ्झरभाटी खङ्टरर

500

अघािखडा ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, िन्धीखकि न.ऩा. १२

500

खाॉदीखोरा वाॉसटायी ङ्झसॊ.मो, फाॉग्गी

500

याजङ्टऩानी ऩोखयी , सन्धीखिक न.ऩा. १२

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
हयािऩाटा ऩोखेडाॊडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झफयौटा चौताया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झडही ङ्जकटे नी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

100

ठाडा ६

ठाडा ५
खाॊचीकोट ७,८

ङ्झनऩाने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ठाडाॉ ५
सोउल्रे खोरा दभाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

ङ्झसध्दाया ४

ठङ्ट रो खोरा वोहोटायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बगवती ७
ङ्जढङ्जकचौय टाकङ्टया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
गोजॉभङ्टर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

ठाडा ३, अभयािई

कभर ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

गोखङ्टङ्गा ७

वाग्रङ्टङ्ग ८

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

28,200

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
राभातार ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसद्दधाया य जरङ्टके (२७ हे .)

200

तल्रोढाॉट ङ्झसॊ.मो., सङ्टवणिखार

1,000

गॊगा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ठाडा ३,१ (४५ हे .)

1,000

ङ्ञितखोरा कयावेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिधाया (१५० हे .)

1,000

ऩावयाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसभरऩानमी अघािखाॉची

5,900

धङ्झतवन गङ्टयाॉसे ङ्झसॊचाइ मोजना ठङ्ट रा ऩोखयी ७ ८ अघािखाॉची

1,800

ङ्ञखदीभ पसेवा ङ्झसॊचाइ मोजना अघािखाॉची

4,350

भथङ्टया वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना वाॉग्रा अघािखाॉची

2,960

दभाय वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना जरङ्टके अघािखाॉची

4,300

ङ्झसत खोरा गोवाङ् ङ्झसॊचाइ मोजना जङ्टकेना अघािखाॉची

2,490

ङ्झनहारे गनङ्टवा य ठू रीवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञचङ्छदका १ य २ अघािखाॉची

200

गन्माटायी ङ्झसॊचाइ मोजना , स.न.ऩा.

300

भाटे ङ्जऩऩरटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाि ५

300

उऩल्टायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाकावाङ्ग ७ य ८

200

याकयापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसिया

200

ङ्झसभरपाॉट

ङ्झसॊचाइ मोजना, नयऩानी ५

200

खाकावेिी

ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाकावाङ्ग

200

भङ्टन्रीवाॉस ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभरऩानी १

200

फय खोरा उऩदल्रो चौयासी ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन १ अघािखाॉची

700

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

१७ भङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञखङ्छदभ ८ दङ्टगािटायी अघािखाॉची
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आऩचौय ङ्झसॊ.मो. जङ्टकेना ८
उऩल्टाङ्चय ङ्झस.मो. ढाकाफाङ
कोन्रे ङ्झसचाइ मोजना ठाडा ५, अघािखाॉची
कोप्चे खोरा राङदे री पाॉट ङ्झसचाइ मोजना जङ्टकेना १, अघािखाॉची
क्वाङदी नमावगय ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचङ्छदका ३ ४, अघािखाॉची
खमयफटी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसद्दाया ६ -३८ हें ), अघािखाॉची
खहये ङ्झसॊचाई मोजना,ङ्ञचङ्छदका, अघािखाॉची
गोडभङ्टङ्झन हाडीकोट ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचङ्छदका २, अघािखाॉची
ङ्ञचङ्छदगया ङ्झसॊचाइ, सङ्टवणिखार, अघािखाॉची
चौवापाॉट ङ्झसचाइ मोजना पङ्टरऩोखयी ७ ८ ९, अघािखाॉची
ङ्झछर ङ्झरङ्ग खोरा ढाव ङ्झसन्द ङ्झस.मो., ङ्जढकङ्टया, अघािखाॉची
जङ्टकेना खोरा ङ्झछऩङ्झछऩे ढाक्रे वङ्ञथत ङ्झसॊचाइ मोजना, अघािखाॉची
ठङ्ट रो कूरो साम्नेखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भये ङ ५, अघािखाॉची
ढाव-खयीफोट-ङ्ञचयादी पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, अघािखाॉची
तल्रो पराटे ङ्झस.मो. ढाकाफाङ
तीनखण्डे ङ्झसचाइ मोजना, जरङ्टके (३० हे .), अघािखाॉची
दाङ्ञम्जङटाय ङ्झसॊचाई मोजना, छत्रगॊज, अघािखाॉची
दङ्टवािङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखल्जी २, अघािखाॉची
नमाॊ फथती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसद्दाया १, अघािखाॉची
नमाकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखदीभ, अघािखाॉची
बगयी फैयाघाट ङ्झसचाइ मोजना जङ्टकेना ३

(२६ हें ), अघािखाॉची

भदङ्टयी पाॊट ङ्झसॊचाई मोजना सङ्टवणिखार, अघािखाॉची
भये ङ्ग ३ सल्री साना चेक्भी ङ्झसॊचाइ मोजना, भये ङ्ग १,२,३, अघािखाॉची
यञ्जङ्टघाट आखन खोरा , अघािखाॉची
रेते ङ्झभरङ्झभरे ङ्झसचाइ मोजना, अघािखाॉची
वरेवाङ वेरवा ङ्झसॊ.मो. ऩारी ९
ङ्जवतॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्ञन्धखकि ९ य खाचीकोट ४ (२५ हे .), अघािखाॉची
सत्रभङ्टये ङ्झसॊचाई मोजना,भैदान, अघािखाॉची
ङ्झसतखोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसताऩङ्टय ४ ५ ठाडा २ अघािखाॉची
ङ्झसथने अङ्झस ६ ङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाडभैदान २ ३, अघािखाॉची
सङ्टवणिखार ङ्झसचाइ मोजना सङ्टवणिखार ५ अघािखाॉची
हडा सङ्टखौडा ङ्झसॊ. मो., ङ्झसभरऩानी ५, अघािखाॉची
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कोप्चे दभाय ङ्झसचाइ मोजना ठाडा ५, अघािखाॉची
छारा खोरा ङ्झसचाइ मोजना खन, अघािखाॉची
जङ्टकेना खोरा ढाकेवास ङ्झसॊचाइ खन ४, अघािखाॉची
जोते ऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभरऩानी, अघािखाॉची
ढाडखेत ङ्झसचाइ मोजना खन ३ दे ङ्ञख ५, अघािखाॉची
नमाॉ फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचङ्छदका ४, अघािखाॉची
फडखोरा भॊगरटाङ्चय ङ्झसॊचाइ मोजना, भैदान ४, अघािखाॉची
फाण गॊगा खोरा ङ्झसचाइ मोजना ठाडा ३, अघािखाॉची
फादॊटायी ङ्झसचाइ मोजना सङ्ञन्धखकि १, अघािखाॉची
राभखोरा नङ्टवा अजिन खोरा ङ्झस.मो., थानदह २, ६, अघािखाॉची
राभाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाि, अघािखाॉची
वगङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना केरुङ्ग ८, अघािखाॉची
ङ्जवमाय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्ञन्धखकि ५, अघािखाॉची
ङ्जवहाय ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाि, अघािखाॉची
साङ्छठको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, अघािखाॉची
ङ्झसत खोरा बाङ्झफन राभा खेत दङ्टङ्झफचौय ङ्झसॊ. मो., ठाडा ४ (११० हे .), अघािखाॉची
ङ्ट े ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञखङ्छदभ
कारीभाटी खङ्टरर
खेवा कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. ऩेरुङ्गा ४
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वाङ्जषक
ि वजेट
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गच्छे वेिीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जढकङ्टया
ढाडीखोरा वाथटायी ङ्झसॊ.मो. वाॊगी २ अघािखाॉची
दभायवेसी ङ्झसॊचाइ मोजना, जरङ्टके
ऩतेङ्चय ङ्झसॊ.मो. जङ्टकेना ९
भधङ्टयी पाॉट ङ्झसॊ.मो. सङ्टवणिखार
भाटे ङ्जऩऩरटायी ङ्झसॊ.मो. अघािखाॉची
यतङ्टवाटायी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झडबनाि ४
ङ्जवक्रभसोता ङ्झसॊ.मो. ङ्झसभरऩानी
वेल्टायी ङ्झसॊ.मो. स.न.ऩा. १३ अघािखाॉची
सातभङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखङ्छदभ
357109

11,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

यणङ्झसॊह खोरा ङ्झनमन्त्रण, जरङ्टकेन्र ङ्झतनखण्डी २

500

दभायफेसी नदी ङ्झनमन्त्रण, जरङ्टके

500

सातङ्जवसे तटवन्ध, बन्ज्माङ ङ्ञचङ्छदका २

500

सङ्टॊगयङ्ट े खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्ञचङ्छदका ४

500

ङ्ञचसाऩानी तटवन्ध, नङ्टवाकोट ४

500

दे वी भङ्ञन्दय सॊ यऺण, ङ्झसव्दाया १

500

बगवती प्रा.ङ्जव.सॊ यऺण, खाचीकोट ८, ङ्जकटे नी

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
कैरािठाडाको ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ठाडा ९

500

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, जङ्टकेना ६

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्झसत खोरा ङ्झनमन्त्रण (यान्कास ऺेत्र सभेत)

6,000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

यनङ्झसॊह खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, ङ्झसद्वाया–१

500

गङ्टडरुङ खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, बृकङ्टटी न.ऩा. २ अभहवा १२

500

(रु. हजायभा)

ऩाल्ऩा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
इङ्झतमा खोरा
सयदे फा

ङ्झस मो ऩाल्ऩा

ङ्झस मो ऩाल्ऩा

गैयाऩानायी ङ्झफनाऩाटे

ङ्झस मो ऩाल्ऩा

1,800
300
300
300

सेयाखेत

ङ्झस मो ऩाल्ऩा

300

दै राटङ्टङ्ग

ङ्झस मो ऩाल्ऩा

300

अभेयी ङ्झस मो
३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

ऩाल्ऩा

300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

1,450
50
1,400

ऩाना नॊ 160/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

6400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
छङ्जवसे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खानीछाऩ

200

घोडेवास ङ्झसॊचाई आमोजना ,दोबान-३

200

चाङ्झरसे खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, तानसेन ९

300

चनौरी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, याभऩङ्टय ५

300

पोङ्ञक्सगकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी यानीवास

300

राकङ्टयी ऻानी चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, जल्ऩा २

300

ङ्ञचरङ्ञचरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचतङ्टया् धाया ९

300

टाहायीपाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, सत्मवती ३

200

सयोजवा फगेरवा ङ्झसॊचाइ मोजना, भदनऩोखया ६

300

ङ्झबभटायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचतङ्टङ
ि धाया ९

200

खहये खोरा ङ्झसॊचाई मोजना चाऩऩानी

200

फदिरे पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, गेजा ३

200

ऩचासे कङ्टरो ङ्झस.मो सोभादी नमाॉ

400

जोयाङ्ग खेत ङ्झसॊ.मो. अचिरे

400

सोह्रङ्झफसे पाॉट ङ्झस।प्र। ङ्जऩऩरडाडा-ढ

300

खहये खोरा ङ्झस।प्र। चाऩऩानी

300

ख) ऩहाडी ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना
याभऩङ्टयपाॉट ङ्झस.ॊ मो., ऩाल्ऩा
३५७१२६

2000
5400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दऩङ्टक
ि पाट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., ३ ,(३५हे .)

1800

रप्सीखोरा कङ्टसेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, अगिरी-४ ,(४हे .)

400

झ-मारखेत नमा प्रङ्जवङ्झध ङ्झसॊ.मो, ङ्झसरङ्टवा १, ३हे .

600

कोइल्दी ङ्झसॊ.मो, गल्धा ८, ऩाल्ऩा

500

वडहये वगय ङ्झसॊ.मो, नमाॉ नभतरेस ऩोखयाथोक ,ऩाल्ऩा

500

वगय ठू रो कङ्टरो ङ्झस.मो, दरङ्टग
ि ॊ , ऩाल्ऩा

500

खन्च ङ्टवा ङ्जऩऩरचौय कटहयटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.,

500

ङ्जऩऩर डाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ङ्जऩऩरडाॉडा ९

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

खन्च ङ्टवा ङ्जऩऩरचौय कटहयटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
खयधाया सै टोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टसङ्टभखोरा ८
कङ्टम्राङ फरेङदी आॊऩचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खाङ्झरवन २
रप्सी खोरा कङ्टसेनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अगिरी ४
अयवादी नन.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩारङ्टड भैनादी १
छाऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भदनऩोखया
फेरौना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पोक्सीङ्गकोट २
ङ्जऩऩर डाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जऩऩरडाडा ९
सेते गैया चयचये न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भथमाङ्ग ४
कङ्टसङ्टन्डे ऩङ्टछाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दरिगॊ
सयौ खोरा भङ्टल्नावायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सयौ ३
ऩाॊरख
े ोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ब ङ्टवनऩोखयी ५
गवदे चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भदनऩोखया
गङ्टडङ्टवाखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खानीछाऩ १
भङ्टराको चौय न.प्र.ङ्झस.मो., अगिरी ३
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

53,200

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कचरपाॊट ङ्झसॊचाई मोजना, कचर (३०० हे .)

20,000

ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वोधागङ्टम्वा ३ (८७ हे .)
छे रङ्ग

1,500
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सङ्टन्दय भाझीगाॉउ कारी गण्डकी ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टॊगी ४
सदे वा पाॉट सदॊ ङ्झसचाइ मोजना सोभादी ८ (४० हे .)

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

9,300
900

ऩासकङ्टण्ड फङ्टढासटक ङ्झसॊचाइ मोजना दोबान

6,000

ढफपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना फल्दे ङ्गढी ६ ७

4,000

चयचेय ङ्झसॊचाइ मोजना, भथमाभ

2,000

भायावास ङ्झसॊचाइ मोजना, दोबान

7,000

ङ्झनङ्जकचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरडाॉडा ६य ९ ऩाल्ऩा

500

खहये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना चाऩऩाॉनी २

700

य ६ ऩाल्ऩा

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

अरै चे फडहये ङ्झसॊचाइ मोजना, गाडाकोट २ (२६ हे .), ऩाल्ऩा
कयभपाॉट ङ्झसचाइ मोजना यहवास ऩाल्ऩा
काभ्रे ङ्झसचाइ मोजना वन्दीऩोखया, ऩाल्ऩा
कोइल्दी ङ्झसचाइ मोजना गल्घा ८, ऩाल्ऩा
खहये ङ्झसचाइ मोजना, ऩाल्ऩा
गोठादी ङ्झसॊ.मो., गोठादी, ऩाल्ऩा
तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, गेजा, ऩाल्ऩा
तल्रो ङ्झनङ्जकचौय कङ्टरो ङ्झनभािण, ङ्जऩऩरडाॉडा ६,९, ऩाल्ऩा
फाॉध खोरा ठू रो पाॉट ङ्झसचाइ मोजना हङ्टॊगी ४ ७, ऩाल्ऩा
भदन ऩोखया धाऩ ४ ङ्झस.मो., ऩाल्ऩा
राकङ्टयी ऻानचौय पाॉट ङ्झसचाइ मोजना जल्ऩा ऩाल्ऩा
वगय ठू रो कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना दरङ्टङ्ग
ि , ऩाल्ऩा
वडहये वगय ङ्झसचाइ मोजना नमाॉ नभतरेस ऩोखयाथोक, ऩाल्ऩा
सभङ्टङ्ङत भाझी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टॊगी ७ (२५ हे .), ऩाल्ऩा
हङ्टगी ङ्झसचाइ मोजना हङ्टगी ४ ७ ८, ऩाल्ऩा
गनेहा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

ङ्ञचदीऩानी ७, ऩाल्ऩा

चन्दनवास कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,
टाहायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

सदे वा २ ३, ऩाल्ऩा

सत्मवती ९, ऩाल्ऩा

ङ्झनङ्जकचौय पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरडाॉडा ६
बारङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

य ९

दछाि ६, ऩाल्ऩा

भनसेवा गडवास ङ्झसॊचाइ मोजना,
भयभया पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना,

गोठादी ५ ६, ऩाल्ऩा

झडेवा १, ऩाल्ऩा

भाडीपाॉट ङ्झसॊ.मो.
वडहये वासकटङ्ट वा वगय ङ्झसॊ.मो.
सोह्रङ्जवसे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरडाॉडा ९
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अगये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखयाथोक, ऩाल्ऩा
दऩङ्टक
ि खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाल्ऩा
दे वी नगय चेवापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाल्ऩा
दोभही ङ्ञचरोउने थयी ढाकखकि कङ्टरो भभित, दे उयारी, ऩाल्ऩा
याभऩङ्टयटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, दछाि याभऩङ्टय, ऩाल्ऩा
ङ्चयऩाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभत्मार १, ऩाल्ऩा
अगिरी पाॊट ङ्झसॊचाइ आमोजना, अगिरी
गल्धापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना,

गल्धा, ऩाल्ऩा

चचिये ङ्झसॊचाइ मोजना, भथमाभ
टायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

हेक्राङ ७, ऩाल्ऩा

दोयाङ्ग खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, अचिरे
ऩचासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना
ऩङ्ञच्चसटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,

वाकाभराङ, ऩाल्ऩा

ब ङ्टताहा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञझरुवास १, ऩाल्ऩा
रगङ्टवापाॊट ङ्झसॊचाइ आमोजना दे उयारी-८
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वाङ्जषक
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गोठादी ४, ऩाल्ऩा
11,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

श्रीडाॉडा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दोबान ४

500

खाराटायी तटफन्धन, झडेवा ९

500

तानसेन खोरा ङ्झनमन्त्रण, भाडीपाॉट, ङ्ञचतङ्टङ
ि ाघाट

500

भङ्टर खोरा तटफन्ध, कचर ६

500

झङ्टथसा खोरा ङ्झनमन्त्रण, ता.न.ऩा. १

500

होरङदी जाने फाटो य गङ्टल्भी जाने फाटो फङ्ञचको ठाडो खोल्सा नङ्जमन्त्रण, तान्सेन ५,६, ऩाल्ऩा

500

टङ्ट डी खेर ब्मङ्चयकभङ्टनी दङ्टधेधायी हङ्टदै धोवीधाया खोल्सी बर ङ्झनमन्त्रण

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
श्रीडाडाॉ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दोबान ४

500

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, वाटाभराङ्ग १

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्झतनाउ खोरा ङ्झनमन्त्रण (भाडे पाॉट)

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ऩच ङ्टवा कङ्टसङ्टन्डे टाय सॊ यऺण हङ्टॊगी १,२

500

याभङ्छदघाट सॊ यऺण कामि, याभनदी धाभ

500

(रु. हजायभा)

गङ्टल्भी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

9,900
300

वयगती सानीचौय बभौचौय ङ्झसॊ. मो, नेटा १,२, गङ्टल्भी
दभकापाॉट/सोता ङ्झसॊ. मो., रुऩाकोट ९, गङ्टल्भी
ऩहाडी पाॉट ङ्झसॊ. मो गङ्टल्भी

३५७११८

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
झेदॊ खोरा ङ्झसॊ. मो, हङ्टङ्गा ९, गङ्टल्भी

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

300
9,000
300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

800

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

100

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

700

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
फदिरे पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, गेजा ३

150

ङ्जकसानको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भयब ङ्टङ्ग ८

100

वाङ्गेको कङ्टरो ङ्झसॊ. प्रणरी ,भयब ङ्टङ्ग ९

100

गढे खोरा कङ्टरो ङ्झसॊ. प्रणरी, घङ्झभय
ङ्झसभरटायी ङ्जवताि वगय

२

ङ्झसॊ. प्रणरी, भयब ङ्टङ्ग १

100
200

ङ्झसथनेयी -घाभऩानी ,ढाव-धायाऩानी-ज्माङ्झभये ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जवभय ा्ृङ्टख १,३

150

कोदे ङ्गफेिी कङ्टरो भभित, खडगकोट १ य २

100

ङ्चयङ्झडखोरा ङ्झभर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बनकङ्टवा रुरु ७,८,९

100

आॊधीखोरा फङ्टढो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ, हङ्झभच
ि ौय २,

100
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सानी खोरा तारय ा्ृेखकि गैयाखकि ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बनबने

100

यातचौय ङ्झसॊचाइ प्रणरी, हङ्ञथतचौय

100

टोडके घडेयी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अखािवाङ्ग

100

गङ्टनधाया ङ्ञचङ्झडऩानी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कय ा्ृङ्टता

100

हजाये ङ्झसॊचाइ मोजना, अखिरे योइदी

100

खोरा खकि बराि ङ्झसॊचाइ मोजना, ये .न.ऩा. ४

100

धयभखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अरािङ्गकोट

100

कऩासे जैङ्झसथोक ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हङ्ञथतचोय

100

पल्दे नी चादे वगय

ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, भबङ
ि ङ्ट

200

अगने तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाई प्रणारी, ङ्झससे नी १

200

गौयास खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी वडागाउॊ ३

100

कल्रे नी, कल्रावोटी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दरािभचौय ३

100

कङ्टखेा्यखोरी, ङ्जऩऩरे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दोहरी ४

100

अरै चीखोरा -सऩैदी) ङ्झसॊचाइ मोजना

100

उल्टे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारीय ा्,य ा् इ. यजथथर

100

गङ्टढेखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, घङ्झभय २

100

भचाकोट ङ्झसॊचाई कङ्टरो,अथरेका

400

ङ्जवदौयी पाटॉ ङ्झसॊचाई मोजना

300

छहये खोरा जाव्रङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी,अभयऩङ्टय २

100

ओखये नी ङ्झसॊचाइ मोजना, बनबने ५

200

जङ्टकेना हाडहाडे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टकोट दह

200

भचाकोट ङ्झस।प्र। अथरेवा-ड

३५७१२६

वाङ्जषक
ि वजेट

0

गडेडङ्छदघाि ङ्जवयौट काउरे सारे फोट ङ्झस।प्र।

300

फाङ्झभटाय ङ्झसॊचाई गङ्टल्भी

500
4,700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
तोतिनाग ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., नमा गाॉउ ३,गङ्टल्भी
ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., ङ्छदगाभ ४,गङ्टल्भी
जरजरा ये ङ्झत जेङ्झड ङ्झसॊ.मो., अखोवङ्ग,गङ्टल्भी

1,000
200
1,000

ठू रोचेकभी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, अखिर ा् तम्घास ने.प्र ६ हे . गङ्टल्भी

200

ब ङ्टयरे खोरा ङ्झसॊ.मो., रेटा-३, ४, गङ्टल्भी

200

अये वा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩाउदी अभयाइ, २ गङ्टल्भी

500

दयभ खोरा वाभी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, वाभी गा.ङ्जव.स १,२,३,६,९

500

नौघाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,, वडागाॉउ ८ य ९

500

वडीघाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फङ्झरथङ्टभ २

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झसथनेयी ठाॉटीऩयी ऩौवा कङ्जप खेती न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अजे ८
कङ्टइनेऩानी ङ्झसिडाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩयाल्भी 1
बङदारे फाॉसखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,अजे ५
टोटनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जऩऩरधाया २
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कूरो भरामङ्झगयी, ४ दे ङ्ञख ८,
गनाउनेखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., म्मारऩोखयी ४
कटौजे साभङ्टदाङ्जमक न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
फाहङ्टन ऩधेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,म्मार ऩोखयी ५
ङ्चयङ्दीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩल्रीकोट ८,
फगाहा खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्छदगाभ ८
खडककोट ऩाईऩ

न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खडककोट ३,

सङ्टवा खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩाइऩ गैडाकोट ८,
खारा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जैसीथोक ९
बयाहा उऩल्रो चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फडागाॉउ ७
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ङ्ञचसाखोरा ऩनाहाघाट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हङ्ञथतचौय 8
ठङ्ट रो ऩोखयी कृषक सभङ्टह न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बासे ४,6
ब ङ्टयरे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
वाभी दयभखोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वाभी 1,2,3,6,9
सल्रेयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दयवाय दे वीथथान २
ङ्चयङ्झडखोरा भाझकङ्टरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रू ७,८,९
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

47,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कॊके दे उयारी तार ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टयकोट तार (७० हे .)

1,000

ङ्चयभङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना ङ्चयभङ्टवा ५ ६ ७ ८ ९

7,000

टायी ङ्झनभयाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉझकटे यी ३

6,500

बतङ्टङ
ि ङ्झसॊचाइ मोजना बतङ्टङ
ि २ य ३

7,500

अथरेवा चौय पाॉट ङ्झसचाइ मोजना अथरे वा

7,490

तल्रो ङ्जवरुवा फङ्टवापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना रुरु (५० हें )

7,500

सोता ङ्झसॊचाइ मोजना भयब ङ्टङ्ग ९ गङ्टल्भी

2,400

ङ्झसयसेनी ऩौवा कङ्जप ङ्झसॊचाइ मोजना अजे ८ गङ्टल्भी

500

ङ्चयङ्दी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्ञल्रकोट ८ गङ्टल्भी

300

फङ्ञन्दऩ आॉऩचौय ङ्झसॊचाइ मोजना रुऩाकोट गङ्टल्भी

200

कोटकटे यी ङ्झतम्रखकि ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टल्भी

500

बनबने फडाचौय फृहत्त ङ्झसॊचाइ मोजना, बनबने २., गङ्टल्भी

500

फेङ्झतनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना अरािङकोट गङ्टल्भी

500

चेभी ङ्झसॊचाइ मोजना ठू रो रङ्टम्ऩेक गङ्टल्भी

500

दयभखोरा वाङ्झभङ्झर ङ्झसॊचाइ मोजना, वाभीटक्साय
ङ्चयडी खोरा िाङ्झरकगॊगा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुरु ७

500
८ ९

500

कोल्से टायी ङ्झसॊचाइ मोजना, जैसीथोक ९

500

सथनेयी घाभऩानी ढाव धाया ज्माङ्झभये ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवभङ्टखकि १ य ३

500

याङ्दी ङ्झसॊचाइ मोजना अघािवाङ्ग ७ ८

500

फसाहा सेयापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना हङ्ञथतचौय ७

८ य फङ्झडगाॉउ ५ गङ्टल्भी

500

भाइरी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना अवेनी ४ ५ ८ ९ (२० हे .) गङ्टल्भी

500

कङ्टभार कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टयाङ्ग गङ्टल्भी

510

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१०००

कङ्टभारटायी ङ्झसचाइ मोजना, दयवाय दे ङ्जवथथान ७ ८ ९ (४१ हे .), गङ्टल्भी
खोय ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॊग्रा, गङ्टल्भी
चेभी ङ्झसचाइ मोजना ठू रो रम्ऩेक गङ्टल्भी
छयछये दयराभे टोर ङ्झसचाइ मोजना अखिरे ६ गङ्टल्भी
ङ्झत्रफेनी ठङ्ट रो खोरा ङ्झससनेयी, कङ्टरो पोक्सीङ्ग, गङ्टल्भी
नाङ्गेखोरा ओख्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, अजे २,३, गङ्टल्भी
बासे खोरा ङ्ञचङ्छदऩानी ङ्झसॊ.मो., जङ्टङ्झनमा , गङ्टल्भी
भङ्ञझङरेटा ङ्झसॊचाइ मोजना, अखिरे (२७ हे .), गङ्टल्भी
श्रीस ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवश्वकखकि गङ्टल्भी
सतग ङ्झसचाइ मोजना ङ्चयभङ्टवा गङ्टल्भी
सेङदीवेल्टङ्टङ ङ्झसॊ. मो. खज्मािङ ४,५ (२५ हे .), गङ्टल्भी
अग्टा आब्फोट ङ्झसचाइ मोजना, खडगकोट १,२,३ य ४
अजेन्टीछाऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टतङ्टङ्ग
ि २,४,५, गङ्टल्भी
अये वा ङ्झसॊचाइ, ऩौङ्छदअभयािई
आरुऩाटा तङ्टसाये

ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसङ्झसन
ि ी ६

कान्छी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, अवेनी
ङ्जकहङ्टॉ खोरा खजहायका

रुख ङ्झसॊचाइ मोजना,िाङ्ञन्तऩङ्टय ७ ८

कङ्टभरटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, दयवाय दे ङ्जवथथान ७ ८ ९
गढे खोरा कङ्टरो ङ्झसॊ. प्रणरी ,घङ्झभय

२
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गङ्टनेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भबङ
ि ङ्ट
ङ्ञचसाऩानी फाह्रङ्जवसे भजङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना,
चौयासी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना,
जोखङ्टभ चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩूङ्झतघ
ि ाट
ङ्जटभङ्टयेखोरा दभाय ङ्झस.मो., तङ्टयाङ्ग ८,६, गङ्टल्भी
तङ्टयाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना,
ङ्झत्रवेणी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, पोङ्ञक्सङ्ग
दयभखोरा, वाभी ङ्झर ङ्झसॊचाइ आमोजना, वाभीटक्साय
दङ्टगािघाट चाऩटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, इथभयाजथथान
पङ्टरवायी ङ्झसॊ.मो. खडककोट ४
फाभीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,
फेङ्झसकाचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वादी ४
बासे खोरा ङ्ञचदी ऩानी ङ्चयऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टङ्झनमा
रुम्टा साया खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्ञथतचौय ८
वाङ्गेको कङ्टरो ङ्झसॊ. प्रणरी ,भयब ङ्टङ्ग ९
ङ्ट ाटा च ङ्टत्रकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, अग्रङ्टङ्ग
सयथमाङ्ग खवरा ऩैमऩ
सये ङखोरा अग्रङ्टङपेदी

ङ्झसॊचाइ मोजना, अग्रङ्टङ ३ ५ ६

थमाङ्दी फेल्टङ्ट ङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, खज्मािङ्ग ४ ५
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अभयावोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्भी
अयौदी भाझॉ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्भी
कटौजे साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊ मो, गङ्टल्भी
गङ्टही खोरा डङ्टम्भेय ङ्झसचाइ मोजना, गङ्टल्भी
ङ्ञचङ्ङेघाट भाझरुम्टा ङ्झसॊचाइ मोजना, अजे २, गङ्टल्भी
छरदी बराचायी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, हङ्ञथतचौय ७, गङ्टल्भी
जरङ्टकेऩानी ठाॉटी ऩातयी ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्भी
ङ्ट खोरा पाॉट ङ्झसचाइ मोजना जङ्टवङ्ग
ङ्ट १, गङ्टल्भी
जङ्टफङ्ग
ऻान खोखये नी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझकटे यी, गङ्टल्भी
झङ्टभगाॉउ ङ्झसचाइ मोजना कङ्टघाि झङ्टभगाॉउ, गङ्टल्भी
झूल्कादे ङ्ञख नमाॉ खकि हङ्टदै छम्डीखकि ७ ङ्झसचाइ मोजना, जङ्टहाङ्ग २, गङ्टल्भी
टङ्टनीखोरा दे ङ्ञख भैदानसम्भको कङ्टरो ब ङ्टजङ्टङ्ग, गङ्टल्भी
ठू राखेत ङ्झसचाइ मोजना अखिरे हङ्ञथतचौय, गङ्टल्भी
तल्रो ङ्जवरुवापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुरु, गङ्टल्भी
तारऩाटा ङ्जवयौटा ङ्झसचाइ मोजना हिया ४, गङ्टल्भी
दङ्टगािघाट गैयी यानीपाॉट ङ्झसचाइ मोजना, दरािभचौय ५,९, गङ्टल्भी
दौधा जङ्टङ्झड पाट ङ्झस.मो., गङ्टल्भी
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसचाई मेाजना, वाथतङ्ट ५२ (२८ हे .), गङ्टल्भी
फाङ्झभटाय ङ्झस.मो., गङ्टल्भी
फाभे टक्साय ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्भी
रसाहा पाॉट ङ्झस.मो., गङ्टल्भी
राभिेया आऩटायी कङ्टरो ङ्झनभािण, धङ्टकोट वथतङ्ट ५, गङ्टल्भी
वाधय ढङ्ट डी कङ्टरो ङ्झनभािण मोजना दौधा, गङ्टल्भी
ङ्जवधौयी ङ्झस.मो., जङ्टहाङ, गङ्टल्भी
सङये ङ खोरा ऩैमाऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना, अग्रङ्टङ, गङ्टल्भी
ङ्झसङ्ग ओखरे ङ्झसॊचाइ मोजना, अगै ३, गङ्टल्भी
ङ्जहभधाया अखिरे ङ्झसचाइ मोजना ङ्जहभधाया, गङ्टल्भी
अचिरे आॉभवोट ठङ्ट म्भा ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टतङ्टङ्ग
ि
काङ्ञन्छ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोवजा, अवेनी
खयवाङ-ओबानखोरा-कङ्टभारटायी-ङ्छठम्र ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टकोटयजथथर
खोय ङ्झसॊचाइ,वाग्रा ५
गये न-ङ्छदघाि-ङ्जवयौटा-काउरे साल्वोट ङ्झसॊचाइ मोजना, घङ्झभय 2,5,6,9
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ङ्ञचत्रङ्टङखोरा, दहरे ताल्तङ्टङ सातभङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झसकोट 6
छङ्ञल्द बारङ्टखोरा बराटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्ञथतचौय 7
जोगीथङ्टभ उऩल्रोकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ये नऩा
डाॉडाभङ्टख-ङ्झसरतङ्टङ-घङ्झतप
ि ाॉट-फाह्रङ्झफसे- भजङ्टवा ङ्झसॊचाइ, हङ्ञथतचौय
डौडे नी-खोय-भङ्रा-दे उयारी-ङ्जकयाखोय- ऩौवा थमारखोरा आॉटी ङ्झसॊचाइ मोजना, अजै 2, 5, 7,
8 य 9
ङ्ट ठङ्ट रा खेत घैमाछये ङ्झसॊचाइ मोजना, छाऩङ्जहरे ७
तेभर
ऩौदी याक्से साहाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना
पेङ्छदपाॊट, चाॊऩटायी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, इश्भायजथथर
फयरमा ङ्झसॊचाइ मोजना, खड्गकोट
भहङ्जवय, ताये खोरा, खङ्चयगौडा ङ्झसॊचाइ, रृवाङदी ८
भोरेठाटी ङ्झसॊ.मो. अथरेा वडा नॊ. २
भोहये भाये य ा्-फदिवास ङ्झसॊचाइ, हाडहाडे १,३,४,८
वङ्झरथङ्टभ-ङ्ञिवऩङ्टयी-टायी-फोटे गाउ-कङ्टभारगाउॉ ङ्झसॊ.मो.वङ्झरथभ
सायाखेत ङ्झसचाइ आमोजना, जैङ्झसथोक ५
ङ्झसभरटायी ङ्जवताि वगय

ङ्झसॊ. प्रणरी ,भयब ङ्टङ्ग १

सोता सम्मङ्टक्त ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩाकोट
सोता-ङ्झसभाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, नमाॉगाउॉ ९
357109

11800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि
अगाहा खोरा ङ्झन. मो. ङ्छदगाभ

500
६

500

घाट गाउॉ खोरा ङ्झनमन्त्रण, नमाॉ गाउॉ १

500

सत्मवती भा.ङ्झफ. फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

ङ्झफत खोरा ङ्झनमन्त्रण, नमाॉ गाउॉ १

500

सथमू ि खोरा ङ्झनमन्त्रण, ऩङ्टङ्झतघ
ि ाट १

500

छल्दीऩनाहा बराटायी, याभचौय तटफन्ध, हथतीको ७

500

भाङ्झरका भा.ङ्झफ. सॊ यऺण, भयब ङ्टग १

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
फाह्रङ्झफसे खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, खज्जमािग ४, ७, ८ य ९

500

कङ्टखङ्टये खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ऩङ्टङ्झतघ
ि ाट १

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
फडीगाड खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

अॊगाहा आभडाॉडा, ङ्जऩप्रे पाॉट सॊ यऺण, ङ्छदगाभ ६

500

नौङ्जवसे वेल्टङ्टक थमाङ्गी पाॉट सॊ यऺण, खज्मािङ्ग ४,५,७,८

500

357103

(रु. हजायभा)

थमाङ्गजा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
आधी खोरा ङ्झस मो थमाङ्गजा

4,100
300
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काङ्ञम्तटाय

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झस मो थमाङ्गजा

जमाग्दी ङ्झस मो थमाङ्गजा
357108

जम्भा फजेट

3,500
300

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

27,240

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
चाऩाकोट टाय
३५७११४

ङ्झसॊ.मो, यत्नऩङ्टय ३,४,५,६,७,९ (८८५ हे ), थमाङ्गजा

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

750

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

50

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
३५७११८

27,240

700

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5,800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
डभायखोरा ङ्झफयौटा भभित ङ्झस.मो. भराङकोट ३

200

गङ्टरुङ्गदी इङ्ञम्सर ङ्झसॊ. कङ्टरो भभित श्रीकृष्ण गण्डकी ५

200

ठङ्ट रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी वयाको पेदभङ्टनी, चाऩाकोट ११

300

ङ्झभङ्झभि गयाखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रीगण्डकी ९

200

उदीमाचौय ङ्झसॊचाइप्रणारी वेल्कोट ९

200

ङ्जवते कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जवघिय ा्ृाृा

200

रोकफाध कङ्टरो फाॊध ऺङ्ञणको भङ्टहान ङ्झसॊचाइ प्रणारी ऩङ्टतरीवजाय १६

200

दहथङ्टभ छाङछाङदी ङ्झसॊचाइ नहय थमाङ्गजा

200

केदी छहया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झनदङ्टवाखकि ५

200

सेया खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टधाय मोजना, चाऩाकोट न.ऩा. ६

200

ब ङ्टभयीघाॊट खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, चाऩाकोट न.ऩा. १०

200

भाझ कङ्टरो ङ्झसॊ मो. ङ्जवगाि अचिरे

200

आउते ऩानी

खोरा कङ्टरो भभित भनकाभना ९

400

२० भङ्टयी कङ्टरो ङ्झस।प्र। ङ्झभभॉ

300

दाङ्चयभचौयको डङ्टनडङ्टन खोरा ङ्झस।प्र। कृष्णगण्डकी-ड

300

नेसे खोरा डाॉडा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना याऩाकोट १

400

जैसया झाडी ङ्झसॊचाईकङ्टरो ङ्झनवङ्टवाखकि

400

ऩङ्जटमाकङ्टरो ङ्झसॊचाई आमोजना चाऩाकोट ५ थमाङ्जा

500

क्वाभी पाॉट ङ्झसॊचाइ प्रणारी सङ्टधाय चाऩाकोट १० थमाङ्जा

500

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
रॊ केटायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, थङ्टभऩोखया, थमाङ्गजा
३५७१२६

500
5800

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
500

आरुिखकि ङ्झसॊचाइ कूरो दङ्झरत फङ्ञथत (१२हे .)
भनकाभना न.प्र. ङ्झसॊ. मो, जगत्रदे वी ५ य ऩेराकोट १
भाझगाउॉ थाप्रे ङ्झसॊ. मो., याऩाकोट ३

(१५हे .)

500

(१४हे .)

ङ्झब्रयी खोरा जैङ्झसडाडा एकफाय न.प्र.ङ्झस.मो., ङ्ञखरङ्टदेउयारी ३

700

(१०हे .)

500

डाॉडाघय ङ्झस मो, याङ्गवाङ्ग १(१०हे .)

500

बेडाफायी ङ्झस मो, दयौ ७ (१०हे .)

400

कौदारे खोरा गैमा धैमा डाॉडा ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., वाहाकोट ५, गैमा , थमाङ्जा

300

गैयाधाट ठङ्ट राखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., आरुिखकि ८, थमाङ्गजा

100

भङ्टल्का ङ्झस मो., वानेथोक, दे उयारी ५, थमाङ्गजा

200

ङ्जवयघाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, ङ्जवयघा २,३,४,५,६,७,८ य ९, थमाॊगजा

500

केरादी भैदी ङ्झरफ्ट मो, साखय५,६ थमाॊगजा

500

कङ्टरूॊग खोरा न.प्र. थङ्टम्ऩोखया ८,

500

रथयीवेसी ऩोटाकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
काभीडाडा खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जवघाि

100

६

ङ्जवदॊ खोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भारङ्टॊ गा
थायापाॉट फगैचा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., पाऩयथङ्टभ १
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सेया पाॉट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ठङ्ट राडीही ९
डाॉडाऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कूरो ङ्झनभािण , आरभदे वी ४
कैदरे खोरा गैमा वारृघये ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वाहाकोट ५
रूऩाखानी ऩोखयी.,न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनवङ्टवाखकि ३
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

33,650

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
जङ्ञन्त कटङ्टवा धनेटायी ङ्झसचाइ मोजना, भग्माभ ङ्ञचसाऩानी ५ (३० हे .)

1,500

वटाङखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉखय ९ (३०हे .)

2,000

िाखय तल्रो पाॉट ङ्झसचाइ मोजना साॉखय २

2,000

ङ्जकसान आॉधीघाट ङ्झसचाइ मोजना कङ्टवाकोट ३ ४ (२०५ हें )

13,950

असीभङ्टये सातङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना सेतीदोबान थमाङ्जा

2,000

डम्पेटायी ङ्झसॊचाइ मोजना थवये क ७ थमाङ्जा

1,000

भाङ्झथल्रो तल्रो अखेणी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसरङ्टङ दे उयारी ७ (रङ्टव्धीखोरा) थमाङ्जा

1,500

आॉऩचौय वेरचौयटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ऩक्वादी १ २ थमाङ्जा

1,000

राभखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञजभरा टक्साय ३ थमाङ्जा

1,500

सटङ्टका कङ्टरो ङ्झसॊ आमोजना,आरभदे वी ७,थमाङ्गजा

1,500

ङ्ट ान ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टतरीवजाय
हङ्टग्दीखेत डङ्टडेभह

1,000

दयौ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अजङ्टन
ि चौऩायी ४ य ५

900

फाह्रङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, थङ्टभऩोखया

900

ङ्जकसान आङ्झधघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा. १० य ११

500

श्री कडेल्नी ङ्झसॊचाइ मोजना,

500

चाऩाकोट न.ऩा १०

ज्माग्दी कटङ्टई ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.४, थगाङ्गजा

500

ङ्झफसभङ्टये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कृण्णगण्डकी ८ ङ्झभङ्झभि थमाङ्जा

700

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

आक्वा छति पाॉट नॊ ४ छे उखण्ड ङ्झसचाइ मोजना जगत्रदे वी ९, थमाङ्जा
इरङ्टॊ गा ङ्झसॊचाइ मोजना, जगत्रदे वी

१ य ३ (६० हे ), थमाङ्जा

ओडाये फाह्रङ्झफसे ङ्झस. मो. थङ्टभऩोखया य ऩेराकोट, थमाङ्जा
कोटाकोट रसघाि वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना आरभदे वी १ 2 ३ ४ ५ थमाङ्जा
खोक्चया योथराभ पकािभ ङ्झसॊचाइ मोजना, अचिरे २, थमाङ्जा
गाडखानी घैमावायी ङ्झसॊचाइ मोजना, याऩाकोट, थमाङ्जा
जैसया झाडी ङ्झसॊ. मो., ङ्झनफङ्टवाखकि ७, थमाङ्जा
ज्माग्दी खोरा ठू राखेत तल्रो कूरो ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचङ्ङेवास ६, थमाङ्जा
ङ्जटकाजा तल्रो फैडोटाय ङ्झसॊ. मो., ऩङ्ट.नङ्ट.ऩा. ९, थमाङ्जा
ङ्जटकङ्टरो अङ्झसभङ्टयो ङ्झसॊ.मो., थमाङ्जा
ठू रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनफङ्टवाखकि ७, थमाङ्जा
डङ्टडेखोरा भाझगाउ, यत्नऩङ्टय, थमाङ्जा
डोड खेत ङ्झसचाइ मोजना, चीराउने वास १, थमाङ्जा
तल्रो टाऩङ्टकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्ट न ११ थमाङ्जा
दे उयारी बञ्ज्माङ्ग ङ्झसॊ. मो., याऩाकोट ३, थमाङ्जा
ऩॊचभूर डहयाभङ्टङ्झन ङ्झरथने ङ्झसङ्चयनडाॉडा ठू रो खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩॊ चभङ्टर थमाङजा
ऩाठखोरा वोधी आम्वोट ङ्झसचाइ मोजना, थमाङ्जा
ऩानीभोये फारभङ्टये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, थङ्टभऩोखया ५, थमाङ्जा
पेदी फगय ठङ्ट रा खेत भाथटायी बैसेढङ्टङ्गो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचराउनेवास ५,७,८,९ थमाङ्जा
फगङ्टवा खहये ङ्झसॊ. मो., वाङ्झरड.८, थमाङ्जा
फतयापाॉट ङ्झसचाइ मोजना चाऩाकोट, थमाङ्जा
फङ्टम्दी खोरा तेउनास जोगी नाम्सा ङ्झसचाइ मोजना कङ्टवाकोट ३ ४ ७, थमाङ्जा
फेत्मानी खोरा फङ्टढी कङ्टरो ङ्झस मो ङ्ञचराउनेफास २,३, थमाङ्जा
ङ्झभङ्झभि भाझकूरो ङ्झसॊचाइ मोजना,

श्रीकृष्णगण्डकी ९, ङ्झभङ्झि भि थमाङ्गजा

याजाको कङ्टरो पङ्टरवायी नहय ङ्झसॊचाइ मोजना थवये क, थमाङ्जा
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याजाको फाॉध ङ्झस मो, ऩङ्ट.न.ऩा.७, थमाङ्जा
याऩाकोट आरीपाॉट ङ्झसॊ मो , थमाङ्जा
रभागे पाॉट ङ्झस मो, ऩङ्ट.नङ्ट.ऩा.९, थमाङ्जा
रङ्टव्दी ऩङ्टवार ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखरङ्टङ ८, थमाङ्जा
सन्मासीटाय आभवोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचङ्ङेवास ७, थमाङ्जा
ङ्झसभरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञखरङ्टङ्ग दे उयारी थमाङ्जा
अम्फोटे तथा हयावोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट १ थमाङ्जा
चाक्चेङ्झथयडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.१२ थमाङ्जा
तारखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट थमाङ्जा
ऩाङ्रेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कृण्णगण्डकी थमाङ्जा
ऩाटने कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.१४ थमाङ्जा
फतया ङ्झसॊचाइ मोजना, थमाङ्जा
बाट खोरा डहये ङ्झसभरफोट ङ्झस.मो
श्री तल्रो ङ्ञचरौसा ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.१० थमाङ्जा
श्रीखोरा ङ्जऩडारङ्ट फायी गहते ङ्ञिखङ्टि ङ्झस.मो आडङ्टचौय १
सङ्टरुङ्गे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, थमाङ्जा
सेयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.६ थमाङ्जा
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
कयङखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झफघाि ७, थमाङ्जा
कङ्टरीखेत ङ्झसचाइ, फङ्टरफङ्टरे याऩाकोट ४, थमाङ्जा
खऩटे खोरा ङ्झसचाइ मोजना, आरुचौय ५, थमाङ्जा
खाडी खोरा दहथङ्टभ ङ्झसॊचाइ, थमाङ्जा
चाङ्झरसे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकचनास १, थमाङ्जा
डाॉडाऩोखयी ङ्झसॊचाई कूरो ङ्झनभािण, आरभदे वी ४, थमाङ्जा
धयादी सायीखोरा ङ्झसॊचाई मोजना, थङ्टभऩोखया ५, थमाङ्जा
ङ्झनगाहा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दहथङ्टभ ६, धयभऩानी, थमाङ्जा
फरभाटा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञखरङ्टड दे उयारी ९, थमाङ्जा
फोक्सी यह ङ्झसॊचाइ पेदी खोरा गा.ङ्जव.स २, थमाङ्जा
याऩाकोट हाडीखेत ङ्झसचाइ मोजना, याऩाकोट १, थमाङ्जा
राभे कटङ्टवाइ ङ्झसॊचाइ मोजना, थमाङ्जा
ङ्जवचायीचौताया ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जवचायीचौताया ३,४,५,६, थमाङ्जा
सेया पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ठङ्ट राडीही ९, थमाङ्जा
काङ्झरआॉऩ ङ्झस.मो भल्माङकोट
दयौखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अजङ्टन
ि चौऩायी ४ य ५
357109

25,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

गजङ्टया खोरा कङ्टराभो तटवन्ध रक्ष्भीऩङ्टय

500

काभदे इ नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्छदऩही

500

बाव खोरा ङ्झन. मो. रौकाहा

500

बकङ्टवा नदी ङ्झन. ङ्ञितरऩङ्टय

500

नदी ङ्झनमन्त्रण ऩखावीऩङ्टय गा.ङ्जव.स वडा न. ४य५ छे उ

500

पङ्टराजोय खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कारीञ्जोय गा.ङ्जव.स वडा न.८ फ्माउे वगय

500

पङ्टराजोय खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ईश्वयऩङ्टय ५ सखङ्टवाङ्झन

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
दोबये य ठाडो खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, बायखोरा १

500

डङ्टवोटे खोल्सी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, कापरडाॉडा ङ्जकवये बन्ज्माङ्ग ८

500

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
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20000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

थवतथङ्टम्की ङ्छदजे खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, याऩा कोट

500

फारङ्टॊ गा कङ्टर भङ्ञन्दय सॊ यऺण फारङ्टगा वाङ्झरड्

500

(रु. हजायभा)

तनहङ्टॉ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

357108

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

1,200

ङ्झफरभादे भङ्टल्ऩानी ऩाटने ङ्झस.मो. श्माम्घा -३०हे .), तनहङ्टॉ

300

बानङ्टफयाह ङ्झस.मो. बानङ्ट २,३ (३०हे .), तनहङ्टॉ

300

ब ङ्टल्के खोरा ङ्झसॊ. मो., तनहङ्टॉ

300

सेयापाॊट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना बानङ्टभती २ -५०हे .), तनहङ्टॉ

300

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

27,240

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
अत्रौङ्झरऩङ्टय
३५७११४

३५७११८

ङ्झसॊ.मो, गाजयकोट २,४,५,६,७ (४३५ हे ), तनहङ्टॉ

27,240

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

950

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

150

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

800

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

माम्ऩऩा पाॉट ङ्झस.मो फङ्ञन्दऩरु ५

300

सेया पाॉट ऩ.ङ्जमो िङ्टक्रा गण्डकी १४

200

ज्वारा खोरा भधङ्टवनीटाय ङ्झसॊ.मो. ङ्झबयकोट -६

200

फायाहा चौय ङ्झस.मो यािईऩङ्टय २

300

ऩाङ्गछाऩ चौकाभाङ्झथको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जकउर ३,४

400

गजङ्टय कोट कङ्टरो भभित, ङ्झसॊचाइ ङ्झभयरङ्टङ्ग ३ धरे ऺभ

300

फयाहचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, याइऩङ्टय २

300

भनादी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काहङ्ट ङ्ञिवऩङ्टय ५

200

खेत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झभयकोट ३

300
6000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
अथमािङ्गदी खोरा ङ्झस.मो. ङ्जपयङ्जपये ७ (१०हे .)

300

पयकचौय ङ्झस.मो., व्मास न.ऩा. ३ (३५हे .)

1200

ङ्ञचन्तङ्टटाय ङ्झरपट ङ्झस.मो. ब्मास ६ (२५हे .)

600

ऩये वा यह खहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., व्मास ९ ३०हे . तनहङ्ट

700

यानीश्वाया ऩोखयी ङ्झसचाइ मोजना, यानीश्वाया, तनहङ्टियङ्ट ५, तनहङ्ट

700

ङ्झछऩङ्झछऩे परपङ्टर ङ्झसॊ.मो., ङ्झछऩङ्झछऩे १- ९ तनहङ्ट

700

ऩधेया खेत ङ्झसॊ.मो., ङ्जकहङ्टॉ ४ तनहङ्ट

700

नायामणटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झबयकोट

500

हाङ्झडखोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झबयकोट ३

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झससाघाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थमाम्घाट ३
सेयाफेसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थप्रेक १
ङ्झगयानचौय सभथतीऩङ्टय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., आॊफ ङ्ट २
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ङ्ञचप्रेऩाया धायाऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे वघाट ८
दङ्टम्सीचौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ब्मास ९
घायी तार फेसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोयङ्जपदॊ ७
सेयाटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., केिवटाय, ९
ङ्ञघनाटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे वघाट २
ङ्जऩऩरटायी कङ्टभार गाउॊ ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., क्माङ्झभन २
भोटपाट ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बानङ्ट ७
काडभङ्टर ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोयङ्जपदॊ
घायी तार फेसी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोयङ्जपदॊ ७
जङ्टगे फाह्रङ्झफसे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बानङ्टभती १
फतासेदॊदा ङ्झरफ्ट ङ्झसथटभ, ऩङ्टकोट ६
फन्ड्ताड.खोरा ङ्चयङ्झसॊगऩाटन ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यानीऩोखयी ९
क्माङ्झभन ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., क्माङ्झभन १ ,२, ७, ९
ङ्छदफङ्टि ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जाभङ्टने ९
ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट, ङ्झडऩफोङ्चयॊग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे वघाट ४
काॉडेभूर ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ढोयङ्जपदॊ
आकासे ऩानी सॊ करन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., क्माफीन 2
ङ्ञचन्तङ्टटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., व्मास ६
भारािङे खोल्सी ङ्झनमनत्रण तथा तयफन्ध ङ्झनभािण व्मास ६
ये न वाटय हावोङ्ञथटङ (करेक्िन) ऩोखयी ङ्झनभािण, क्माङ्जवन
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

42,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसचाई मेाजना, याम्जाकोट २ (१३२ हे .)

5,035

सङ्टयौदी गणऩतेटाय ङ्झसचाइ मोजना, ढोयङ्जपदॊ (२५० हे .)

1,000

ङ्जऩऩरटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, क्माङ्झभन

1,500

सत्रसम पाॊट ङ्झसचाइ मोजना, क्माङ्झभन ७ (३५ हें )

3,450

सागे ऩतेनी ङ्झसचाइ मोजना श्माम्घा य व्मास न ऩा

8,800

बट्टको ङ्झडही ङ्झसॊचाइ मोजना व्मास ३ तॉनहङ्ट

2,500

याम्चे सेयापाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना तनहङ्टसयङ्ट तनॉह ङ्ट

4,379

गोरडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना वन्दीऩङ्टय ३ तनहङ्टॉ

1,500

कैडरे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना थमाम्घा तनहङ्टॉ

3,232

साल्दीखोरा वमयफङ्टटे ङ्झसॊचाइ मोजना गजयकोट ९

(२७हें ) तनॉह ङ्ट

2,500

गड्दौरीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञघङ्चयङ्ग सङ्टन्धया १(२९हें ) तनॉह ङ्ट

2,700

ङ्जढकङ्टये खोरा- ढाडखोरा -फाजयो -ढोडेऩानी -एकघये ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झभरङ्टङ्ग
ि , ३ तनहूॊ

1,000

माम्ऩा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, फन्दीऩङ्टय ५

1,000

सेया पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, िङ्टक्रा गण्डकी १४

1,704

ढकारटाय ङ्झसॊचाइ मोजना आॉफ ङ्ट ५ तनहङ्टॉ

500

सातङ्झफसे फाॉत्र ङ्झसॊचाइ मोजना भाझकोट तनहङ्टॉ

500

सेया फयवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना ऩूकोट १ २ तनहङ्टॉ

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

आभडाडा वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वघाट, तनहङ्टॉ
उऩल्रो पाट ङ्झसचाइ मोजना, घाॊसीकङ्टवा १ (२८ हे .) , तनहङ्टॉ
कल्माणटाय ङ्झसभरटायी ङ्चयभारटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट ५, तनहङ्टॉ
कङ्टडङ्टरे ङ्झसचाइ मोजना श्माम्घा ६ तनहङ्टॉ
चाय सम फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फयबञ्ज्माङ्ग ८ (२८ हे .), तनहङ्टॉ
ङ्ञचतीखोरा वयवोटे ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टकोट १ २, तनहङ्टॉ
ङ्ञजव्रे ङ्झसप्राङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ढोयङ्जपदॊ ४ (३० हे .), तनहङ्टॉ
जोजाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछऩङ्झछऩे ४ ५ तनहङ्टॉ
टायीखेत ङ्झसचाइ मोजना घाॉसीकङ्टवा ६, तनहङ्टॉ
तारे पाॊट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्जपयङ्जपये ७ ३० हे .), तनहङ्टॉ
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नाङ्झगरा टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, श्माम्घा, तनहङ्टॉ
नौङ्जवसे कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना गजयकोट, तनहङ्टॉ
नौङ्जवसे पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, याम्जाकोट ८, तनहङ्टॉ
ऩात्रे फाह्रङ्झफसे गयभखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, घाॊसीकङ्टवा १, तनहङ्टॉ
ऩङ्टकोट वरीपाॉट ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टकोट, तनहङ्टॉ
प्मङ्टघयटाय ङ्झसचाइ मोजना, दे उयारी ३ (३५ हे .), तनहङ्टॉ
पाउयी खोरा ढङ्ट कङ्टडॉपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट ८ (३० हे .), तनहङ्टॉ
फेरटायी बट्ट पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट ७, तनहङ्टॉ
भङ्टहाने कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना, बानङ्ट १ (२६ हे ), तनहङ्टॉ
ङ्चयथती आभटायी ङ्झसचाइ मोजना ङ्चयथती २ ३, तनहङ्टॉ
रुऩटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, याम्जाकोट, तनहङ्टॉ
रुसेऩानी खोरा ङ्झसचाइ मोजना, तनहङ्टॉ
वषाि ङ्झसॊचाइ मोजना कोटा, तनहङ्टॉ
ङ्ञििाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, तनहङ्टॉ
िेयावेिी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना थप्रेक तनहङ्टॉ
सातङ्जवसे खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझकोट ९, तनहङ्टॉ
सङ्टखौया नहय ङ्झसचाइ मोजना केफवटाय १, तनहङ्टॉ
सेया कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट १, तनहङ्टॉ
ऋङ्जषङ्गऩाटन ऩङ्टयै सान्टाङ्चय ङ्झस. मो., याङ्झनऩोखङ्चय ९
खहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना
गैडे दे ङ्ञख अरेऄ चे ङ्झस.

मो. हरू, ङ्जकहङ्ट

ङ्ञघङ्झभये पाॉट ङ्झसॊ.मो. ऩङ्टकोट-१
ङ्ञचन्टङ्टटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. व्म.न.ऩा. ६
ङ्ञचम्नेखोरा कटहये ङ्झस. मो., फैङ्छद ४, ५
डङ्टम्र े ङ्झस. मो. भनऩाङ्ग १
दङ्टङ्ञम्सचौय जरासम तथा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना
ऩमय याघेटाङ्चय ङ्झस. मो. भनऩाङ्ग ८
फयाहाचै fय ङ्झसचाइ मोजना याइऩङ्टय २,फयाहाचै fय, तनहङ्टॉ
भधङ्टफनटाय ङ्झस. मो., ङ्झबयकोट
भङ्टहाने कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना बानङ्ट १,

तनहङ्टॉ

साझाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तनहङ्टॉ य काङ्ञथक
सङ्टयौदी खोरा भोटय ङ्झसॊ., िङ्टक्रागण्डकी-१६ घायी
सेखाटाय ङ्झसॊ.मो. थमाम्घा-२
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
उऩल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टयकोट १,२, तनहङ्टॉ
ओझाको ङ्झडही ङ्झसचाइ मोजना, क्माङ्झभन ६ (२५हे ), तनहङ्टॉ
कङ्टवादी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वघाट २,४, तनहङ्टॉ
केिवटाय छङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, तनहङ्टॉ
क्माङदी पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्टभती, तनहङ्टॉ
क्माङदी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, याइऩङ्टय, तनहङ्टॉ
घतॉश्वाॊया ङ्झसॊचाइ मोजना रुऩाकोट, तनहङ्टॉ
जनङ्टखेत राभाचौय करे सी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, व्मास ९, तनहङ्टॉ
जूकी खेत राभखेत करेस खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तनहङ्टॉ
डाङरेऩानी सॊ गभ टोर कङ्टरो, ढोयङ्जपदॊ ३, तनहङ्टॉ
फाईस जॊधाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तनहङ्टॉ
ङ्ट ैयेनी, तनहङ्टॉ
सत्रसम पाॊट ङ्झसचाइ मोजना, आॊफख
आऩटायी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्चयथती
उऩल्रो ङ्जवरूवा ङ्झसॊचाइ मोजना,

श्माम्घा ३, तनहङ्टॉ

कटङ्टवा खोरा कङ्टरो ङ्झनभािण, व्मास-५ दङ्टम्सी
काङ्झरका कङ्टरो ङ्झनभािण, ङ्ञघङ्झभये पाॉट, फसन्तऩङ्टय १
गैङ्चय दङ्टगेटाियी ङ्झसॊचाइ मोजना, क्माङ्झभन २, तनहङ्टॉ
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घाॊङ्झसकङ्टवा नाहारा वाॉध ङ्झसॊ.मो. घाङ्झसकङ्टवा-१ नाहारा
चाङ्झरसे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, श्माम्घा ६, तनहङ्टॉ
जरङ्जवये ङ्झनवङ्टवाटायी कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना बानङ्ट ९,राङ्छदखोरा, तनहङ्टॉ
ङ्ञजदीखोरा घरक ङ्झसभफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभाद
ङ्झडहीको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकहङ्टॊ २, ८, ९,

तनहङ्टॉ

दयभखोरा ङ्झसचाइ मोजना फैदी ४, दयभखोरा, तनहङ्टॉ
ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, याम्जाकोट २, तनहङ्टॉ
पयाकचौय ङ्झसॊचाइ मोजना व्मास ४
परपङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना १-९ ङ्झछऩङ्झछऩे गा.ङ्जव.स.तनहङ्टॊ
फखते ङ्झसचाइ मोजना याइऩङ्टय १,फखते, तनहङ्टॉ
फडहये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जकहङ्टॊ ८, तनहङ्टॉ
वगयपाॊट ङ्झसचाइ मोजना चोकङ्ञचसाऩानी ६, तनहङ्टॉ
िेयापाॉट फयफोटे ङ्झस.ॊ कङ्टरो ङ्झनभािण, ऩङ्टयकोट १
सातङ्जवसे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजयकोट
ङ्झसभकङ्टरो भभित एवॊ ङ्झनभािण, ऩङ्टयकोट १
ङ्झसथनेयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभाद
ङ्टॉ ा करोदी ङ्झसॊ. मो. घासीकङ्टवा १ तनहङ्टॊ
हात्रे बड
357109

40,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

फयाचौय पाॉट तटफन्ध, याइऩङ्टय २

500

क्माङदी खोरा ङ्झनमन्त्रण, बानङ्टभती

500

भाङ्झथल्रो तल्रोफगय कङ्टराङ खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्जकहङ्ट २

500

फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, अरुणोदम ३

500

कङ्टङ्झरन खोरा ङ्झनमन्त्रण, गजयकोट ९

500

यघङ्ट खोरा तथा गोपा खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्जकॊहङ्ट ६

500

सङ्टयौदी खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्जपयङ्जपये धायी

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
दे उऩङ्टय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दे वघाट २ गङ्टम्वा नङ्ञजक

500

ठू रो ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झछऩङ्झछऩे

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण (दे वघाट ङ्झतथि थनान थथर)

5000

च ङ्टदी खोरा ङ्झनमन्त्रण (चन्रावङ्झत दे ङ्ञख फाङ्गेयह सम्भ)

6000

नाउदी तथा सवदी खोरा ङ्झनमन्त्रण (रूऩाकोट)

5000

सेती नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
भादी नदी ङ्झनमन्त्रण

13500

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

सागे खोरा ङ्झनमन्त्रण व्मास न.ऩा. ८

500

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
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छब्दी फायाही भङ्ञन्दय सॊ यऺण, अरुणोदम गा.ङ्जव.स. ८

500

नाउदी खोरा कटान ङ्झसभखोर सॊ यऺण, रुऩाकोट ४

500

(रु. हजायभा)
आमोजना

वाङ्जषक
ि वजेट

20600
9000

फक्राङ वेङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना, फक्राङ ४,५,६ -(९० हें ), गोयखा

11,000

कारधेयी ङ्झसॊ. मो., गोयखा

300

ङ्झनभेरपाट ङ्झस मो, गोयखा

300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

13,579

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

150

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

३५७११८

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
ऩोखयाटाय ङ्झस.मो.ङ्झसम्जङ्टङ ४,५,८ (७० हें ), गोयखा

३५७११४

जम्भा फजेट

गोयखा

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

9,625

च्मान्ग्री पाॉट ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

1904

घङ्टॊवाकोट १ भाङ्झथल्रो ङ्झडही ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3200

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्झबय ङ्झसॊ ङ्झसॊ.मो. केयावायी

200

कसेनी ङ्झसचाइ मोजना, फगङ्टवा ५

200

आरुटाय ङ्झसचाइ आमोजना, आरुचनौटे

200

कभेये खेत

150

ङ्झस. मो. वोरािङ्ग

टायीखेत कङ्टरो धावा ९

200

धावाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, धाॊवा ६

200

ऩोटायी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नागेश्वय ३

200

उऩल्रो कसियी

३५७१२६

कङ्टरो ऩारङ्टङटाय

150

भाझकङ्टरो ङ्झसॊ.मो. दे उयारी ५

400

सोखाि ओडाये कङ्टरो भभित, आरुचनौटे ३, आरुटाय

700

बट्टे खोरा दे ङ्ञख कभरफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩारङ्टॊ भटाय न.ऩा.

300

कदरी कङ्टरो वायङ्जवसे ङ्झसॊ.मो. ऩारङ्टङ्गटाय-७

300
7850

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
700

अम्फोटे ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, घ्मारचोक (११हे .)

400

हयि याफोट ऩोखयी ङ्झस.मो. खोप्राङ्ग ३ (८हे .)
ठाडो खोल्सी भहादे वटाय

ङ्झरफ्ट थोऩा ङ्झसॊचाई मोजना, फोरािङ ७

(५हे .)

200

भहटाय खनारगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गाङखङ्ट ७, खनारटाय गोयखा

350

ङ्झसम्रेपाॉट माङ्गकोट पाॉट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे उयारी ७ गोयखा

600

ढे उवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ताक्रङ्टङ्ग गोयखा
परेटी ऩानी जङ्टडीखेत ङ्झसॊ.मो,

ऩारङ्टङ्गटाय ८

1300
200

चोयकाटे टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., छोप्राक ६

500

आरूचौय खोल्सी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., धङ्टवाकोट ५

500

धङ्टवाॉ कोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., धङ्टवाॉकोट १,२,३ य ९

500

गाई खङ्टयिटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩारङ्टॊ टाय न.ऩा

500

घङ्टभाउने घायी कवङ्टङ्झरमत वन भथमाॊदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ऩारङ्टॊ टाय न.ऩा. २, भजङ्टवा

500

वडहये खोरा ङ्झतम्रे खेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ऩारङ्टॊ टाय न.ऩा. ४, गाइखङ्टय

500

पेट्टाय पाॉट थप्रीकॊरय ङ्झस.मो,, घ्माल्चोक ८

500

कङ्टवाऩानी न.प्र.ङ्झस.मो, तान्राॊग ३

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

नमाॊखेत ङ्झफतािफायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हङ्झभि ९
ङ्झफयाहखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झभयकोट १
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रोके खोल्सी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धङ्टवाकोट 1
ऩारङ्टॊ गटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩा.न.ऩा. 10, वगयगाॉउ
भरूवाकङ्टना पाॉट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., छोप्राक ६
ऩारङ्टङटाय वृह्त न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,b (दयौदी, भथमािङदी, चेऩे)
चेऩेको ऩानीफाट ङ्झरफ्टन.प्र.ङ्झसॊ.मो., वगयगाॉउ ऩा.न.ऩा. १०
ङ्जवरूवाटाय, कभरटाय,ऩौवाटाय, च्माडरीटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩा.न.ऩा. ३,४
बण्डाय थोक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩा.न.ऩा. ७
सेयापाट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩा.न.ऩा १२
तल्रो बीयङ्झसङ्ग केयावायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., केयाफायी, ङ्झनवािचन ऺेत्र नॊ. 2
ऩाभ खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., छोप्राक गा.ङ्जव.स.1
ङ्जवरे टायको अन्दाजी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टङ्जवधा धावा 4
तयकायी खेतीका राङ्झग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फडेखोरा न.ऩा.11
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कङ्टन्दङ्टयटाय ङ्झसचाई मोजना, ऩृ.न.ऩा. (५०० हे .)

6,900

घ्माल्चोक ङ्जवताि ङ्झसॊचाइ मोजना, घ्माल्चोक ८, ९ (३० हे .)

2,900

ङ्ञझभर डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, छोप्राक ६ (२६ हे .)

500

भाङ्झथल्रो खङ्चयवोट ङ्झसचाइ मोजना, खङ्चयवोट (३० हे .)

3,050

फारङ्टवाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, धावा (३० हे .)

4,300

आखे तखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, आरुचनौटे ५ (८८ हे .)

5,100

खसटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, घ्माल्चोक ९ (३५ हे .)

1,000

करटाय वारटाय ङ्झसॊचाई मोजना, घ्माल्चोक ५

450

भाङ्ञझटाय ङ्झसॊचाइ मोजना नाम्जङ्टङ १गोयखा

400

अम्वोटे रारटायी ङ्झसचाइ मोजना आरुऩोखयी ७ गोयखा

1,200

धवादी खोरा टायीखेत ङ्झसचाइ मोजना घ्माल्चोक

1,500

८ ९ गोयखा

ऩाभखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हभॉ य छोप्राक

300

ङ्जवङ्झरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, धावा ४

300

गङ्टहे खोरा सजङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, तान्राङ्ग ४ गोयखा

600

अधेयी खोरा ठू राखेत ङ्झसॊचाइ मोजना तान्राङ्ग २ गोयखा

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

आठ सम पाॉट ङ्झसचाइ मोजना फेरािङ ४ ङ्जऩऩरटाय , गोयखा
औरटाय ङ्झसॊचाइ मोजना गोयखा न.ऩा. ७ गोयखा
कयनटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भनकाभना, ७ (३७ हें .), गोयखा
कसेनी ङ्झसचाइ मोजना वगङ्टवा ५ गोयखा
कारङ्ञचङ खोरा जटायपाॉट ङ्झसचाइ मोजना भकैङ्झसङ्ग ३, गोयखा
काङ्ञिखोरा वये ङ्झसचाइ मोजना धावा गोयखा
गोप्रीङ्पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना दे उयारी ३ गोयखा
गौडे धोवी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तान्राङ्ग १ (५० हे .), गोयखा
घ्माल्चोक टायभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना घ्माल्चोक , गोयखा
ङ्ञचउयीटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना ताक्रङ्टङ, गोयखा
ङ्ञचसाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, भान्वङ्ट ५ (५० हे .), गोयखा
चेऩेनदीवाट ऩारङ्टङटाय गाइखङ्टय च्माङ्री धङ्टवाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना , गोयखा
चेऩे-ऩारङ्टङटाय-च्माङ्री ङ्झसॊचाइ मोजना (ऩूव ि सम्बाव्मता अध्ममनराई अध्मावङ्झधक गने), गोयखा
झाक्रे ओडाय ङ्झसॊ मो, श्रीनाथकोट, गोयखा
डाॉडावेिी ङ्झसचाइ मोजना तान्राङ्ग १, गोयखा
ढाडो कङ्टरो वेरवोटे कङ्टभवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, दवङ्टङ
ि , गोयखा
तान्राङ खोरा ङ्झसगाने ङ्झसचाइ मोजना, गोयखा
ङ्झत्रिङ्टरी नदीवाट घ्माल्चोक भाझटाय ऩदे रटाय च ङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोयखा
थाथमाङ्ग ङ्झरग ङ्झसचाइ मोजना राऩङ्ट ५ गोयखा
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६ (५० हे .), गोयखा

ऩिङ्टऩङ्झत टाय ङ्झसचाइ मोजना खोप्राङ ९, गोयखा
ऩात्रे ङ्झसचाइ मोजना गाइखङ्टय १, गोयखा
पङ्टजेर ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टजेर, गोयखा
बण्डाङ्चय गाॉउ थरा ङ्झसचाइ मोजना सौयऩानी थवाया गोयखा
भङ्झनकाॉडे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ताक्रङ्टङ ९, गोयखा
भये नघाट ङ्झसचाइ मोजना फेरािङ ७, गोयखा
भथमािङदी भौवाटाय टङ्टटङ्टङ्गा खत्रीटाय जगटे टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टङ्टाय न.ऩा. २ य ४
गोयखा
भल्रटाय ङ्झसचाइ मोजना हभॉ, गोयखा
भहादे वटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, वोरािङ ७, गोयखा
भाहाङ्झबय खोरा ल्माङदी पाॉट ङ्झसचाइ मोजना जौवायी ४, गोयखा
यातोभाटा पेदी ङ्झसचाइ मोजना, हभॉ ८ (७५ हे .), गोयखा
रङ्टदी खोरा राभो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना गो.न.ऩा. ७ गोयखा
रङ्टव्धी खोरा बञ्ज्माङ्ग चौतया ढोङ्झडने ङ्झसचाइ मोजना ङ्झत्रनाथकोट २ गोयखा
वाङ्झरभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना धावा गोयखा
वेनीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाये श्वय ९, गोयखा
वेसी खोरा वेराउते ङ्झसॊचाइ तायकेश्वय, गोयखा
ङ्झसभररेही ङ्जवचकेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उयारी ५ (२५ हे .), गोयखा
ङ्झसम्रेपाॉट माङकोटपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उयारी ४,७ (६० हे .), गोयखा
ङ्झसथनेयी फाऩाक ङ्झसचाइ मोजना आरुआवािङ्ग ८ ङ्झसथनेयी फजाय गोयखा
थथङ्टर खोरा वोरािङ ङ्झसॊ मो, भारेटाय, ङ्झसभरटाय य ङ्जऩऩरटाय, गोयखा
आरुटाय ङ्झसचाइ आमोजना, आरुचनौटे
कभेये खेत

ङ्झस. मो. वोरािङ्ग

गौडे धोङ्जवखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तान्राङ्ग १
घङ्टतघङ्टते बोटे खोरा घन्चोकटाय ङ्झसॊ.मो. सौयऩानी
छे कम्वाय ङ्झसॊ. मो. छे कम्वाय - ३,४,५,६,७ य ८
धादीगाॉउ वेङ्ञि ङ्झसॊ.मो. हभॉ ८
ङ्ट ि खोरा कोदायी खेत ङ्झस. मोजना, तान्राङ्ग ४
फङ्टरङ्ग
ङ्झबय ङ्झसॊ ङ्झसॊ.मो. केयावायी
रोके खोल्सी ऩोखय ङ्झसॊ.मो. धङ्टवाकोट १
वोहोया वेङ्झस वविये पाॉट ङ्झसॊ.मो. गो.यखा न.ऩा. ९, य ४
सेयापाॉट ङ्झसॊ.मो. ऩा.न.ऩा. १२
सोह्रङ्जवसेटायी ङ्झसॊ.मो. हभॉ ३
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कङ्टभवोटे तथा सोती खेत ङ्झसॊचाइ आमोजना दवङ्टङ
ि , गोयखा
कङ्टभवोटे तथा सोती ङ्झसचाइ मोजना ताप्रे ६, गोयखा
कोखेटाय ङ्झसचाइ मोजना थङ्टभी, गोयखा
खप्टे खोरा गैयीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, केयावायी-४ ङ्झसयचौय, गोयखा
खाडीचौय ङ्झसचाइ मोजना आरुआवािङ्ग, गोयखा
खङ्टङ्झडटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्टजेर १, गोयखा
गल्छीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, वक्राङ ३, गोयखा
गौडेखोरा ङ्झसचाइ मोजना हॊ िऩङ्टय ३, गोयखा
गौयागाॉउ गाखङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोयखा
चक्रे खेत कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना फोरािङ ६
चोय काटे ङ्झसचाइ मोजना छोप्राक, गोयखा
ठाङ्जटटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभजङ्टग ३, गोयखा
ठे उवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ताक्रङ्टङ, गोयखा
डङडये खोरा ङ्झसभरेपाट भङ्टच्चोक, गोयखा
तान्राङ खोरा भहादे वटाय ङ्जऩऩरटाय ङ्झसचाइ मोजना फोरािङ, गोयखा
दयौदी ब ङ्टसङ्टन्डी ङ्झसॊचाइ मोजना, छोप्राक, गोयखा
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ऩचासरत्से ङ्झसॊचाइ कङ्टरो गोयखा नऩा ७, गोयखा
ऩधेये खोरा सम्भपाट ङ्झसचाइ मोजना तान्दाङ ७ ऩधेयेऩानी
फङ्टडङ्टवा पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, गोयखा
भकैङ्झसॊङ्ग गहङ्टॉवायी खोरा-ढङ्ट सेनी ज्माङ्झभये -कोइयारे खेत ङ्झसचाइ मोजना भकैङ्झसङ्ग, गोयखा
भनकाभना ङ्झसचाइ मोजना भनकाभना ८, गोयखा
भानङ्झसॊङ खोरा अभैटायी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झभयकोट, गोयखा
भङ्टच्चोक ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टच्चोक , गोयखा
रारटाये फाॉसकोट ङ्झसचाइ मोजना आरुऩोखयी ४, गोयखा
रौदी खोरा जौवायी ङ्झसचाइ मोजना जौवायी ९, गोयखा
कसेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, फगङ्टवा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.५
गोप्रीङऩ पाॉट ङ्झसॊ.मो. दे उयारी

३

घङ्टतघङ्टते-बेटेखोरा-धङ्टन्चोकटाय ङ्झसॊ.मो., सौयऩानी
चाभफोट फरीडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टङ्गटाय ११
च ङ्टङ्ञक्तखोरा थाऩाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना श्रीनाथकोट
दयौदी नङ्छद ङ्जकनाय फोहया फेिी य फविरे पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना गोयखा न.ऩा.वडा नॊ. ९ य ४
ऩारङ्टङटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. मो.ऩा.न.ऩा. १० वगयगाॉउ
ऩोखयाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसम्जङ्टङ्ग
बण्डायथोक ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टङ्गटाय ७
भारभटाय ङ्झसचाइ आमोजना, ताकङ्टकोट ९
३५७१२८

दयौंदी ऩारङ्टङटाय ङ्झसॊचाइ (नदी ङ्झनमन्त्रण) आमोजना
ऺङ्झतरथत सॊ यचनाहरुको ङ्झनभािण/ऩून्ङ्झनभािण
ऩयम्ऩयागत कृषक कङ्टरो व्मवथथाऩन सॊ चारन तथा सङ्टधाय

5375

जये वय चोयकाटे ऺेत्र

3000

ब ङ्टसङ्टण्डी-फोहयावेिी ऺेत्र

1500

झोरङ्टङ्गेपाॉट ऺेत्र

4000

ङ्झसङ्छदिखोरा ऺेत्र

1000

ङ्झनफेरपाॉट ऺेत्र

1000

उल्टीटाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी ताकङ्टकोट

525

हात्तीिेया ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झभयकोट

600

भङ्टच्चोक ङ्झसॊचाइ प्रणारी भङ्टच्चोक

500
20000

ऩारङ्टङ्गटाय ङ्झसॊचाइ मोजना
357109

40029
2529

15,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ज्मादङ्टरखोरा ङ्झनमन्त्रण फङ्टङ्गकोट ८ सत्तङ्चय पाॉट

500

ङ्ञियदी खोरा फाॉसघाङ्चय झारङ्टगें पाॉट ङ्झन. मो.

500

गो. न.ऩा. १०

ङ्झफऻान प्राङ्जव सॊ यऺण हभॉ ९

500

खाय खोरा ङ्झन.मो. ङ्झभयकोट , खोप्राङ्ग

500

दयौदी नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झभयकोट, गाइखङ्टय धङ्टवाकोट नङ्ञजकका गाउफथती

500

खहये खोरा सातङ्झफसे पाॉट ढरे को फगय सॊ यऺण, छोप्राक ३

500

आयखेत फजाय सॊ यऺण, फङ्टढी गण्डकी घङ्टभी ५

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
डङ्टडे खोल्सी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, हभॉ ६

500

ङ्झबयखेत ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, हभॉ ६

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
रङ्टढी खोरा ङ्झनमन्त्रण, गोयखा न.ऩा. ९ दे ङ्ञख ११ य फक्राङ ६ दे ङ्ञख ९

5000
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5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

भाछा खोरा वजाय सॊ यऺण, फङ्टढी गॊडकी गङ्टम्दा

500

कङ्टरदे वता भङ्ञन्दय सॊ यऺण, घ्माल्चोक गा.ङ्जव.स.

500

(रु. हजायभा)

भनाङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
600

ङ्झतङ्झरचे ङ्झस मो, भनाङ्ग

300

टे न्की ङ्झस मो, भनाङ्ग

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, थानचोक

500

ओखरे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भ्राका

500

चोका ङ्झसॊचाइ मोजना, भनाङ्ग

500

केसम्व ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भ्राका

500

डाक्रेन ङ्झसॊचाइ प्रणरी, ङ्झतसाङ्ग

500

ङ्झछॊगयङ्ट कङ्टरो ङ्झस.मो. , ङ्ञघङ्झरङ्ग, घङ्झभ गा.ङ्जव.स.

400
3000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ओडाय ङ्झसॊ.मो., धायाऩानी (१०हे .)

500

चाभे ङ्झसॊचाइ मोजना, चाभे ५ (१५हे )

800

म्मोचा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताचेवगयछाऩ ३ (१०हे .)

800

क्मूऩाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ताचेवगयछाऩ, भनाङ

800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
357127

100

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

19,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
गेन्जाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, टॊ कीभनाङ्ग

(२६ हे .)

100

भ्राताङ ङ्झसचाइ मोजना ङ्जऩसाङ्ग (२६ हे .)

450

ङ्झतल्चे ङ्झसॊचाइ मोजना थोचे १ दङ्ञख ५ भनाङ्ग

100

धान्म ङ्झसचाइ मोजना, टॊ की भनाङ ( ३५ हे .)

3,650

नाथमू पाट ङ्झसचाइ मोजना, ताचे वगयछाऩ ( ३५ हे .), भनाङ

2,500

नाय ङ्झसचाइ मोजना, ( ४५ हे .), नाय भनाङ

5,000

तरेखङ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्जऩसाङ १ ( १३हे .), भनाङ

2,650

नाचे ङ्झसॊचाइ मोजना, नाचे (२५ हे ), धायाऩानी भनाङ

2,000

छतौ (िॊखे) ङ्झसचाइ मोजना, ङ्जऩसाङ , भनाङ

2,350

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

काभको थाखोरा ङ्झसचाइ मोजना नाय, भनाङ्ग
क्मूऩाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ताचेवगयछाऩ, भनाङ
क्मूवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, नवर, भनाङ्ग
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ङ्झसॊचाइ मोजना, खाङ्गसाय, भनाङ्ग

घेरान्चोक ङ्झसॊचाइ मोजना, धायाऩानी, भनाङ
चाभे ङ्झसॊचाइ मोजना, चाभे (१५ हे ), भनाङ
च्माकी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङावर (३५ हे .), भनाङ्ग
जङ्टर ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङावर, भनाङ
ङ्झनङ्झसङगे ङ्झसॊचाइ मोजना, घ्मारु, भनाङ्ग
ऩाङवाखे ङ्झसॊचाइ मोजना, भ्राका, भनाङ
पङ्टॊ ङ्झसचाइ मोजना, पङ्टॊ

(२५ हे .), भनाङ्ग

भेता वेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, नाय, भनाङ्ग
हङ्टम्डे ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे ), भनाङ
ङ्झनथमाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ध्माऩङ्टि
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अङ्ङऩङ्टणि एरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩसाङ, भनाङ
ओखरे ङ्झसॊचाइ मोजना, भ्राका, भनाङ
चेका ङ्झसॊचाइ मोजना, भनाङ
ताङक्मा ङ्झसॊचाइ मोजना, भनाङ
थोचे ङ्झसॊचाइ मोजना, भ्राका, भनाङ
नाङसाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, भनाङ
ऩाङवाखे ङ्झसॊचाइ मोजना, भ्राका, भनाङ
ये खङ्ट टाइिम्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, थोचे, भनाङ
357109

10,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

दाना क्मू खोरा ङ्झन. मो. वगयछाऩ ९

500

भथमािङदी नदी ङ्झनमन्त्रण ङ्झसयानतार

500

गोवाखोरा झोरङ्टङगे ऩङ्टर सॊ यऺण, ङ्झतङ्झरचे

500

भथमािङदी नदी ङ्झनमन्त्रण ,भ्राका गा.ङ्झफ.स.

500

ङ्झतल्चे झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर दे ङ्ञख

500

ङ्जहभजोती ङ्झन.भा.ङ्जव. को ऩङ्टयानो बवन सम्भ दङ्टधेखोरा ङ्झनमन्त्रण

भथमािङदी नदी ङ्झनमन्त्रण ,तल्रो तार गाउ

500

भथमािङदी नदी ङ्झनमन्त्रण ,भनाङ गा.ङ्झफ.स.,

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
केवर जङ गङ्टल्भ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, चाभे

500

ङ्झतल्चे गाॉउ फथती सॊ यऺण, थोचे गा.ङ्झफ.स.

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
दङ्टध खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :
फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

तार वजाय सॊ यऺण, तार धायाऩानी

500

ङ्झतभाङ गाॉउ सॊ यऺण, ङ्झतभाङ

500

(रु. हजायभा)

रम्जङ्टङ्ग
आमोजना

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
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357103

357108

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

3500

फाॊरफ
े ेसी ङ्झस मो रभजङ्टङ्ग

2500

ङ्जकसेदी राभाफगय ङ्झस मो रभजङ्टङ्ग

1000

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

10,240

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
याम्घाटाय ङ्झसॊ.मो, तक्सार , सूमऩ
ि ार (२२० हे ), रम्जङ्टङ्ग
३५७११४

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
३५७११८

10,240

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

8,750
150
8,600

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5,700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
सत्रसम ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बोरे टाय ६

300

ङ्झतवङ्टङ्गखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी खङ्टदी ७

200

डडेकङ्टरो अभिर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बेटेओडाय

200

यै गये ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अचिरफोट ९

300

भादीवेसी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, यम्घा

400

ऩात्रे खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, तागङ्चयङ्ग ८

300

घोप्ते खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, तागङ्चयङ्ग

300

काभीटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचङ्झत ६

100

भाङ्झथल्रो काडे ऩानी कङ्टरो भभित

400

खोराखेत कङ्टरो भभित

400

फगय कङ्टरो ङ्झस।प्र। उङ्छदऩङ्टय-१

300

ख) ऩहाडी ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनथथाऩना
याइनासटाय ङ्झसॊ. मो., रभजङ्टङ्ग

ग) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
राभीखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, चन्रे श्वय, रम्जङ्टङ्ग
३५७१२६

2,000
500
5,900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दे वचन थोक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वाझखेत १,२, रभजङ्टङ्ग

1000

एक्रेपाॊट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मो. सङ्टन्दयफजाय न.ऩा.१ एक्रे

800

भकैखोङ्चयमा न.प्र.ङ्झस.मो., श्रीभॊज्माॉङ ४ (१० हे .)

500

रङ्टकङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, ताकिङ्ट घाट ९ (हार याइनास न.ऩा. २)

500

कङ्टङ्ञप्रङ ङ्झसरुवायी न.प्र.ङ्झस.मो, फाझाखेत ६

500

भोन्हे छहया न.प्र.ङ्झस.मो, बोजे

500

ङ्झतब्रङ्टॊ ङ खोरा न.प्र.ङ्झस.मो, खङ्टदी ७

500

साधङ्टप्रोजे न.प्र.ङ्झस.मो, फाझाखेत ४

500

बोटे ओडाय अभिरपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., सङ्टन्दयफजाय न.ऩा. १

500

ऩॊचदे व न.प्र.ङ्झसॊ.मो, भध्म नेऩार न.ऩा ४

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

तर्र्सप्र
ि ि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ताकि ङ्ट घाट
छहया खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टयाडाॉडा ४
ङ्झसयवायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चङ्ञण्डथथान १
उऩल्मोरो ङ्ञचप्रा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., घेभया १
सासङ्टये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जहरेटक्साय ३
ज्माङ्झभये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्झभबञ्ज्मागॊ ५
ठू रीऩेखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बमारखकि २
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
याभचोक पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञचती ४ य ७ (१५० हे .)

4,000

छहया वयवोट पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञचती ६ (८० हे .)

1,000
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ऩाॊरह
े यािवोट ङ्झसॊचाइ मोजना ताकिङ्ट घाट १ दे ङ्ञख ९ (३१० हे .)
याम्चे पाॉट ङ्झसचाइ मोजना, ब ङ्टजङ्टङ्ग २ (६९ हे .)

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

2,000
500

ङ्ट े ७ (२५ हे .)
ङ्झसथनेयी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टरबर

1,000

बाङ्झगयथी गैयावायी ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टसेनी ५ रभजङ्टङ्ग

1,993

बोरे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना रभजङ्टङ्ग

8,000

कयाऩङ्टटाय ङ्झसॊचाइ मोजना रभजङ्टङ्ग

3,800

चाभे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना घेभि ङ्ट ६ रभजङ्टङ्ग

4,500

भोङ्गॉ ङ्झसॊ. प्र., घनऩोखया-५, रभजङ्टङ्ग

5,025

ङ्ञजता ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजता ९ (५० हें .)

250

फाझाखेत ङ्झसॊचाई मोजना, फाझाखेत ६,७,८

250

खहये ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जहरेटक्साय ६

250

फङ्टढी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जवचौय १

150

ऩङ्टयानो दवया ठाभ ङ्झसॊचाइ मोजना, फन्साय ६ य ७

250

खायपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना परेनी १ २ ३

250

उम्रतथमो ङ्झसॊचाई मोजना, कोल्की (४० हे .)

172

सत्रसम ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे टाय ६ रभजङ्टङ्ग

500

सादीखोरा ङ्झस.मो., नौथय (२५ हे .)

410

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

राम्सारी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना सूमऩ
ि ार, रभजङ्टङ्ग
अरै चे पाॉट ङ्झसचाइ मोजना अचिरवोट ९, रभजङ्टङ्ग
काउये टायी ङ्झसॊचाइ मोजना चन्दे श्वय, रभजङ्टङ्ग
ङ्जकसेदी राभाफगय ङ्झस.मो. (२५ हे .), रभजङ्टङ्ग
खहये खोरा नमा कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना उदीऩङ्टय ३ ४ , रभजङ्टङ्ग
खहये खोरा ङ्झसचाइ मोजना फाॉझाखेत ९, रभजङ्टङ्ग
गैयी कटे यी ङ्झस.मो.ङ्जवचौय (८० हे .), रभजङ्टङ्ग
गौयी िॊकय ङ्झसॊचाइ मोजना, यम्घा (१०० हे ), रभजङ्टङ्ग
छमादीखोरा घट्टे खोरा ङ्ञखन्चोकखोरा फन्सायखोरा थमाउताखोरा हङ्टदै ङ्ञचती ङ्झसॊचाइ मोजना,
रभजङ्टङ्ग
ङ्ट े ८ , रभजङ्टङ्ग
ङ्झछनखोरा अरै ची खेती ङ्झस.मो. ब ङ्टरबर
ङ्झछनखोरा ङ्झस.मो. फाझाखेत (२५ हे .), रभजङ्टङ्ग
ङ्ञझङ्झभजे ङ्झसॊचाइ ब ङ्टजङ्टङ, रभजङ्टङ्ग
दहज्मू कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, बोजे (५५ हे .), रभजङ्टङ्ग
ङ्झधङ्झभजे ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टजङ्टङ्ग (४० हे .), रभजङ्टङ्ग
फयाहभङ्टर वाईकाट सेिटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचती ६, रभजङ्टङ्ग
फाङ्झनमाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फेिीिहय ६, रभजङ्टङ्ग
फाह्रङ्जवसे ङ्झस.मो. सङ्टन्दयफजाय-३ (३० हे .), रभजङ्टङ्ग
भादी नदी बोरे टाय भङ्टहान गयी याम्जाटाय ङ्झसॊ.मो., याम्जाटाय (४०० हे ) , रभजङ्टङ्ग
योप्रे खोरा यङ्ञन्जते कान्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभऩानी, रभजङ्टङ्ग
राभागाउ ङ्झसरुवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभऩानी १, रभजङ्टङ्ग
वानीमाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, गाॉउिहय (३० हे .), रभजङ्टङ्ग
वायी गाॊउ ङ्झस.मो. ऩाचोक (२५ हे .), रभजङ्टङ्ग
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अचिरेपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, अचिरेवोट ९, रभजङ्टङ्ग
काउये टायी ङ्झस.मो., चन्रे वय ७, रभजङ्टङ्ग
ङ्जकङ्चयन्चे खोरा खत्रीठाॉटी सङ्टन्दयफजाय नहय ङ्झसॊचाइ मोजना, रभजङ्टङ्ग
कौचेयह ङ्झस.मो., तान्राङ टकसाय, रभजङ्टङ्ग
खाय पाॉट ङ्झसचाइ मोजना परेनी, रभजङ्टङ्ग
गाइखङ्टये खोरा, भहथोक, सङ्टवेदीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसम्ऩान, रभजङ्टङ्ग
घट्टे खोरा ङ्झसङ्ड्ताङ ङ्झसॊचाइ मोजना, बूरबूरे ५, रभजङ्टङ्ग
चक्रेसोतो ङ्झस.मो., भोहोङ्चयमाकोट, रभजङ्टङ्ग
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छहये खोरा तयाऩङ्ट पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टदी, रभजङ्टङ्ग
ज्माङ्झभये कङ्टरो ङ्झस.मो. सङ्झभबञ्ज्माङ ५, रभजङ्टङ्ग
टायी भोहोयीमा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचती ६, रभजङ्टङ्ग
ठरोखोरा ङ्झसचाइ मोजना, घनऩोखया ८, रभजङ्टङ्ग
दहज्मू कङ्टरो ङ्झस.मो., बोजे ५, रभजङ्टङ्ग
दोबान बनेयी ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झफचौय, रभजङ्टङ्ग
ऩल्चेखोरा ङ्झसरुवायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसम्जानी, रभजङ्टङ्ग
पैगङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,, घनऩोखया ३, रभजङ्टङ्ग
भधङ्टभगॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, घनऩोखया ५ य ७, रभजङ्टङ्ग
भाङॊखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, घनऩोखया, रभजङ्टङ्ग
यघङ्ट क्माम्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसगाॉउ (३० हे .), रभजङ्टङ्ग
यघङ्टतानाम्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, रभजङ्टङ्ग
वन्दथवाया ङ्झस.मो., काल्की ९, रभजङ्टङ्ग
सव्जे धातङ्ट ङ्झस.मो., घनऩोखया ६ य ८, रभजङ्टङ्ग
ङ्ट ोजे ङ्झस.मो फाॉझाखेत ४, रभजङ्टङ्ग
साॉधप्र
सङ्टम्रेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), रभजङ्टङ्ग
कयाऩङ्टटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, रभजङ्टङ
खासङ्टय वेसी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉझाखेत
झाक्रीथान खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाल्भा
दयाहभङ्टर टायी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञचती
ऩान्रो खोरा फेत्मानीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,
बोरे टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, रभजङ्टङ
सादी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नौथय
ङ्झसम्जङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, नौथय
हेहामङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टधऩोखयी गा.ङ्जव.स वडा नॊ. ९
357109

12800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्झभङ्छदभ खोरा ङ्झन.मो. इिानेश्वय न.ऩा., नाल्भा ,ङ्झगरङ्टङ्ग,नेटा

500

चेऩे न.ङ्झन.मो याइनस नऩा ३, ४

500

ऩाउॉ दी खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, चन्रे श्वय ८

500

चेऩे नदी ङ्झनमन्त्रण, टाकोघाट, भहङ्चयमा

500

चेऩे खोरा तथा गॊगटे खोरा खेत सॊ यऺण, याइनास न.ऩा. ३

500

खहये खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झफये न्रदीऩ प्रा.ङ्झफ.

500

साङ्गे खोरा ङ्झनमन्त्रण, भनऩाङ्ग य तनहङ्टॉ सागे टायी ऩल्रोवायी ङ्जऩऩरचौय

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
भजङ्टवा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसम्रे टोर

500

ङ्झभङ्छदभ खोरा ङ्झनमन्त्रण, नेटा १

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ऩाउॉ दी खोरा ङ्झनमन्त्रण (धङ्टसेनी गा.ङ्झफ.स. वाड नॊ. ४, ५, ६ य चन्दे या् श्वय गा.ङ्जव.स.)

7000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

800

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
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भङ्टगे फजाय सॊ यऺण इरभऩोखयी

500

ऩाउॉ ङ्छद खोरा ङ्झन. तथा सङ्टन्दय फजाय सॊ यऺण, सङ्टन्दय फजाय

ङ्ञजल्रा :

११

(रु. हजायभा)
आमोजना

३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ऩोखया, काथकी

३५७११८

जम्भा फजेट

759

759
16,500

1,500
5000

ङ्झधऩयाङ्ग फेसी ङ्झस मो काथकी

3500

कोत्रे कापरटाय ङ्झस मो काथकी

6500

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ

३४३०
३४३०

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग
ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ऩोखया, काथकी

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

खयीखोरा बराबाट ङ्झस मो काथकी

ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, ऩोखया, काथकी
357108

500

काथकी

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

३५७१०५

जम्भा फजेट

674
674

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

900

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

100

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

800

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

22,900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
बम्ने खोरा ,हङ्टद ङ्ट खोरा ,फेसी खेत ङ्झसॊचाइ आमोजना धम्ऩङ्टस गा.ङ्जव.स वडा नॊ.१,३

300

भाझ खोरा कङ्टखङ्टये खोरा दम्सादी पाॉट ङ्झसॊचाई मोजना,ऩोखया फडा २३,२४

300

चौयासी कङ्टरो ङ्झस.मो हेम्जा आयाहाङ्चय, चङ्ञण्डथथान

300

डङ्टडङ्टकङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाझठाना

300

कोदीखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाछाऩङ्टच्रे

300

कैएडाडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हॊ सऩङ्टय ४

300

ऩचासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाझठाना

300

सािदिय ा्ृी खोरा ऩङ्टरुङ्गचौय ङ्झसॊचाइ आमोजना, ऩङ्टरुन्चौय

400

बन्ज्माङ खोरा उऩल्रो कङ्टडी ङ्झसॊचाई मोजना रेखनाथ १६

400

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊ. प्र., काथकी

5,000

वेगनास ङ्झसॊ. प्र., काथकी

4,500

पेवा ङ्झसॊ. प्र., काथकी

4,500

ऩोखया जर उऩमोग ङ्झसॊ. प्र., काथकी

4,000

ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेङ्झत्रम ङ्झनदे िनारम

2,000

ग) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
357119

ऩोखया जर उऩमोग ङ्झसॊचाइ प्रणारी (हेडवक्सि), काथकी
३५७१२६

७०००

वृहत्त सयकायी ङ्झसॊचाइ ऩूनथि थाऩना तथा व्मवथथाऩन हथतान्तयण आमोजना
७०००

7600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, ऩादॊ, ऩोखया, काथकी

4000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
बगवतीटाय ङ्झसचाइ मोजना, भाझठाना २, काथकी

500

ङ्झतराहयपाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩो.उ.न.ऩा., ऩङ्टम्दी ब ङ्टम्दी काथकी

500

बोटे खोरा चाऩाकोट ङ्झस.मो, चाऩाकोट ३,४,५

500

धायाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, रूऩाकोट ८, (१०हे .) काथकी

500

उऩल्रो रथती खोरा गैचाृैय न.प्र.ङ्झसॊ.मो, राहाचाृैक १ य ३

500

बाकङ्टना जङ्टवायीखेत न.प्र.ङ्झस..मो, ऩोखया उ.भ.न.ऩा २५

500

ङ्झसधाने न.प्र.ङ्झस..मो, बदाृैये ताभागी ८

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100
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उऩल्रो भाझा फाह्रफीसे कङ्टरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थङ्टम्की,
दयगाॉउटाय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थङ्टम्की,
कङ्टनाखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
जभके न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कङ्टरो ङ्झनभािण ऩोखयी
पल्माॊगकोट ङ्छदयगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थङ्टम्की 1,3
जभके सङ्टयौदी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनभिरऩोखयी ९ हार ऩोखया २३
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

३९०००

ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

४०००

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
फादॊखोरा भूरफ
े ेसी ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झभजङ्टयेडाॉडा (१९० हे .)

4,000

सङ्टनऩदे री ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका ३ य ६ (३० हे )

1,000

ङ्झतयकाङ ङ्जकभवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, रेखनाथ न.ऩा. ११, (४० हे .)

3,500

राभाचौय फाइसपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना काथकी

4,000

खाल्टे खोरा टकान्जाटाय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसि १,२,३ काथकी

11,000

दयगाभटाय ङ्झसॊचाइ मोजना थङ्टम्की १ काथकी

2,000

उयो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाॉचे ४ काथकी

4,000

ऩथतेखोरा ठू राखेत ङ्झसॊचाई मोजना, हॊ सऩङ्टय १, २ काथकी

1,500

ठू रो खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखया उ.भ.न.ऩा. २३ दङ्टहाय

400

आयवाघायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखया २२

300

ठू रो ढङ्ट ङ्गा द्वाये तरराखकि फाह्रथयी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखया १५ ऩङ्टङ्ञम्द

300

तायकाङ इङ्ञन्दखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, थसकोडाॉडा काथकी

500

चाऩाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना,

500

काथकी

पङ्टिे खोरा याम्दीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना,

काथकी

ङ्ट ोरा वेिीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टम्ऩङ्टस १ य३
ङ्ञझम्ने खोरा हङ्टदख

500
काथकी

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

दे उकणा ङ्झसचाइ मोजना फासङ्टदेवी, काथकी
इङ्छद खोरा तायकाङ् ङ्झसॊचाइ मोजना थङ्टभाकोडाॉडा काथकी
काहङ्टये बरुवा ङ्झसभसेत ङ्झसचाइ मोजना आवाि ङ्जवजम, काथकी
खङ्चयखोरा चाऩाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट ४,५,६ (५५ हे .), काथकी
खहये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभिरा, काथकी
झोवाङ खेत ङ्झसचाइ सल्मान ९, काथकी
टायफेसी ङ्झस मो ऩूयनचौय, काथकी
टङ्टकी ङ्झसचाइ मोजना हॊ िऩङ्टय ३, काथकी
ठू राखेत ऩङ्टङ्झसङ सेया ङ्झसॊचाइ मोजना साङ्छदिखोरा ऩङ्टयनचौय काथकी
तल्रो डफके ङ्झस मो, ङ्झसि.९, काथकी
दे उयारी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, रे.न.ऩा. ८, १२, १४ य काङ्झरका १, काथकी
दे उयारी फाझो खेत ब ङ्टजङ्टङ्ग खोरा, सादॊ खोरा गा.ङ्जव.स (३० हे .), काथकी
नमाॉ दे उयारी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रेखनाथ न.ऩा. (८० हे .), काथकी
फयाह भङ्टरखेत, घायी राकेफोट, दे उयारी, आडाये , फाझोखेत ङ्झसॊ. मो. (३० हे .), सादॊ खोरा
१, काथकी
बराबट खङ्चयफोट ङ्झसचाइ मोजना, घाचोक
ङ्चयॊधङ्ट जरकेनी राभखेत ङ्झसॊचाइ मोजना दाङ्गङ्झसङ्ग ५ ङ्जवये ठाॉटी काथकी
रुऩातार-ढाडवेसी ङ्झसॊचाइ मोजना, रे.न.ऩा. काथकी य सेयावेसी, थप्रेक १,२ तनहङ्टॉ (१५०
हे .), काथकी
राभे आहार भजङ्टवा ङ्झसचाइ मोजना रे न ऩा १३, काथकी
वाघभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, काथकी
अङ्ङऩङ्टणाि नहय ङ्झसॊचाई मोजना, हेम्जा काथकी
उऩल्रो भाझकङ्टरो फाह्रङ्जवसे ङ्झसॊचाई मोजना थङ्टम्की ३ , ५
ओख्रेको ऩधेँ या खोराखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभिरवथती
कऩासे फगय कङ्टनाखेत ङ्झस.मो. ङ्झनभिरऩोखयी ४
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काउरेखोरा तल्रो कऩासे ङ्झसॊ.मो. ऩोखया-२३ ङ्झनभिर ऩोखयी
काङ्झतक
ि े खोरा ऩधेये थवास ङ्झस.मो हॊ िऩङ्टय ८
खहये खोरा कङ्टरो ङ्झस.मो. अभिरा काथकी
घट्टे खोरा थागफेसी एक्रे ङ्झसचाइ मोजना, दाङ्गङ्झसङ्ग, काथकी
ङ्ट ोरा फेिीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना धम्ऩङ्टस १, 3 काथकी
ङ्ञजम्ने खोरा हङ्टदख
थङ्टम्काको यह िेयाखेत ङ्चयबान ६ काथकी
दे उयारी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, रे.न.ऩा. ८, १२, १४ य काङ्झरका १, काथकी
ऩङ्टडीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना बयतऩोखयी काथकी
ॉ ोरा रङ्टम्र े ङ्झस.मो. ल्वाङ ४ काथकी
ऩैमूख
भाॉझखोरा कङ्टखङ्टयेखोरा दम्सादीपाॉट ङ्झस.मो. ऩो.उ.भ.न.ऩा २३ २४
सादी तेश्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना राहाचोक
सङ्टयौंदी ङ्झस.मो. बयतऩोखयी काथकी
थमानीखकि द्वाये ङ्झस.मो ऩो.उ.भ.न.ऩा २५
हेम्जा ङ्झसॊचाइ प्रणारी ऩो.उ.भ.न.ऩा. २७ काथकी
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अधेयी खोरा खङ्टभाको बीय ङ्झस.मो, ङ्जढकङ्टयऩोखयी, काथकी
काहङ्टये भरुवा ङ्झसभखेत, आमाि ङ्जवजम, काथकी
कङ्टनाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, काथकी
कङ्टसङ्टण्डे ङ्झसचाइ मोजना, बयतऩोखयी ४, काथकी
खयीवोट ङ्झसचाइ मोजना घाचोक १ खयीवोट, काथकी
खङ्टइितेखोराटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टनचौय ५, काथकी
गोजेपाॉट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झभजङ्टये, काथकी
घट्टे खोरा ङ्झसचाइ मोजना, ऩाचे , काथकी
च ङ्टभरेखोरा चाॉसेपाॉट ङ्झसचाइ मोजना सैभयाङ, काथकी
जगाये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩादॊखोरा १, वाझाखेत, काथकी
जभके ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩो उ भ न ऩा २३ य २४ काथकी
डू डेपाॉट ङ्झसङ्झरवाॊग ङ्झस.मो, बदौये , काथकी
तल्रो गगनगौडा दे ङ्ञख भझङ्टवासम्भका ऩृथ्वी याजभागिका तरभाङ्झथ सेङ्झतङ्जकनायसम्भ ङ्झसॊचाइ
मोजना, काथकी
ङ्जऩप्रेखेत ङ्झसचाइ मोजना, अभिरा, काथकी
ङ्ट ाट ङ्झसचाइ मोजना, काथकी
ऩौयो ऩैमव
ङ्झबयभङ्टनी तल्रो आम्रेखोरा ङ्झस. मो, सल्मान, काथकी
राभाङ्छद बैभोर ङ्झसचाइ मोजना, काथकी
ङ्जवभरी ङ्झसचाइ मोजना थङ्टभाकोडाॉडा ५, काथकी
हऩिन ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट, काथकी
हाडीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हॊ िऩङ्टय, काथकी
आवािघायी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩङ्टन ङ्झनभािण ङ्झसॊ.मो.
आवािधायी चैते नहय ङ्झनभािण
कमडाॉडा ङ्झस.मो.हॊ सऩङ्टय ४
खङ्चयखोरा चाॊऩाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना चाॊऩाकोट ४, ५ य ६
घट्टे खोरा ङ्ञखउॉ आङभाङ एक्रे ङ्झस मो दाङङ्झसङ काथकी
चौयासी कङ्टरो ङ्झस.मो हेम्जा आयाहाङ्चय दे ङ्ञख चङ्ञण्डथथान सम्भ
टायफेसी ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टरुन्चौय, काथकी
ठङ्ट रोढङ्टॊ गा द्वाये , वामाटायी ङ्झसॊचाइ नहय ङ्झनभािण
ढङ्टॉ ङ्रे खोरा खोरा ङ्झस.मो. ये वान ३
तल्रा खकि फाॉए टायी द्वाये ङ्झस.मो. ऩो.उ.भ.न.ऩा. २५
दे उयारी फाॊझोखेत बर्र्जङ
ि ङ्ट खोरा सादॊखोरा गा.ङ्जव.स.
द्वाये पाॉट ङ्झस.मो. ङ्झनभिरऩोखयी
पेवा ङ्झसॊ.मो. ऩोखया १७
ॉ ी ङ्झस.मो रे.न.ऩा. १६
बञ्ज्माङखोरा उऩल्रो ङ्झफड
ङ्झबथने खोरा, हङ्टद ङ्ट खोरा, फेसी खेत ङ्झसॊ.आमोजना
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ॉ ी ङ्झस.मो. ङ्जढकङ्टयऩोखयी १
भाझङ्झफड
भारेफगय घोक्रेनी ङ्झस.मो रे .न.ऩा १७
माभाि ङ्झस.मो. ङ्झभजङ्टयेडाॉडा ४
रथतीखोरा उऩल्रो राहा चोक ङ्झस.मो राहाचोक १-९
साउको कङ्टरो ङ्झस.मो. ऩङ्टयनचौय काथकी
साङ्छदिखोरा ऩङ्टरुन्चौय ङ्झसॊचाइ आमोजना, काथकी
357109

37800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

दोङ्जवल्रा

500

खोरा ङ्झनमन्त्रण , ओिोवन ऩोखया १७

पङ्टिे खोरा ङ्झनमन्त्रण ऩोखया २४

500

थाऩा खोरा ङ्झन.मो. गैया बराभ ङ्झसण्डी कङ्टना ऩोखया १६

500

कारी खोरा ङ्झनमन्त्रण, ऩोखया १६ गङ्ङेऩहया

500

फेरघायी खोल्सी ङ्झनमन्त्रण तथा छोये ऩाटन सॊ यऺण

500

काॉह ङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, काॉह ङ्ट आवािको ङ्झफच नौङ्झफसे, छ ङ्झफसे फङ्टढङ्टवा पाॉट

500

नदी ङ्झनमन्त्रण, फोक्सी यहको ऩूवऩ
ि ट्टी पेवाफाॉधको भङ्टङ्झनङ्झतय झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर भाङ्झथ, ऩादॊ १७

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ऩौ खोरा भदॊ खोरा ङ्झनमन्त्रण, ल्वाङ घरे र ४

500

सयौदी खोरा कङ्टना खेत ऩङ्जहयो सॊ यऺण ऩोखया २३

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्जवजमऩङ्टय नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

हऩिन खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
सेती नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

20000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

26000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
कापरघायी गौतभटाटी घयफथती भङ्ञन्दय सॊ यऺण, काङ्झरका २

500

ङ्झफङ्झतयि ङ्गे पाॉट सॊ यऺण, ङ्झनभिर ऩोखयी ५

500

२. अभिरा ऺेत्र सॊ यऺण कामि
अभिरा ऺेत्र सॊ यऺण कामि, काथकी

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

ऩवित
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

357108

25000
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ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

600

अगङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना सयौं (३५हे ), ऩवित

300

ङ्झसङ्ञब्द ङ्ञचरङ्टवा ङ्झसॊ. मो., फेउरीफास ९ - ५० हे .), ऩवित

300

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग

10,240

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
परेवास
३५७११८

ङ्झसॊ.मो, थानाभाॊृैरा, बाङ्गया, दे ङ्जवथथान (३३८ हे ), ऩवित

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

10,240
5,800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

ऩाना नॊ 187/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

थवाया जोईखेत सङ्टरटायी ङ्झस.मो भङ्टङ्झडकङ्टवा

200

बारङ्टखोरा ऩऩङ्टवा ङ्झस.मो कङ्टश्भा न.ऩा ८

200

सङ्टन्दये खोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, च ङ्टवा ३,४,५

300

चाउये टी सेयाखेत फयको य पङ्टरको फङ्टटाभङ्टनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरभीठाना १

300

ऩङ्टरऩङ्टरे ठङ्ट राखेत आथिय वमासी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, आथिय

300

चौयासीपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, वहाकी २,३,४

300

सन्मासी कङ्टरो, उऩल्रो भल्माङ्दी खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, िॊकयऩोखयी ४

300

दवङ्टि ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सयौ ६

200

गडेखोरा ब ङ्टरुङ्गसेया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दे उयारी

200

सन्मासी कङ्टरो,िॊकयऩोखयी-४

200

भोङ्छदखोरा, ऩाङयाङ, फाच्छा, ङ्जवहादी ङ्झसचाइ मोजना

400

सन्मासी कङ्टरो िॊकयऩोखयी-४

300

घट्टकङ्टरो ङ्झस।प्र।

300

वङ्टढो खोरा ङ्झतजङ्टि खोरा ङ्झसॊ.मो. ठू री ऩोखयी-२

300

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
परेवास ङ्झसॊ. प्र., ऩवित
३५७१२६

2,000
6200

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
साङ्झरजा न.प्र.ङ्झसॊचाइ मोजना, साङ्झरजा ३ (१०हे .)

100

ऩहायीखकि सङ्टन्तराफायी न.प्र. ङ्झस.मो. ऩाङ्गयाङ्ग (१०हे .)

350

अॉगेखोरा न.प्र.ङ्झस.मो. िॊकय ऩे।खयी (५हे .)

250

पूरको फङ्टटटा भङ्टनी न.प्र.ङ्झस.मो.,िॊकय ऩोखयी (५हे .)

300

अम्फोटे खोरा न.प्र.ङ्झस.मो, दे उऩङ्टय (७हे .)

350

ङ्ट िं, ऩवित
काप्रावाट थोऩा सॊ.मो, दङ्टरग

350

(५हे .)

काराधौङ्झर खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो, दे उऩङ्टय-५, खङ्टदहाय, ऩवित

300

गङ्टहे खोरा ङ्झसॊ.मो., यानीऩानी ३, वाहकी ऩवित

200

साङ्झरजा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., (ङ्छदऩ थोऩा ङ्झसॊचाइ) ङ्जवथताय ऩवित

200

गोवान्दी ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्झरया् ाभ ८, ऩवित

200

भङ्टरखोरा वानीडाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.,

500

हङ्टवास ४

कङ्टरवाॉध ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्झनभािण यानीऩानी ६

500

दङ्टङ्जङद खोरा ङ्जऩप्रे ऩचासे ठङ्ट रो कङ्टरो यानीऩानी ९

500

भण्डरीदे खी ङ्जऩडारङ्टवायी थोऩा ङ्झस.ॊ मो, िाङ्झरजा ५भण्डरी

500

ङ्झगिेश्वय थोऩा ङ्झसॊ.मो. रेखऩपाॉट ५, ङ्झगिेश्वय

500

वजेनी थोऩा ङ्झस..मो, िाङ्झरजा ४, बोटे डाॉडा

500

दङ्टधेकङ्टना भूर हौडीचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., दे वीथथान गा.ङ्जव.स. ६

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

हाइड्रोङ्झरक र्र्माभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दे ङ्झफथथान ६ १०हे
श्रीनगय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩाङयाङ ७ हे .,
ठङ्ट राखेत अधेयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खङ्टकोट ६ ५ हे .
पङ्टकेथोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टरङ
ि ङ्ट ५ हे
खोऩाखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धाइङ्चयङ
दङ्टरेऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,रेकपाट ५
तल्रो ओखयफोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो भाझपाट ९
काउरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फनौ
ङ्चयठे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्जऩऩरटायी
यागवास न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩाङयाङ
कागीको फायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,फङ्गाया ७
ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्झनभाण न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाजङ्टङ
याक्रे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याङ्गथास
ङ्छदऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साङ्झरजा
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खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझ्पाॉट १ रङ्टग्दी
ठू रो खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बोटे डाॉडा, सारीजा ४,५
गङ्टहम खोरा न.प्र.ङ्झस.मो., ऩवित
सल्रेनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सारीजा ३, सल्रेनी
रेप्रे ङ्ञथप्रॊकरय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रेप्र,े रेखपाट ७
पङ्टकै न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टइभा ६
ब ङ्टवन गैह्रा गैयाफायी आयनभङ्टनी ऩाइिऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,बोरे ३
टङ्टग्दी खोरा चेप्टे काखी खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,यानीऩानी 9
थवाया जोइखेत सङ्टनटायी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भङ्टडीकङ्टवा
वङ्टढीखोरा ङ्झतजङ्टखोरा ठू री ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,फङ्टढीखोरा
वङ्टढीखोरा धाइगेङ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
कङ्टरफाॉध न.प्र.ङ्झसॊ.मो., टाॉकी एक कङ्टरो ङ्झनभािण
भजङ्टवा खोरा बेडावायी चाउके न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

47,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झरङ्झभठाना ङ्झसॊचाई मोजना (सातभङ्टरे फयाहा थथान भङ्टहान) ङ्झरङ्झभठाना (८५ हे .)
भल्राज ङ्झसॊचाई मोजना, भाझपाॉट य फाॉसखकि (४२० हे .)

2,600
20,000

सयौखोरा कहङ्टॊ ङ्झसॊचाई मोजना, सयौखोरा ८,९ (८० हे .)

1,000

डङ्टन्डङ्टये दहकङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना, आथियडाॉडाखकि ४,७ (३५ हे .)

1,500

कोट गाउॉ ङ्झसचाइ मोजना, खङ्टकोट ९ (५० हे .)

500

भङ्टङ्झड कङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झडकङ्टवा

2,500

घनघने जैङ्जवये ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टवास (३२ हे .)

1,645

टङ्टनी खोरा ऩैहेश्वाॉया ङ्झसचाइ मोजना, आथियडाॉडाखकि फगारे थोक (३० हे .)

1,600

टकराकटाय ङ्झसॊचाइ मोजना टकराक (५५ हे .)

3,555

सयाङदी छङ्झतवन ङ्झसॊचाइ मोजना दे वीथथान ऩवित

2,000

बोरे डाॉडा ङ्झसचाइ मोजना कङ्टघाि ऩवित

1,250

कनािस भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाङ्गयाङ्ग,४,५,६ ऩवित

4,000

रभागे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ,परे वास, दे वीथथान,ऩवित

250

अधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिरजा ४ बोटे डाॉडा

500

ऩथ्थय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाङ ३ ६ ७

500

दयकाडे धाहा खेत वासकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइङ्चयङ्ग ७ य २

500

फङ्टङ्झडखोरा ङ्झतजङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठङ्ट ङ्झरऩोखयी २

500

सल्मानी ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइङ्चयङ्ग

500

राभगया खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्झरराभ ५

500

धानसये ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट.न.ऩा. ७

500

दे उऩङ्टजे ङ्झसॊचाइ मोजना, रेखपाॉट ५ दे उऩङ्टजे

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१०००

अङ्झधकायीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, कटङ्टवाचौऩायी १, ऩवित
अधेयीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना साङ्झरजा, ऩवित
अरै ची वायी ङ्झसचाइ मोजना कङ्टश्भा ८, ऩवित
आम्दी तीन कङ्टने भङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाङयाङ, ऩवित
आथेय ङ्झसॊ मो आगथय ४ ५, ६ य ९ (१५० हे ), ऩवित
उऩल्रोभाझको कङ्टरो ऩङ्टछायको कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना ऩाङयाङ, ऩवित
ओखरे अहटे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩवित
कनािस ङ्झसचाइ मोजना ऩवित
काल्रे खोरा ङ्झसॊ मो, ऩवित
क्वादॊ खोरा श्रीभाने ङ्झसचाइ मोजना सयौखोरा ५, ऩवित
गडोखोरा हङ्जटमा ऩटे थोक ङ्झसचाइ मोजना हङ्टवास ८ ३ ७, ऩवित
घोप्टे वडाये ङ्झस. मो., ङ्झतरहाय ७, ऩवित
ङ्ञचदॊ खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झरभीठाना, ऩवित
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ङ्ञचल्वा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, वेहर
ङ्ट ीवाॉस १,२ (२७ हे .), ऩवित
चौयासी ङ्झसचाइ मोजना फहाकी, ऩवित
ङ्झछयङ्झछये छहये ङ्झसचाइ मोजना काकीनेटा , ऩवित
जहये खोरा ङ्झसल्भी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरटायी, ऩवित
जहये ङ्झसचाइ मोजना ऩकङ्टवा, ऩवित
झौयी खेत ऩथ्थय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩाङ ३,६,७, ऩवित

तप्राताय ङ्झस.मो., तप्रा गाङ्जवस, ऩवित
तल्रो असे नी ङ्झसॊचाइ मोजना िारीराभ १, ऩवित
नहये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ह्वास ३,६,७ -२५ हे .), ऩवित
ऩत्थय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाङ्ग ३ ६ ७ (५० हे .), ऩवित
ऩयार खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टकतारे, ऩवित
ऩातार खकि ङ्झसॊचाइ मोजना धाइङ्चयङ 7 8 9 ऩवित
ऩङ्टयानो उऩल्रो नमा कङ्टरो, ऩाङयाङ ४,५,६, ऩवित
फङ्टढीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना धाइङ्चयङ, ऩवित
बारेडाडा अम्वोट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टटघाट, ऩवित
भसङ्टयावायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॊगा, ऩवित
भाझकङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना ऩाङयाङ, ऩवित
भोदी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, फाजङ्टड १ य २, ऩवित
ङ्चयऩाखोरा ब ङ्टषार डाॊडा ङ्झसचाइ मोजना, बोरे २ दे ङ्ञख ८ (१५० हे .), ऩवित
ङ्चयऩङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩवित
रभागे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, परेवास, दे वीथथान,ऩवित
राम्ऩाटा ङ्झसचाइ मोजना, खङ्टकोट ६ (३५ हे .), ऩवित
वाथकोट खोरा ओडाये ङ्झसचाइ मोजना, नाङरीवाङ, ऩवित
ङ्झसब्दी खोरा सारको भङ्टख वगय ङ्झसॊ मो, फेहर
ङ्ट ीवास ९ (१०१ हे .), ऩवित
ङ्झसम्रेखेत ङ्झसॊ मो, ऩवित
सेतोपाट ङ्झसॊचाइ मोजना भाझपाट, ऩवित
अजेत ङ्झसॊचाइ मोजना, रेखपाॉट
केवादी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट
खङ्टवान्दये गहते खभाये ङ्झसॊचाइ मोजना, थाऩाठाना
घट्टे खोरा अम्फोटे ङ्झसॊचाइ मोजना
घङ्टम्ती भझङ्टवा कङ्टरो ङ्झसॊद्बाइ मोजना कङ्टिङ्टभा ८ ऩवित
ङ्ञचदॊ खोरा घटको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टघाि १ २ ३
झाॉक्रीखोरा, ङ्झसभखेत, गहते ङ्झसचाइ मोजना
ठू राखेत फाॉझाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, च ङ्टवा
तल्रोखोय ङ्झसॊचाइ मोजना, गौडाभङ्टनी दङ्टरङ्ग
ि ङ्ट कङ्ट.न.ऩा ५
नमाॉ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, उयाभऩोखया

७ ८ ९

ऩातीचौय भोदीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना
फङ्टङ्जढकङ्टरो, दयकोट, फाखेत, फाॉसकोट ङ्झसचाइ मोजना
भहावीय ङ्झसॊचाइ मोजना, चनौटे दङ्टरङ्ग
ि ङ्ट
भङ्टरकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फाच्छा
वाङ्गेटायी ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टश्भा नन.ऩा.१५
सयाङ्दी छङ्झतवन ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीथथान
सारघायी फाउसे फाजङ्टङ्ग ङ्झसचाइ मोजना
थवाया जोईखेत सङ्टरटायी ङ्झस.मो भङ्टङ्झडकङ्टवा
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अजेत ङ्झसॊचाइ मोजना रे कपाट, ऩवित
केवाङ्छद खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टकोट, ऩवित
खङ्टभफान्दे या् गहते खभाये ङ्झसॊचाइ मोजना, थाऩाठाना, ऩवित
घट्ट कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना कङ्टघाि, ऩवित
घट्टे खोरा अम्वोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩवित
ङ्झछऩङ्झछऩे ङ्जवयौटा ङ्झसयानको कङ्टरो, ऩङ्टकोट, ऩवित
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छे डङ्टवा सेसा ङ्झसचाइ मोजना हङ्टवास २, ऩवित
धङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना रेखपाट, ऩवित
नमा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, उयाभऩोखया ७,८,९, ऩवित
बेडावायी ङ्झसचाइ मोजना थाऩठाना,

ऩवित

भूरकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना फाच्छा, ऩवित
रभङखोरा छन्त्मारको रुखदे खी परेवास खोरा ङ्झसचाइ मोजना परेवाॉस, ऩवित
राभगया खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्झरराभ ५, ऩवित
वाॉसकोट खोरा आढाये भङ्टसयङ्ट ावायी ङ्झसॊचाइ मोजना ,ऩाङ, ऩवित
सयौखोरा भङ्टरावायी ङ्झसॊचाई मोजना, सयौ ३, ऩवित
सेती खोरा काङ्झरभाटी कटहये ङ्झसचाइ मोजना, ऩवित
खहये खोरा पल्जेनी बटे टेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट ३ ४
खहये खोरा ङ्झसयानको कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट २ ३
गडेखोरा रङ्टङ्दी खहये खोरा पल्जेनी बटे टेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट ३ ४ भाझपाॉट १
चाय सम ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाड्ङ्ग कङ्ट.न.ऩा.१
चौयासी पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, फहाकी ठाटी २ ४
छाम्ऩीपाॉट खहये खोरा पल्जेनी बटे टेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट ३ ४ ठानाभौरा ९ य
ङ्झरङ्झभठाना १
जहये ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩकङ्टवा ६ कङ्ट..ऩा.१८
झाक्रीखोरा सीभखेत गहते थङ्टभ ङ्झसॊ.मो.कङ्टटङ्टवा चौऩायी
टङ्टॊग्दी खोरा चेप्टे काखीखेत ङ्झसॊचाइ यानीऩानी सारीराभ ऩवित-यानीऩानी-९ य िारीराभ-५)
टङ्टङ्दी खोरा ङ्जऩप्रे ऩचासे ठू री ङ्झसॊचाइ मोजना, यानीऩानी ९
ठाडेखोरा ऩोखया खेत रङ्टखङ्ट ८, ९ य १
ठू रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टघाि ३
ङ्छदऩ जरकेनी बोटे डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, िाङ्झरजा ४
धानसये ङ्झसॊचाम मोजना कङ्ट.न.ऩा.७
ऩाॉउदङ्टय खोयीमा ङ्झसॊचाइ मोजना

याम्ना दे उयारी २ टाटे ऩहया

ऩाउदङ्टय खोङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, याम्जेदेउयारी २ टाटे ऩहया भसनी खेत
पराटे ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टकोट ६
फाच्छाभूरकङ्टरो फाच्छा ३ ४
फङ्टढीकङ्टरो ङ्झसॊ.मोजना धाईङ्चयङ
बारङ्टखोरा ऩऩङ्टवा ङ्झस.मो कङ्टश्भा न.ऩा ८
भ्माप्रे खोरा खेत खहये खोरा पल्जेनी बटे टेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट ३ ४ फाजङ्टङ ८ य
दङ्टरङ्ग
ि ङ्ट ९
भजङ्टवा खोरा ङ्झबडावायी च्माउके ङ्झसॊचाइ मोजना, थाऩाठाना ७
भादीखोरा ऩाङयाङ फाच्छा ङ्जवहादी ङ्झसॊ.मो.
यङ्झतखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतरहाय १ दे ङ्ञख ६
ङ्चयऩी खोरा ब ङ्टसार डाडा ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे २ दे ङ्ञख ८
रथती पसे ङ्झसॊचाइ मोजना, नाङरीवाङ ९
राभगया ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्झरया् ाभ गा.ङ्जव.स, ऩवित
वैथाकि ऩहये सेङ्छद खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सयौ खोरा १ २ ५ ९ बोरे ३
ङ्ञिरा यहदे ङ्ञख डङ्टडेसम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे २ य ३
सन्मासी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, िॊकयऩोखयी ४
सल्मान ङ्झसचाइ मोजना, धाइङ्चयङ ३ य ४
साठी खोरा ओख्रे झरुम्टा अहटे ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उप्र २
सङ्टन्धये खोरा दे वी आहारडाडा खहये खोरा पल्जेनी बटे टेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, खकोट ३ ४
कङ्ट.न.ऩा. १२
सेतीखोरा वहाकी यानीऩानी ङ्झसॊ.मो. ङ्झनभािण
सेतीखोरा हवास वेउरीवास िारीराभ वहाकी यानीऩानी वयािचौय ङ्झसॊ.मो.
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
10,750

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

झाक्री खोरा ङ्झन. ङ्जऩऩरटायी

500

रभामा खोरा ङ्झन. थाऩाठाना , बॊ गया

500

रङ्ञथत खोरा ङ्झन. मो. वनो १,२,३,४

500

फाहङ्टनश्वायी खोङ्ञल्स ङ्झनमन्त्रण, साङ्झरजा

500

कूबेये खोरा ङ्झनमन्त्रण ठङ्ट रीऩोखयी

500

ऩाङ्झत खोरा ङ्झनमन्त्रण, फाजङ्टङ्ग ३ य ६

500

जरकेनी खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
नाङरे ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, धाइङ्चयङ १

500

फाहङ्टनथवाया फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, साङ्झरजा ३

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

750

11000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
तायऩाल्ने ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा वङ्ञथत सॊ यऺण कामि, तायऩाल्ने

500

ङ्जवण्णङ्टधाभ भङ्ञन्दय सॊ यऺण तथा फचावट कामि, बोटे डाडा

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - फेनी, ऩवित

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

फाग्रङ्टङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

10000

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
ङ्झछथती ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछथती-८४,९, (५३) हे .
तल्रो रभही पाॊट ङ्झसचाइ मोजना, हङ्झतम

2,100
फाग्रङ्टङ्ग

फाग्रङ्टङ्ग

कङ्टङ्ञथभिेया ङ्झसॊ मो, फाग्रङ्टङ्ग
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट
300
1,500
300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3200

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
जोङ्झग वगय ङ्झसॊ.मो. ग्वारी चौय

300

कङ्टरफाधॉ ङ्झस. मो. ङ्झबभगङ्टङ्झड २ ङ्झछसपाट

300

ङ्झसभरचौय ऩम्ऩीङ्ग ङ्झसॊ.मो. वङ्झतव
ि ाङ्ग ४

300

ज्मूयेनी खोरा धङ्टसेृेनी ऩङ्टच्छाय कङ्टरो ङ्झछथती ८

200

टायीखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ग्वारीचौय

200

रकीखोरा भहाृङ्टन काङ्झरभाटीचौय, ग्वारीचौय १,२

200

अॊधेयीखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाङ्झरका

200

अम्रादे वी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो काइफास ९

200

तल्रो फान्रे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाङ्झरका १

200

भथती ङ्झसॊचाइ प्रणारी,अङ्झधकायी चौय

200

सेया ङ्झसॊचाइ प्रणारी फङ्टङ्झतफ
ि ाङ्ग २

200
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रब्धी खोराको भङ्टहान दे ङ्ञख कारीभाटी खोरासम्भ, ग्वारीचौय १ य २

400

ङ्झसदध्थान आगाॉपाट ङ्झस.मो. भल्भ ९

300

८

७

3,325

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दाये गौडा थोऩा तथा पोहया ङ्झस., वा.न.ऩा. १० (६हे .)

725

श्रीगल्कोट उ.भा.ङ्जव. वहङ्टउद्येिीम ङ्झसॊ.मो., हङ्जटमा वजाय,

500

ङ्चयमारे काभ्रेखेत ङ्झसॊ.मो., फा.न.ऩा. ५,६, वागरङ्टङ

500

फङ्टकेनी ङ्झसॊ.मो, तङ्झतमाङ्ग ८,वागरङ्टङ

500

प्माङ खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., अङ्झधकायीचौक, वाग्राङ्ग

500

फरघास

500

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, गैयावायी दङ्झरङ्ग
ि

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
धायाऩानी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रेखानी
बान्सा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फा.न.ऩा. ८, बान्सा,
फगाहा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अङ्झधकायी चौय ३, सङ्टब्जागाउॉ
सीभ ऩात्रेखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ऩञ्चकोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
डङ्टल्की न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

फा.न.ऩा.८, ङ्झसभ

तार ङ्झनभािण तथा जर व्मवथथाऩन,
अगिर 4,5,6,7,8,9

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भहबीय ङ्झसॊचाइ मोजना, फोहयागाउॊ ३, ४, ५

(१०० हे .)

5,900

नामयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भल्भ ३,४,५ (३२ हे .)

1,000

हाडीखोरा नौङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्झधकायीचौय १,२,९

3,000

ङ्चयङ्झतऩ पेदी याउदी ङ्झसॊचाइ मोजना, दभेक

4,500

भारायानी ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्झरङ
ि १ फाग्रङ्टङ्ग

1,000

ब ङ्टल्के ऩानी ङ्जवसौना ङ्झसॊचाइ मोजना काॉडेवास ९ फाग्रङ्टङ्ग

4,000

काठे खोरा खहये फमानव्वे गहते ङ्झसॊचाइ मोजना फा.न.ऩा. ५ फाग्रङ्टङ्ग्ग

1,000

ङ्झबभ ऩोखया अॉधेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झबभऩोखया फाग्रङ्टङ्गग

4,000

ङ्जवच्छे कोल्टी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झबभङ्झगठ्ठे फाग्रङ्टङ्ग

3,000

डाङ्गे खोरा डोठे ऩाटा ङ्जऩडाल्ना ङ्झसॊचाइ मोजना रेखानी फाग्रङ्टङ्ग

2,000

ढाॉड खोरा रौवा खोरा रौवा छोये रौवा ङ्झसॊचाइ मोजना फाग्रङ्टङ्ग
उऩल्रो रभङ्जहपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना हङ्जटमा फाग्रङ्टङ्ग

900
2,500

चौयी खोरा ज्मूयेनी धङ्टसेनी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झछथती फाग्रङ्टङ्ग

500

गङ्टवाखोरा ओखेनी ङ्झसॊचाइ मोजना धम्जा १ फाग्रङ्टङ्ग

500

उनङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तॊ राभ फाग्रङ्टङ्ग

500

धाऩाखेर फयडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभरचौय वरे वा

1,500

बूङ्झतमा खोरा भाच फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयचौय ७ बै से

1,500

आरुऩाटा झायभौया

1,000

ङ्झसॊचाइ मोजना, (४५ हे .) फाॉडेफास

हङ्चयचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयचौय गल्कोट फाग्रङ्टङ्ग

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अधेयी खोरा आरुऩाटा झायभौया ङ्झसॊचाइ मोजना, काडे वास, फाग्रङ्टङ्ग
अधेयी खोरा ङ्झसॊ.मो. भाङ्झरका, फाग्रङ्टङ्ग
अगिर ङ्झसॊ. मो., फाग्रङ्टङ्ग
इङ्जकभपाॊट ङ्झसॊ.मो., ङ्झतत्माङ, फाग्रङ्टङ्ग
उत्तये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दभेक ८ , फाग्रङ्टङ्ग
कादे (कैमा) खोरा नायामणथथान ङ्झसॊचाइ मोजना, फाग्रङ्टङ्ग
कारी ओडाय ङ्झसचाइ मोजना भाङ्झरका, फाग्रङ्टङ्ग
ङ्जकटे नी ङ्झसचाइ मोजना, वोहोयागाउ १, फाग्रङ्टङ्ग
कैमा ङ्झसॊचाइ मोजना नायामणथथान फाग्रङ्टङ्ग
खहया कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना हङ्जटमा २, फाग्रङ्टङ्ग
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गगटे पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, अजेवा, फाग्रङ्टङ्ग
घट्टे खोरा ङ्झसॊ.मो, हङ्जटमा, फाग्रङ्टङ्ग
चभङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, हटीमा, फाग्रङ्टङ्ग
चभेयो ङ्झसॊ. मो,. ङ्झतत्माङ (३५ हे .), फाग्रङ्टङ्ग
चौय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना वाग्रङ्टङ्ग
जोगीवगय ङ्झसॊचाइ मोजना ग्वारीचौय २ ३ ६ ७ फाग्रङ्टङ्ग
ङ्जटभङ्टय खोरा झाङ्जक्रनाथ भङ्टहान ङ्झसचाइ मोजना कङ्टङ्ञश्भसेया ९, फाग्रङ्टङ्ग
डङ्टल्डीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना अगिर फाग्रङ्टङ्ग
ढाॉड खोरा रौवा खोरा रौवा छोये रौवा ङ्झसॊचाइ मोजना
तल्रोसायी

वाग्रङ्टङ्ग

धाऩाखोरा ङ्झसॊ.मो, अभराचौय, फाग्रङ्टङ्ग

दयभखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना गरकोट हङ्चयचौय ५ फाग्रङ्टङ्ग
दयभा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयघा ३,६,७,८, फाग्रङ्टङ्ग
दे वरधाया फाॉडाखेत ङ्झसचाइ मोजना यानीखाने १, फाग्रङ्टङ्ग
धाऩाखोरा उऩल्रो कैमा ङ्झसॊचाई मोजना, नायामणथथान,

वाग्रङ्टङ्ग

ॉ ाटा टाय ङ्झसॊ.मो., ऩेऄमूऩ
ॉ ाटा १,२,३, फाग्रङ्टङ्ग
धाऩाखोरा ऩैमूऩ
नेवाये खोरा ङ्झसॊ.मो, बकङ्टण्डे, फाग्रङ्टङ्ग
फाजाखेत चौयानव्वे ङ्झसॊचाइ मोजना फोटाकाचौय, फाग्रङ्टङ्ग
भल्भ दयभ ङ्झसचाइ मोजना फज्रभाये भल्भ ३ य ६, फाग्रङ्टङ्ग
भथती ङ्झसॊचाई मोजना, अङ्झधकायीचौय - ९, फाग्रङ्टङ्ग
याक्से ङ्झसॊचाइ मोजना, दगा ८, फाग्रङ्टङ्ग
योटे ऩानी घट्टे चौय ङ्झसॊ मो, फोहया गाउ ९ (५० हे .), फाग्रङ्टङ्ग
योहटऩानी चौय ङ्झसॊचाइ मोजना जैदी वाग्रङ्टङ्ग
राभयङ्झत ङ्जवहङ्टकोट ङ्झससङ्टडाॊडा ङ्झसॊचाइ मोजना , फाग्रङ्टङ्ग
साॉगा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभराचौय १,३,४ य ७, फाग्रङ्टङ्ग
ङ्झसभरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, वोहोयागाॉउ ४, फाग्रङ्टङ्ग
उनङ्टवा गयगये हङ्टदै दोयाङ्ग आमोपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना तराभ ९
खप्तेयी वाङ ऩम्ऩीङ ङ्झसॊ.मो. वङ्टङ्झतव
ि ाङ्ग १
चौयीखोरा धङ्टसेनी पङ्टकेसल्रा ङ्झसॊ मो, ङ्झछथती
ङ्झछथनेङ्चय ङ्झस.मो. ङ्झबभङ्झगठे ८
जङ्टग्जाखोरा चरौनी ङ्झसॊ मो, दे ङ्जवथथान
ज्मङ्टयेनी ङ्झसॊ मो., ङ्झछथती
डङ्टण्डीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अगिर
तायाखोरा ङ्झसॊ मो, ताया
दङ्टइऩाया ङ्जवस बमराफोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊगाना
नायाङखोरा ङ्झसॊ मो, दङ्टङ्छदराबाङ्जट
फमरीखोरा घडेयी गैयीखेत ङ्झसॊ मो, ङ्झफनाभाये
फासखोरा ङ्झसॊ मो, दे ङ्जवथथान
फैयवासे तल्रो ङ्झससे ङ्झसॊ मो, ङ्झफनाभाये
वरघाॉस ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्झरङ
ि
आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

९४ खेत ङ्झसॊ. मो., वाटाकाचौय, फाग्रङ्टङ्ग
अधेयीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भाङ्झरका, फाग्रङ्टङ्ग
उत्तये खोरा ङ्झसॊ.मो, दभेक ८, फाग्रङ्टङ्ग
खहये खोरा ङ्झसॊ. मो., हङ्जटमा, फाग्रङ्टङ्ग
गन्गल्टा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाग्रङ्टङ्ग
घट्टे खोरा घट्टे खेत ङ्झसचाइ मोजना फाटाकाचौय ४, फाग्रङ्टङ्ग
घट्टे चौय योटे ऩानी ङ्झसॊ.मो, फोहयागाॉउ, फाग्रङ्टङ्ग
चभङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्जटमा, फाग्रङ्टङ्ग
थङ्टम्का रव्सीखोरा ङ्झसचाइ मोजना सकिङ्ट वा, फाग्रङ्टङ्ग
पेदी ङ्झसॊ. मो., दभेक, फाग्रङ्टङ्ग
फसाहापाट ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयचौय ५ (३०० हे .), फाग्रङ्टङ्ग

ऩाना नॊ 194/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

फाङङ्झरङ ङ्झसॊचाइ मोजना, धाव २, फाग्रङ्टङ्ग
भल्भ ङ्चयघा ङ्झसॊ. मो., फाग्रङ्टङ्ग
भाङ्झरका अधेयी खोरा ङ्झसॊ.मो., फाग्रङ्टङ्ग
भेरवोट गौदी ङ्झसचाइ मोजना अभराचौय, फाग्रङ्टङ्ग
ङ्चयडाहय ऩचासे खत्री ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩैमोऩाता ६,७, फाग्रङ्टङ्ग
राभयती ङ्जवहे कोट ङ्झससङ्टडाॊडा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाग्रङ्टङ्ग
श्रीदे वरधाया डाॉडाखेत ङ्झसचाइ मोजना याङखानी, फाग्रङ्टङ्ग
सकङ्टवा हयािऩाटा ज्माङ्झभये ङ्झसॊ., फाग्रङ्टङ्ग
हरङ्टवाखोरा ङ्झस.मो, भल्भ, फाग्रङ्टङ्ग
ङ्जहर नयीभ हङ्टदै हङ्चयचौय भल्भ ङ्झस.ॊ मो., फाग्रङ्टङ्ग
गोगीवगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वारीचौय
गोथतीखोरा ङ्झसॊ मो, याङखानी
घाॉसेखोरा कङ्चयना अऺते पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩारा ५
घाॊसेखोरा कङ्चयना अऺेते पाॊट ङ्झसॊ.मो.ऩारा ५
डाॉडाखेत पाॉट ङ्झसॊ मो, अभराचौय
ढङ्ट ङ्गे खोरा दङ्टइऩाटा ङ्झफस बरामफोट पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगाना
तराभ ९ उनङ्टवा गयगये हङ्टदै दोयाङ्ग आमोखोरा पाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना
तङ्चयभ जॊगया ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयचौय ३
दङ्टल्री खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अगिर
नायामणथथान ङ्झसॊचाइ मोजना नायामणथथान गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ य ९ फागरङ्टङ्ग
ङ्झनसीखोरा ङ्झसॊ मो, फोहोयागाॉउ ङ्झसभरचौय
फथनेया ङ्झसॊ मो, ङ्झनसी
फाॉध खोरा दे ङ्ञख खाडा हङ्टदै जैङ्झभङ्झन घाट ङ्झसॊचाइ कङ्टश्भीिेया गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १,२
फासखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दे ङ्जवथथान ८
वरघास ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ दङ्झरन
ि
वोङखानी ङ्झसॊ.मो. फाडेगा ङ्छदबान ५ य ६
ङ्ट ाटा
ङ्झसभऩङ्टछाय ङ्झसॊ मो, ऩैमऩ
357109

11,750

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्ट ऩौमू ऩाटा
कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण मो.नमाॉऩर

500

कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण मो.ढोडेनी

500

ऩधेया खोरा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्जहर ४ य ५

500

चनौटे खोल्सा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसगाना छ य ७

500

दयभ खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, भल्भपाॉट भल्भ

500

धङ्टऩीचौय तटफन्ध, फङ्टङ्गा दोबान–३,

500

काङ्झरगण्डकी थाङ्गनेवगयघाट ऺेत्र सॊ यऺण,

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
अगिर भा.ङ्जव अगिर ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

याकदभ सयऩण्डी सॊ यऺण, ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण अगिर

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
फागखानी नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

750

1000
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१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ङ्ट ाखोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, भल्भा ८ सेनखोरा
हङ्टरव

500

फाग्रङ्टङ्ग भङ्टङ्ञक्तनाथ धाभ सॊ यऺण

500

(रु. हजायभा)

म्माग्दी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
२०२३ सारे कङ्टरो, म्माग्दी

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
300

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

दयखोरा भङ्टना ङ्झसॊ.मो.

400

साये भाये ङ्झसॊ.मो. फेनी न.ऩा. १ यत्ने चौय

400

दोबान खोरा ङ्झसॊ.मो., वेङ्झन न.ऩा ५

400

ङ्झसभगाउॊ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फाङ्जवमा चौय ५

400

सेयापौया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झनथकोट

400

ताताऩानी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झसॊगा ४

500

नमाॉ खोरा दाहा ङ्झसॊ.मो. , वयञ्जा

300
2900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ब ङ्टनेपाॊट ङ्झसॊचाइ थोऩा तथा पोहया ङ्झस.ॊ मो., ज्माभरुककोट -६,७ (१०हे .)

600

फैसयी ब ङ्टनाए पाॉट ङ्झस.ॊ मो., याख, बगवती २, म्मादी

100

चनोट ऩोखयी पाॉट ङ्झस.ॊ मो, याख, बगवती २, म्माग्दी

700

अग्नी खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो, वेनऩा ६

700

गोवङ्झन ऩानी न.प्र. वेनऩा ९ ङ्झतनभाने

700

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
चनौटे ऩोखयी ङ्झनभािण न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

100

ऩङ्टराचौय

दयवागॊ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तथा ङ्ञथप्रॊकरय
ङ्जवभयावोट पाऩयखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज्माभरुकोट ४ य ७
म्माग्दीखोरा फाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

24,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
यणवाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फाङ्जवमाचौय ८ (५५ हें )

660

अधेयीखोरा ङ्झसॊघारी ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्माभरुककोट ४,५,६,७

991

ङ्झछथवाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, अभिन ३

4,562

दङ्टखङ्ट फेिी ङ्झसॊचाइ मोजना दयफाङ्ग ३ म्माग्दी

3,072

ऩानीऩधेया ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩङ्टराचौय ४

3,700

घट्टे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना

कङ्टहङ्ट ३, andheri

ङ्जऩऩरफोट सेयापाट ङ्झसॊचाइ

मोजना

अभिन ५ य ६

ढाङ्छदखेत थाकन भङ्टरफायी ङ्झसॊचाई मोजना
नेवाये खोरा ङ्झसॊचाई मोजना

फे.न.ऩा. 9

ङ्झसभरचौय

1,500
1,200
2,000
2,000

थवाया पाॉट ङ्झसॊचाई मोजना , नायच्माॊग

2,000

दयखोरा ङ्झसॊचाई मोजना भङ्टना य ताकभ ४५० हे

1,615

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अजे खोरा वाखङ्ट ङ्झसचाइ मोजना वयॊ गा २ ३ ४ म्माग्दी
अभिन ३ ङ्छदही ङ्झसॊचाइ मोजना, म्माग्दी
कोटखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताकभ, म्माग्दी
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ताकङ्टभ ङ्झस.मो., ताकङ्टभ, म्माग्दी
तेइस सारे ङ्झसॊचाइ मोजना, यत्नेचौय १,२,३ य ४ (४० हे .), म्माग्दी
ङ्जऩऩराफोट ङ्झसॊ.मो, अभिन ४, म्माग्दी
सॊ साये खोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्जहथतान, म्माग्दी
साङखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, म्माग्दी
२००४ सारे

ङ्झसॊचाई मोजना, यत्नेचौय

(२५ हे ) म्माग्दी

एक्रेखेत भाझखेत ङ्झसचाई मोजना, ङ्झसगा ८ य ९
चेम्फाङ दे उयारी ङ्झसचाई मोजना
दोबान खोरा ङ्झसॊ.मो., वेङ्झन न.ऩा ५
फराभ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना वे.न.ऩा.१३ ङ्झसॊगा २
फेरफोट ङ्झसचाई मोजना
भह खोरा ङ्झसचाइ मोजना, अभिन ५
याखङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना बङ्जकम्री य ङ्झसॊगा
राभाखेत कोटडाॉडा ङ्झसचाई कङ्टरो, वाङ्जवमाचौय
साये भाये ङ्झसॊ.मो. फेनी न.ऩा. १ यत्ने चौय
ङ्जहराफॊग ङ्झसॊचाई मोजना

अभिन
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
ओवा खोरा नाम्दी ङ्झसॊचाइ मोजना, म्माग्दी
ङ्ञझभ खोरा ङ्झस.मो., म्माग्दी
ङ्ञिराघङ्टभ वङ्टजािखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टना, म्माग्दी
नमाॉ खोरा दाहा ङ्झसॊ.मो. , वयञ्जा
ऩखेय ङ्झसॊचाई मोजना
बारा सके साउवायी ङ्झसॊ.मो. वजाि
भङ्टरऩधेया दे ङ्ञख गोठफादी फे.न ऩा ११
सल्मान फोहोयापाट, फाङ्जवमाचै ोय ६
सोता
357109

ङ्झसॊचाई

मोजना
17,750

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

म्माग्दी खोरा ङ्झन. फाङ्झफमाचौय ङ्झसम्ह

500

दोबान भाझखेत तटफन्धन तथा खोरा ङ्झनमन्त्रण, फे.न.ऩा. ५

500

अधेयी खोरा याङ्झध खोरा तटवन्ध , ङ्झसॊगा

500

थाकन ऩोखयी सॊ यऺण तथा तटवन्ध वेन.ऩा. – ५

500

ढाॉडाको कङ्टवा सॊ यऺण ,कङ्टराचौय ढाडऩानी

500

म्माग्दी खोरा ङ्झनमन्त्रण, सङ्टके भेरा नमाॉ ऩङ्टर नङ्ञजक

500

घट्टे खोरा ङ्झनमन्त्रण, दाना

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ऩात्रेखेत फान्रे खाङ्ञल्ट

500

थकङ्टर खेर भैदान सडक ऩङ्जहयो योकथान ङ्जकङ्गचोगाउॉ, अभिन ८ य ९

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण (गरे श्वयधाभ)

6000

म्माग्दी नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

750

11000
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१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
म्माग्दी खोरा ङ्झन. तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, दे वी थथान थाऩा गाउ

500

म्माग्दी कारी ङ्झनमन्त्रण तथा वेङ्झन वजाय सॊ यऺण

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - फेनी, म्माग्दी

ङ्ञजल्रा :

10000

(रु. हजायभा)

भङ्टथताङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
थमाङ्ग ङ्झसॊ. मो., भापाि, भङ्टथताङ्ग

जम्भा फजेट

759

759
10,300

300

झोङ्ग ऩङ्टताक ङ्झसॊ. मो., झोङ्ग, भङ्टथताङ्ग
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

10,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

छै यो ङ्झसॊ.मो.भापाि- ९

500

ल्वाङ्ग सङ्टङ ङ्झसॊ.मो. जोभसोभ ,५ ,६ य ७

500

सङ्टयखाङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टयखाङ्ग

300

चैरे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, छङ्ट साङ ७

400

ताङडे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, छङ्ट साङ

400

ङ्झतयीपाॊट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कागवेनी

400
2500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
भङ्टङ्ञक्तनाथ ऩङ्टयाङ यानीऩौवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

600

ऩोखयी ङ्झनभािण न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सव प्रोजेक्ट

800

तल्रो गोहोये न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी श्रीनाथकोट

1000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

भङ्टङ्ञक्तनाथ ऩङ्टयाङ यानीऩौवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ऩोखयी ङ्झनभािण न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सव प्रोजेक्ट
तल्रो गोहोये न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी श्रीनाथकोट
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

17,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
तेताङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्ट साङ्ग ५,६
पल्माक ङ्झसॊचाइ मोजना कागफेनी

700
भङ्टथताङ

1,700

सौरुपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना कोवाङ ७ भङ्टथताङ्ग

7,000

उऩल्रो घाॉसा ङ्झसॊचाइ मोजना, रेते

2,500

घ्माकय ङ्झसॊचाइ मोजना, च ङ्टसाङ्ग

2,500

ग्माहल्का ङ्झसॊचाइ मोजना, रोभाथाङ

2,400

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

घाॉस ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩङ्टनङ्झनभ
ि ािण रेते गा.ङ्जव.स., भङ्टथताङ्ग
ङ्झछॊगयङ्ट कङ्टरो ङ्झस.मो. , ङ्ञघङ्झरङ्ग, घङ्झभ गा.ङ्जव.स.
छे गॊयङ्ट ङ्झस.मो, झोङ, भङ्टथताङ्ग
छै यो ङ्झसॊ.मो.भापाि- ९
झोङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, झोङ्ग ४,९, भङ्टथताङ्ग
ताॉङवे ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्ट साङ, भङ्टथताङ्ग
धोङ्ञच ङ्झसॊचाइ मोजना, जोभसोभ, भङ्टथताङ्ग
ध्माकय ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्ट साङ - ८,

(७० हे ., भङ्टथताङ्ग
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ध्माताङ ताङवा ङ्झस.मो, कागवेनी, भङ्टथताङ्ग
भयाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, चयाङ्ग, भङ्टथताङ्ग
भहादायीवा ङ्झस.मो, रोभान्थाङ, भङ्टथताङ्ग
रोभथाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, रोभाथाङ (९० हे .), भङ्टथताङ्ग
ल्वाङ्ग सङ्टङ ङ्झसॊ.मो. जोभसोभ ,५ ,६ य ७
सङ्टखान ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टखान २, भङ्टथताङ्ग
हा ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्ट साङ्ग ५,६, तेताङ्ग, भङ्टथताङ्ग
हङ्टभताङ्ग ङ्झसॊ.मो. नाउयीकोट कोवाङ्ग १ य९
१००

आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
आकाि ङ्झसॊचाइ मोजना, छोसेय, भङ्टथताङ्ग
इङ्जकभो साभङ्टदाङ्जमक थमाउ वगैचा ङ्झसचाइ मोजना प्माङथाङ जोभसोभ, भङ्टथताङ्ग
घ्माकय ङ्झसॊचाइ मोजाना, घ्माकय, भङ्टथताङ्ग
ङङ्ञच ङ्टङ चाङवे ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टथताङ्ग
छतो ङ्झसचाइ मोजना ऩसाङ, भङ्टथताङ्ग
छाॉस ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टथताङ्ग
ङ्ञजङरे ङ्झसचाइ मोजना भ्राकका, भङ्टथताङ्ग
झोङ्ग ङ्झस.मो., भङ्टथताङ्ग
ङ्झतमोगङ्ट उऩल्रो पाॉट, तल्रो पाॉट छे उ ङ्झसॊ.मो. कङ्टन्जङ्ट ७ य ८
धङ्टम्भा ङ्झसॊ.मो. धङ्टम्भा जोभसोभ
पङ्टट गाउॉ झोय ङ्झस.मो., भङ्टथताङ्ग
फृहत खाङसाय ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टथताङ्ग
भापाि ङ्झसॊचाइ मोजना, भापाि, भङ्टथताङ्ग
माया-घाया-सङ्टखाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टथताङ्ग
याभाखेत उङ्जऩकङ्टरो साॉङ्ञचखेत क्च ङ्टक खेत ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टथताङ्ग
साभङ्टदाङ्जमक थमाउ वगैचा ङ्झसचाइ मोजना थाङजङ्टङ सङ्टखािङ, भङ्टथताङ्ग
357109

26,750

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

काङ्झर गण्डकी ङ्झनमन्त्रण, जोभसोभ ५- ७

500

काङ्झरगण्डकी ङ्झन., धोसााँङ्ग दे ङ्ञख ऩङ्छक्कऩङ्टर सम्भ

500

मङ्गङ्टय खोरा ङ्झन., घङ्झभ ४ ङ्ञझङ्झरङ्ग

500

भयाङ्ग खोरा ङ्झन.मो., सयाङ्ग १- ३ भयाङ्ग

500

धङ्टम्वा खोरा ङ्झन.मो. जोभसोभ - ९ धङ्टम्वा

500

भान्वङ्ट खोरा ङ्झन.मो. छमो. वगय कङ्टञ्ज गा.ङ्जव.स. ७,८ छमो

500

ताङयगङ्टङ नङ्छद ङ्झन.मो. छङगङ्टय, झोङ १ - ३

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
कोखेठाॉटी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, रेते ८

500

थमाङ खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भापाि ५

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण (कागवेनी फजाय)

6000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

750

1,000
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१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

जोभसोभ कारीगण्डकी तटवन्ध, सिस्त्र प्रहयी गण्को ब्माये क दे ङ्ञख धौराङ्झगयी वोङ्झडङ्ग
ि सम्भ

500

भङ्टक्तीनाथ भङ्ञन्दय सॊ यऺण

500

(रु. हजायभा)

भङ्टग ङ्ट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
600

गङ्टल्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट

300

फखङ्टि ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ङ्झफन ङ्झसचाइ मोजना, ध्माङरू १

300

नौभङ्टरे काटीकङ्टरा ङ्झसचाइ, रृमाङरङ्ट ८

300

कोइयारा ङ्जवसेभाडङ्ट ङ्झस.मो ङ्ञियकोट १

300

दसैदी खोरा सैनकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रीकोट ४

400

पकेर कङ्टरो काराई २, खरॊ गा

400

ङ्झतल्मारी खोरा ङ्छठयाभाये ङ्झसॊचाइ, सेयी

300

ङ्झगरफारी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, पोतङ्ट २

300

धङ्टङ्झभयोड ङ्झसॊचाइ कङ्टरो कोटडाॊडा १

300

ङ्झनगारे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो श्रीनगय ९

300

फाउत हाल्ना ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्ञजभा ५

300

ङ्झगराङ्जवरी ङ्झसॊचाइ प्रणरी, पोतङ्ट २

300

कोइयारा प्माउयीपारे ङ्झस.मो ङ्ञियकोट १

400

काॉडाचाड घाट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टकाङ्छठक २

400
4700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झसम्ऩानी ङ्झसॊ.आमोजना

हेङ्झनक
ि ाॉद श्रीनगय ८, भङ्टग ङ्ट ,(१०हे .)

300

काकौवाडा ङ्ञिऩारा यीजय भ्वाएय टॊ की, श्रीनगय, काकौवाडा ,(१०हे .)

500

थऩारी चाॉपेतडी चौय ङ्झस., ङ्झबई ७ ,(१५हे .)

500

पोतङ्ट यीजयभ्वाएय टॊ की, पोतङ्ट ५,(१५हे .)

300

सङ्टऩाकोट थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना काकीवाडा ६ य ७ भङ्टग ङ्ट

1500

इभा ङ्झसॊचाइ मोजना श्रीनगय ९ भङ्टग ङ्ट

1000

ङ्झतत्मारी खोरा ङ्छठयाभाये ङ्झसचाई सेयी भङ्टग ङ्ट

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

कारै न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, कारै २,३,४
रङ्टम्सा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., योवा ८,९
ङ्झगराहा ध््सेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याया १,
ङ्जऩमारछडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नाथङ्टऩ
ि १ दे ङ्ञख ९
घाटकाॉडा चहाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ह्याङरङ्ट 8 य सङ्टकाङ्झडक 2
ऩनेयी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ह्याङरङ्ट 8
थमारा खोरा, ह्याङ्गरङ्ट 3,4,5
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झबउकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय, ङ्जऩना (१०० हे .)

500

घाटज्मूरा ङ्झसचाइ मोजना, श्रीनगय (१०० हे .)

800

ङ्झसउताये ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाॉडा ६,९ (३० हे .)

2,500

याके ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट १ दे खी ४ (३५ हे .)

7,000
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भसायमा याताऩैया बौभेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, सेयी य श्रीकोट

7,100

ठाभरेख फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ह्याङ्रङ्ट ८,९

3,600

च ङ्टङ्झरङ्झबट्टा ङ्झसॊमारा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोट डाॉडा ५ दे ङ्ञख ९

2,640

बाङ्छाडा दे ङ्ञख याडी ङ्झसॊचाइ मोजना कोट डाॉडा १ दे ङ्ञख ४

2,970

भङ्टजाउ वारङ्टकङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट १

1,000

तातोऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजभा ४ य ५

890

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

अङ्चयनदङ्टवारे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजभा ५,६ य ७ (३० हे .), भङ्टग ङ्ट
आल्माधङ्टन ङ्जऩन्थाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩना, भङ्टग ङ्ट
उऩाध्माम वाडा ङ्झसचाइ मोजना धैनकोट ३, भङ्टग ङ्ट
काङ्जटमाॉ कप्साङ्झड ङ्झस.मो.ह्याङरङ्ट, भङ्टग ङ्ट
काराऩाल्टा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडा ६,९, भङ्टग ङ्ट
कारै को ङ्झसॊचाइ मोजना, गोये खोरा दे खी कारे गाउ सम्भ, भङ्टग ङ्ट
कङ्टराह वगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजभा ४, भङ्टग ङ्ट
गङ्टगी ङ्ञखयाचौय ङ्झसचाइ मोजना, श्रीकोट ७,८, भङ्टग ङ्ट
गङ्टडङ्टरे ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय १-५, भङ्टग ङ्ट
घाट ङ्झबइछया ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय ३,६,७,८, भङ्टग ङ्ट
घाटाखोरादे ङ्ञखभदङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय, भङ्टग ङ्ट
ङ्ञघउसेया ङ्झसचाइ मोजना याया १, भङ्टग ङ्ट
च ङ्टच्चे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट ४, भङ्टग ङ्ट
च ङ्टङ्झरङ्झबट्टा ऩसाने ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाॉडा, भङ्टग ङ्ट
च ङ्टङ्झरङ्झबट्टा ङ्झसमाॉरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाॉडा ५ दे ङ्ञख ९, भङ्टग ङ्ट
च ङ्टरी ङ्झबट्टा ङ्झसमारा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय ८,९, भङ्टग ङ्ट
ङ्ञजभा ङ्झसचाई कङ्टरो, ङ्ञजभा ७, भङ्टग ङ्ट
ड्ताड.की ङ्झनभािण कोटडाॉडा गा.ङ्जव.स.५-९, भङ्टग ङ्ट
ठाभरेख वगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ह्याड.रङ्ट ८ य ९, भङ्टग ङ्ट
डाॉडाखेत ङ्झसचाइ मोजना तङ्झरखेत ४, भङ्टग ङ्ट
थऩारी चापेतडी चौय ङ्झसॊचाइ ङ्झबई ७, भङ्टग ङ्ट
दभॉघाट खोरा ङ्ञचन्तङ्ट ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, खभारे गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ दे ङ्ञख ४ सम्भ (६५ हे .),
भङ्टग ङ्ट
दिौंदे ङ्जऩऩररुख ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट ४, भङ्टग ङ्ट
धौरे ङ्झसचाइ मोजना श्रीनगय ४, भङ्टग ङ्ट
ऩसाने दे उसे वगय ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडाॉ गा.ङ्जव.स.९, भङ्टग ङ्ट
ङ्जऩमारछडा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाथऩङ्ट,ि भङ्टग ङ्ट
ऩङ्टगेना ते ह्र ङ्झसचाइ मोजना तावही, भङ्टग ङ्ट
फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट १, भङ्टग ङ्ट
फड्डी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ, धैनकोट, भङ्टग ङ्ट
बाभ गाॉउ फराडी दे ङ्ञख जाव्रे कङ्टरा सम्भ, भङ्टग ङ्ट
ङ्झबभटाये ङ्जवयावगय

ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडाॉ गा.ङ्जव.स.१, भङ्टग ङ्ट

भङ्टगारा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टकाङ्जढक १-४, भङ्टग ङ्ट
भङ्टर ग्वाराखेत ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञजभा ३ ४, भङ्टग ङ्ट
रुरी ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय १ दे ङ्ञख ५, भङ्टग ङ्ट
रुवा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुवा गा.ङ्जव.स.५य ६, भङ्टग ङ्ट
ङ्झरउडी ङ्जवसाउन ङ्झसॊचाइ मोजना, योडा १,६, भङ्टग ङ्ट
ङ्झरब्रङ्ट खोरा गैयाभङ्टर ङ्झसचाइ मोजना पोतङ्ट, भङ्टग ङ्ट
रङ्टम्रा खोरा दाप्चा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजभा (६० हे ), भङ्टग ङ्ट
वाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩना, भङ्टग ङ्ट
वारङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (३५ हें ), भङ्टग ङ्ट
ङ्जवहानी खोरा दे ङ्ञख खोरा खेत सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो गाम्था गा.ङ्जव.स. वाडि नॊ. ८ दे ङ्ञख ३
(३०० हे .), भङ्टग ङ्ट
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ङ्झसॊचाइ ड्ताङ्की ङ्झनभािण मोजना, कोटडाॉडा, भङ्टग ङ्ट
ङ्झसदे ङ्ञखगौचौय ङ्झसॊचाइ मोजना,, भङ्टग ङ्ट
ङ्ट गारा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ङ्ञजभा ४ दे ङ्ञख ७, भङ्टग ङ्ट
ङ्झसनेभर
ङ्ट दे खी ऩेनेयी गङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
ङ्झसनेभर
सेया ङ्झसॊचाइ मोजना, सेयी १, भङ्टग ङ्ट
ङ्जहउकङ्टनादे ङ्ञख ऩाथयकङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट ७, भङ्टग ङ्ट
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

आभङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टकाढीक गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ३ भङ्टग ङ्ट
कणड गेडह दे ङ्ञख

काड्ताऩसाडी ङ्झछङ्झड ङ्झसचाइ मोजना, ह्याङरङ्ट ७,८,९, भङ्टग ङ्ट

कावडी ओढाय दे ङ्ञख थमानज्मूरा ङ्झसॊ., नाथऩङ्टि १-५, भङ्टग ङ्ट
खत्माडी खोरा काङ्जटमा कप्साडी ङ्झसॊचाइ मोजना, ह्याङ्गरङ्ट ६ दे ङ्ञख ९ (१५६ हे .), भङ्टग ङ्ट
खन्का भारङ्टवडाय ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट ४, भङ्टग ङ्ट
खायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
गडङ्टरे ज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय ४, भङ्टग ङ्ट
गल्पागाड दे ङ्ञख घाटचौय सम्भ ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण ङ्झबइ १-६
घट्टे बैसा कानी ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय, भङ्टग ङ्ट
चै न ज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय १, ५ य ८, भङ्टग ङ्ट
ठाभरेख वगय ङ्झसॊचाइ मोजना, ह्याा्यरङ्ट ८,९, भङ्टग ङ्ट
डाॉडाज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्जकिफाडा, भङ्टग ङ्ट
डोङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्जकिवाडा, भङ्टग ङ्ट
ढाक्चा कङ्टराह ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखभा, भङ्टग ङ्ट
ङ्ट दे ङ्ञख साखाखेतसम्भ, सेयी, भङ्टग ङ्ट
ढोइवारेभर
दाकच कणािरी नदी दे ङ्ञख कङ्टराहा सम्भ फृहत ङ्झसचाइ मोजना जीभा १ दे ङ्ञख ९, भङ्टग ङ्ट
दाक्चा-ङ्झसऩ-कङ्टराहा फृहत ङ्झसॊ.ओ. ङ्ञजभा भङ्टग ङ्ट ५०० हे .
धैनाकोट फड्डीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
नमाॉ ङ्ञजउरा (ङ्ञचसाऩानीवाट चैनागाउ सम्भ) ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय, भङ्टग ङ्ट
ऩाथयकङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडा, भङ्टग ङ्ट
ऩाङ्चयखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडा, भङ्टग ङ्ट
ङ्जऩना फञ्जाडा ङ्झसचाइ मोजना ङ्जऩना ६ ७, भङ्टग ङ्ट
ङ्जऩऩररुख दयोदे ङ्झसॊचाम श्रीकोट ४, भङ्टग ङ्ट
फडाखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना काकीगाउॉ -६ थानफाया
फरभङ्ट दे ङ्ञख धै त सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, वडा नॊ. १ दे ङ्ञख ९ सम्भ
फाघभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय, भङ्टग ङ्ट
ङ्झबन्तखोरा दे ङ्ञख बगायी सम्भ, ङ्ञजभा, भङ्टग ङ्ट
ब ङ्टजाउ दे ङ्ञख वारङ्टकङ्टरा सम्भ ङ्झसॊचाइ, श्रीकोट १
ब ङ्टभेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्जकिवाडा ५,६, भङ्टग ङ्ट
भडाऩोल्ना ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
भारी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.१ ङ्ञथथत खोरतनि दे ङ्ञख ङ्ञजउरा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
भाझगाॉउ वराडी दे ङ्ञख जङ्ञक्तकङ्टना सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबई २,४,६,८,९, भङ्टग ङ्ट
भाङ्झथथमाउतीखोरा ल्माऩिन ङ्झसॊचाइ मोजना, योवा, भङ्टग ङ्ट
भानचौय ङ्झसचाइ मोजना श्रीनगय ९, भङ्टग ङ्ट
भङ्टर दे ङ्ञख ङ्जटरा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो वडा नॊ. ५ दे ङ्ञख ९ सम्भ
भङ्टरदे ङ्ञख धौर ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
भूर दे ङ्ञख घैरा ज्मूरा ङ्झसचाइ मोजना श्रीनगय १, भङ्टग ङ्ट
यजने ङ्झसचाइ मोजना झाप्रा ९, भङ्टग ङ्ट
याजकोटदे ङ्ञख ऩानचौय सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीकोट, भङ्टग ङ्ट
यावरडाडा ङ्झसॊचाम मोजना, पोतङ्ट, भङ्टग ङ्ट
रुगा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुगा, भङ्टग ङ्ट
राऩङ्टखोरा दे ङ्ञख खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
राभाङ्झसभ सङ्टकाङ्जढक ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टकाङ्जढक
ङ्झरउडीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झथवारै ङ्जऩना, भङ्टग ङ्ट
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ङ्झरउयीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩना, भङ्टग ङ्ट
ङ्झरगङ्ट जगत बाद गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टग ङ्ट
रङ्टम्सा ङ्झसॊचाइ मोजना, योवा ८,९, भङ्टग ङ्ट
सकरा रै खभ

साधङ्टतया ङ्झसॊचाइ आमोजना सक्रा १

सल्रीचौय दे ङ्ञख जङ्टइटा सम्भ ङ्झबई १ दे ङ्ञख ९, भङ्टग ङ्ट
साउनेधाया याभच ङ्टरी ङ्झसचाइ मोजना, काङ्जकिवाडा, भङ्टग ङ्ट
साधेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय ४ (२५ हे .), भङ्टग ङ्ट
ङ्झसथने थान ऩङ्टछ ङ्झसचाइ मोजना गाम्जा २, भङ्टग ङ्ट
ङ्जहकङ्टन ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटडाडा ३, भङ्टग ङ्ट
३५७१२९

कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

25,200

अ. क्रभागत उऩमोजनाहरु
तातो ऩाङ्झन ङ्झस.मो. ङ्जऩना ९ -५५हे .)

300

ज्माङ्चय खोरा ङ्झस.मो. ङ्जऩना ४ -७६हे .)

400

कङ्टभा ङ्झस.मो, कोटडाॉडा -३०हे .)

200

फाॉध ङ्झस.मो., भङ्टग ङ्ट -४५हे .)

1,500

ङ्जऩमरछाडा ङ्झस.मो. भङ्टग ङ्ट -४५हे .)

3,500

वडी कङ्टरो भङ्टर दे ङ्ञख धट्टा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना घैनाकोट १-४ ४० हे

3,750

बौतारी दे खी अधायी खोरा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो खभारे वडा नॊ. २-४ ४५ हे .

3,750

च्माम्ऩा दे खी सापा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भङ्टग ङ्ट ३,४ य ५

3,200

योरूक ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भङ्टग ङ्ट ६

3,200

हाॉङ्झस ऩारे िॉख डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना सेयी २,४

3,200

गङ्टइऩाखोरा दे ङ्ञख भाझ वणड कङ्टरो कोटडाॉडा

1,000

फङ्टढावगय आभज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टकाङ्झन ि य काङ्झरकोट

1,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

200

गङ्टगी ङ्ञखराचौय ङ्झसॊचाइ मोजना ,श्रीकोट ७ य ८
दाउया ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टर ङ्ट
घाटङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ,सङ्टकाङ्जढक १ य २
रुङ्ञचङ्ञजमरा ङ्झसॊचाइ मोजना ,रुगा ६ फाभ
तङ्झरङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना ,ह्याङरङ्ट १ फीना
ङ्झरब्रङ्टखोरा दे ङ्ञख बाल्झाड सम्भ

ङ्झसॊचाइ मोजना ,पोतङ्ट १ दे ङ्ञख ५

चोक्टे खोरा दे ङ्ञख ङ्जटरा सम्भ

ङ्झसॊचाइ मोजना ,धैनकोट ९ ङ्झधभारगाउ

सङ्टऩाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना ,काकीवाडा ६ य ७
गङ्टइमाखोरा दे ङ्ञख भाधफगय सम्भ ङ्झसॊचाइ ,कोटडाडा ७ रूई
ऩाथयकङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना , कोटडाडा ३,ङ्चयख्मा
यासकोटी फाडा ङ्झसॊचाइ मोजना ,गाम्था १,२
ङ्झफया ऩायीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा ४
ई) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
फल्दजङ्टल्दा ङ्झसॊचाइ मोजना , रुगा ३ थाऩाि
काउरी दे ङ्ञख ऩायीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा १
तङ्टसाया कङ्टरा दे ङ्ञख खाती ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा २,३
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ,ह्याङरङ्ट ३
ङ्झबउटाये ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा १ दे ङ्ञख ४
फङ्टढाफगय आभकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा य सङ्टकाङ्जढक
च ङ्टङ्झरङ्झबट्टा डाङ्झडमा ङ्झसॊचाइ मोजना ,कोटडाडा ५ दे ङ्ञख ९
357109

10,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500
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कोइयारा प्माउयीपाॉरे तटफन्ध ङ्ञियकोट १

500

भोटया वगय तटवन्ध ह्याङ्रङ्ट ८

500

थमारी वगय तटवन्ध ह्याङ्रङ्ट ९

500

गङ्जहयीखोरा ऩायीगाॉउ तटवन्ध पोतङ्ट १ यावरडाॉडा

500

गाडाऩानी तटफन्ध, काकीवडा ८

500

ताखा गाउ नेय प्रा.ङ्जव. ऩङ्जहयो ङ्झन., ङ्जकम्री ८ य९

500

हङ्टरभ खोरा ङ्झनमन्त्रण, काकीवडा

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
टाङ्गगा तटफन्ध, टाङ्गगा ५

500

जफरधी तटफन्ध, नाथऩङ्ट १ य ४

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
5000

कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

आघा खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फथती सॊ यऺण, धैना कोट ५

500

भानचौय तटवन्ध श्रीनगय ९

500

(रु. हजायभा)

डोल्ऩा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
झङ्टरेनी दे ङ्ञख यॊ ग गाउॉ ङ्झसॊ.मो. डोल्ऩा

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
300

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4200

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

रुऩगाड ङ्झसचाइ प्रणारी, दङ्टनै ३

300

रुऩगाड ङ्झसचाइ प्रणारी, जङ्टपार

300

सङ्टॉ ङ्झसचाइ प्रणारी,सङ्टॉ १ य ४

300

खोयखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जङ्टपार

300

खऩङ्टर
ि एमयकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जपामर ३

300

भाङदी ज्मूरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दङ्टनै

300

ऩानीखार ङ्झसॊचाइ प्रणरी नकिङ्ट

300

जैयीगाड ङ्झसॊचाइ प्रणरी दङ्टनै १,४,५

300

ङ्झसमारतडी ङ्झस.चाइ ङ्झत्रऩङ्टयकोट २

300

सरङ्टभ ङ्झबयगैया ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टनै २,३

300

कोभना दे खी गायऩाटॊ सम्भको ङ्झसचाइ आमोजना

400

छोटडाडा दे ङ्ञख ताया सम्भ ङ्झस।प्र।, सङ्टह ङ्ट

300

ब ङ्टगखोरा ढङ्ट ङ्रा ङ्झसचाई सङ्टभॉ १ ३ डोल्ऩा

500
2900

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
पोइथमार छहया गोरुओडाय ङ्झसॊ.मो. सङ्टॉ ,(८हे .)

300

आॊग चाखोरा दे ङ्ञख उदावन ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टनै

500

हङ्टचौय ङ्झसॊ.मो, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट ३

500

रुऩगाडि ङ्झसॊ.मो, दङ्टनै (६हे .)

500

खारिदाय ङ्झसॊ.मो, दङ्टनै

500
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बाॊग गीदे ङ्ञख ङ्ञजउरा ङ्झसॊ.मो, दङ्टनै २,३

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

सङ्टॉ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टॉ गा.ङ्जव.स 5,6

खङ्टरखङ्टरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टॉ गा.ङ्जव.स. 5,6
खारीखोरा दे ङ्ञख नैनेरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,दङ्टनै ४
जाम्रा दे ङ्ञख तानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै 1,2,3
राया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझपार
धोया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टपार
कोम्नाखोरा दे ङ्ञख गायाऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., काइगाॉउ 1 दे ङ्ञख 9
ङ्झसऩाखोरा दे ङ्ञख तानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहयताया 1,2
चोखाऩानी यम्पङ्टदे ङ्ञख कोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सभॉ 1,2,3
रसङ्टनऩानी दे ङ्ञख हेये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., काइगाॉउ 1,3
चोखाऩानी दे ङ्ञख ऩाङ्झतयोकङ्टकोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सभॉ 1,3
गाफङ्टगैडा दे ङ्ञख धवसम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यह 3,4,5
ङ्झतखजङ्टय दे ङ्ञख रोङ्छदमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझपार 3,4,5
बाडा दे ङ्ञख ङ्झबयभङ्टनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टॉ 7,8
दे उतीथान दे ङ्ञख ङ्ञचउयी चौङ्झसरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टपार 2,3,4
पोइथमार न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टॉ 7,8,9
रूऩगाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै ३
फाउत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टपार ६,७ जग्नफाडा
हङ्टचउय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झत्रऩङ्टयाकोट ३ यल्री
टाॉके ङ्झबय दे खी दागफायी सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै ५
आॉचा खोरा दे ङ्ञख उदावन सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै २,३
टङ्टयटङ्टये दे ङ्ञख होभपारा सम्भको न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ल्हौ
ङ्ट खोरा दे ङ्ञख दमा सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यह 5
छङ्झफक
पाक्च ङ्ट खोरा दे ङ्ञख यम्पङ्ट सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यह
खङ्टरखङ्टरे दे ङ्ञख जीउॉ सम्भको न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनभािण, सङ्ट 5,6
रुऩयगाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै ३
ङ्चयवाउ दे ङ्ञख कङ्टनेयी हङ्टदै ङ्जकङ्ञम्रङ ज्मूरा फनेयी दे ङ्ञख ङ्जकङ्झभङ्झसङ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनभािण दङ्टनै 3,4
ङ्झतप्रा गाॉउफाट चोत्रा य रुऩगाॉउ भसानघाट सम्भको न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनभािण, दङ्टनै 2,3
ङ्झतखाजङ्टय दे ङ्ञख रोटीमा सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझपार 3,4,5
गावङ्टगोडा दे ङ्ञख धभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यह 1,2,3
चोखाऩानी भङ्टहान भाथीगाॉउ दे ङ्ञख ऩातीयोपङ्ट हङ्टदै ङ्ञिरा यम्पङ्टकोट सम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सिङ्झभि 1,2,3
ङ्ञिव खोरा दे ङ्ञख तानीसम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहयताया 2
कोम्ना दे ङ्ञख गायऩायी डाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., काइगाॉउ 1,2,3,8,9
जाब्रा दे ङ्ञख खङ्टम्फङ्टनसम्भ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टनै 2,3
ङ्टॉ ाड हट कङ्टरा दे ङ्ञख ऩङ्टरऩायी साॉटा ऩङ्टरऩायी सम्भको न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
चग
एराकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, िहयताया
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्जहभच ङ्टरी

ङ्झसचाइ मोजना, ऩाहाडा २ दे ङ्ञख ९ (१०० हे )

भङ्ट दे खी च ङ्ट सम्भ

ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झरकङ्ट (७५ हे )

2,500
2,500

ङ्झछरङ्झछरे दे ङ्ञख ऩाथीहाल्ना ङ्झसचाइ मोजना, ङ्चयभी १ दे ङ्ञख ६, (६५ हे .)

5,000

टाटा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबजेय (३० हें )

5,000

एराकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, िहयताया

5,000

साभान ङ्जटउ खोरा दे ङ्ञख कोभास ङ्झसॊचाइ मोजना, सारदाङ् ९

1,900

ङ्झबत्र खोरा दे ङ्ञख वेिी खेत ऩाङ्झतहाल्ना ङ्झसॊचाइ मोजना याहा १ २ ३

1,900

राप्चे खोरा दे ङ्ञख राग्ने ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टकोट

1,900
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िेया कङ्टरो

ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टपार

1,900

थाराचौय

ङ्झसॊचाइ मोजना, थाराचौय

2,400

गदगदे पङ्टरङ्टसयङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नकिङ्ट ४ य ५

2,000

खङ्टरखङ्टरे गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टॉ ५ य६

2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

इर ङ्झस.मो. नकिङ्ट , डोल्ऩा
काङ्झरका ङ्झस.मो.काङ्झरकाय, डोल्ऩा
क्मोभे ङ्झस.मो सारदाङ ५, डोल्ऩा
खदाङ ङ्झसॊचाइ मोजना राहा, डोल्ऩा
घट्टे खोरा डायङ्जकर ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टपार, डोल्ऩा
च्माङखोरादे ङ्ञख ङ्झसभेन ङ्झस.मो.ङ्झतन्जे, डोल्ऩा
छाकी ङ्झसचाई मोजना, छाकाि, डोल्ऩा
ङ्ञजउराखेत ङ्झसॊचाइ मोजना नकिङ्ट ३-६, डोल्ऩा
झाप्र ङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट, डोल्ऩा
झङ्टरेनीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्ट, डोल्ऩा
तङ्टयतङ्टयेदङ्ञख हाम्पारा ङ्झस.मो.राहा ५, डोल्ऩा
तेराइ ऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका, डोल्ऩा
दे उरी तङ्टरसी ङ्झसॊचाइ मोजना राहा १,७, डोल्ऩा
ननेगाढदे ङ्ञख सिङ्झभज्ि मङ्टरा ङ्झस.मो.नकिङ्ट , डोल्ऩा
ऩोङ्चयबमािनादे ङ्ञखङ्ञजउहङ्टदै तकङ्ट ङ्झस.मो.सङ्टॉ ५,६, डोल्ऩा
ऩोल्दे खोरा ङ्झस.मो.ङ्झतॉन्जे १-६, डोल्ऩा
पोरीदे ङ्ञख फउरा ङ्झस.मो.राया भाझपार २, डोल्ऩा
फगय ङ्झसॊ मो, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट (६० हे ), डोल्ऩा
ङ्झबङ्ङखाऩङ्ट ङ्झस.मो ङ्झत्रऩङ्टयाकोट, डोल्ऩा
भाङ्झतऩङ्टय ङ्झसॊ.मो., जङ्टपार, १५० हे ., डोल्ऩा
भौये नीखोरादे ङ्ञख ऩानीधाया ङ्झस.मो भाझपार २, डोल्ऩा
रेजेखोरादे ङ्ञख रङ्टभ ङ्ट ङ्झस.मो सारदाङ ६,७, डोल्ऩा
वगय ज्मङ्टरा साना ङ्झसचाई मोजना, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट, डोल्ऩा
वैसानी तकङ्ट सान्ते ङ्झसचाई मोजना,छाकाि, डोल्ऩा
सङ्टॉ ङ्झसचाइ मोजना सङ्टॉ, डोल्ऩा
थमाहान्भा दे ङ्ञख तानभोराइ ङ्झसॊचाइ मोजना, सारदाङ, डोल्ऩा
खदाङ ङ्झसचाइ मोजना राहा, डोल्ऩा
गल्री ङ्झसचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट, डोल्ऩा
रहाॊ ङ्झसॊचाइ आमोजना, रहाॊ १, २, ३, ४
वाङच ङ्ट ङ्झसचाइ मोजना छाकाि, डोल्ऩा
ङ्झसभ ङ्झसचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट १, डोल्ऩा
हङ्टये ङ्झसॊचाइ आमोजना, हङ्टयीकोट काइगाण्ड १,२,३
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कदोभा ङ्झसॊचाइ मोजना, सारदाङ, डोल्ऩा
कभेडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्ट,ॉ डोल्ऩा
कोटडाॉडा ताया ङ्झसॊचाइ मोजन, सङ्ट,ॉ डोल्ऩा
क्मोभे ङ्झसॊचाइ मोजना, सारदाङ, डोल्ऩा
खोरादे वी गाड आरुरऩाटा याइगाठ ङ्झसॊ मो, डोल्ऩा
गोये खोरा भङ्टर दे ङ्ञख यािईगाउॉ ङ्झसॊचाई मोजना नकि ङ्ट १, डोल्ऩा
छमारछहया दे ङ्ञख तङ्टहाये ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्ट,ॉ डोल्ऩा
छाकाि ङ्झसॊचाइ मोजना, डोल्ऩा
ज्मोङ्झतभङ्टर कारङ्जवज ङ्झसॊचाइ मोजना, राहा, डोल्ऩा
ङ्झडङ्झसरऩानीफाट ऩङ्टङ्झरके फाग्री ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरका ५, डोल्ऩा
ङ्झतनच ङ्टरा दे ङ्ञख ऩैमा ङ्झसॊचाइ मोजना, नकिङ्ट , डोल्ऩा
ङ्झतनच ङ्टरा दे ङ्ञख ऩैमा ङ्झसॊचाइ मोजना, राहा, डोल्ऩा
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ङ्झतन्जे ऩोल्डे ङ्झतन्जे गाॉउ ङ्झसचाइ मोजना, डोल्ऩा
ङ्झतथिखोरा गल्री बराखोरा ङ्झसॊचाम मोजना, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट, डोल्ऩा
ङ्झतरच ङ्टल्रा तल्रो डाॉडा ङ्झसचाइ मोजना, डोल्ऩा
ङ्झतरचौय दे ङ्ञख चौय ङ्झसचाइ मोजना, जङ्टपार, डोल्ऩा
तङ्टयतङ्टये दे ङ्ञख हाम्पार ङ्झसॊचाइ मोजना, राहा, डोल्ऩा
तोहोयोवाट ङ्झसप्च्मो ङ्झसचाइ मोजना धो गा ङ्जव स, डोल्ऩा
थाराचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टनै, डोल्ऩा
दङ्टनीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझपार, डोल्ऩा
ऩाल्चा खोरा गैडफ डाॉडा सल्रा ङ्झसचाइ मोजना दङ्टन,ै डोल्ऩा
फैतानी दे ङ्ञख तकङ्टिान्ते सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, डोल्ऩा
बाउडे दह घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टपार, डोल्ऩा
ङ्झबट्टी ङ्झसॊचाइ मोजना, काइगाॉउ, डोल्ऩा
बोटगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका, डोल्ऩा
भम्ऩे ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टनै ४,५, डोल्ऩा
ङ्चयवाउ खोरा ङ्झसचाइ मोजना दङ्टनै २ य ३, डोल्ऩा
रुऩगाड ङ्झस.मो. जङ्टपार, डोल्ऩा
ग्माग्मादे सङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना
ग्मादग्मादे सङ्टय ङ्झसॊ मो. नई ४,५, डोल्ऩा
ङ्झछफङ्टक खोरा दे ङ्ञख दमा सम्भ ङ्झसॊचाइ यह-५ डोल्ऩा
ठङ्ट रा खहरु खारीङ्झसभ ङ्झसॊचाइ आमोजना, भाझपार ६,७,८ य ९, डोल्ऩा
ङ्झत्रऩङ्टयाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट -४ भदङ्ट गाउॉ , डोल्ऩा
नौघायी चोखाऩानी दे ङ्ञख याकङ्टकोट ङ्झस.ॊ आ.सिङ्झभि १,२,३
नौधायी चोखाऩानी दे ङ्ञख यम्पङ्टफटे ङ्झस.मो. सभी २,३
ऩहाडा ङ्झसॊचाइ मोजना ऩहाडा गा.ङ्जव.स.-१ छर, डोल्ऩा
पाक्मङ्टखोरा दे ङ्ञख सम्पङ्ट सम्भ ङ्झसॊचाइ यह-७ डोल्ऩा
यॊ गको तेच्च ब ङ्टजा दे ङ्ञख ऩैयी खोरा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना डोल्ऩा ङ्ञजल्रा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९
रुऩगण्ड ङ्झस.मो. दङ्टने-३ डोल्ऩा
सङ्टॉ ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्ट १ दे ङ्ञख ६
३५७१२९

कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

25,200

अ. क्रभागत उऩमोजनाहरु
यल्री याल्री य घट्टे कङ्टरो ङ्झस.मो, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट -७०हे .)

2,000

ङ्झबजेय ङ्झस.मो, ङ्झबजेय , डोल्ऩा -८५ हे .)

3,500

सारदाङ ङ्झस.मो,सारदाङ , डोल्ऩा

3,000

-५५ हे .)

घट्टे खोरा दे ङ्ञख खम्भान सम्भ ङ्झसचाइ मोजना ,जङ्टपार १ दे खी ५

1,500

दङ्टनै ङ्झसॊचाइ प्रणारी दङ्टनै ५ डोल्ऩा

2,000

ऩङ्चयल्रा ङ्झसॊचाइ मोजना यह

2,000

कोभास ङ्झसॊचाइ मोजना सारदाङ ९

3,000

तारा दे ङ्ञख फाड च ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना छाकाि

1,500

खोयखोरा दे ङ्ञख सङ्टॉ ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टॉ

1,500

छोटडाडाॉ दे ङ्ञख ताया ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टॉ

750

भद्दङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट

750

रुभ ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट

750

साङटा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टयाकोट

750

ठङ्ट रा खहरू खारी ङ्झसभ ङ्झसॊचाइ मोजना, अृाभिखोरा

1,000

यमाची ङ्झसॊचाइ मोजना पोक्सङ्टण्डो

1,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

200

गल्रीगाड ङ्झस मो ङ्झत्रऩङ्टयाकोट १,२,३ ५५हे
छोटडाडादे ङ्ञख ताया ङ्झसचाइ मोजना,सङ्टॉ ७,८,९(४५हे .)
नाम्दो ङ्झस मो सारदाड. ८(३५हे .)
ङ्झबत्रखोरा दे ङ्ञख फेङ्झसखेतहाल्ना ङ्झसॊचाई मोजना ,याहा १–३ (३०हे .)
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ऩोल्दे खोरा ङ्झसॊचाई मोजना ,ङ्झतन्जे १–६(३०हे .)
धाउङ्ङे ङ्झसॊचाई मोजना ,ङ्झरखङ्ट–४ (३५हे .)
सेयाकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना ,जङ्टपार–९ (३०हे .)
ङ्चयखे ङ्झसॊचाई मोजना ,पोक्सङ्टण्डो १–४(१५४हे .)
ङ्चयवाखोरा ङ्झसॊचाई मोजना ,दङ्टनै १–९ (३०हे .)
फाड.च ङ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छाकाि १–५ (५०हे .)
सङ्टऩानी ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टि १,२ (२५हे .)
ई) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
सेसािकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना ,राहा ८ (४५हे .)
आयोखोरादे ङ्ञख वक्टगाउ ङ्झसॊचाई मोजना ,सभॉ ४,५,६(४५हे .)
च्माङखोरादे ङ्ञख ङ्झसभेन ङ्झसॊ.मो. ङ्झतन्जे, डोल्ऩा(५५हे .)
उऩल्रोखादङ्ट ङ्झसचाइ मोजना नकिङ्ट १,२,३(५५हे .)
टङ्टल्के कोभास ङ्झसचाइ मोजना,सारदाड. ९(५५हे .)
ङ्झबत्रखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काइगाउ ४दे ङ्ञख ७, डोल्ऩा(५५हे .)
याड.जेखोरादे ङ्ञख छहया ङ्झस मो ङ्चयङ्झभ ५, (३०हे .)
ङ्ट फाट चैत ङ्झस.मो ङ्चयभी ६,(३२हे .)
बक्कङ्टनेभर
ताभेगाड घट्टे ज्मङ्टरा ङ्झस.मो. ङ्झत्रऩङ्टयाकोट १,(४०हे .)
खोऩङ्ट वायीसाड.टा ङ्झस.मो ङ्झत्रऩङ्टयाकोट १,(३५हे .)
याऩङ्टछहयादे ङ्ञख राभाज्मङ्टरा ङ्झस.मो. राहा ६(८, (५०हे .)
खऩङ्टर
ि दे ङ्ञख एअयऩोट ङ्झस.मो. जङ्टपार ३,(३०हे .)
बएयखोरादे ङ्ञख कोटडाडा ङ्झस.मो सङ्टॉ ५ य ६,(२५हे .)
गाफङ्टगौयादे ङ्ञख धवसम्भ ङ्झस.मो. यह १,२,३, (३०हे .)
357109

12,000

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

साधङ्ट ढङ्ट ङ्गा नदी ङ्झन. मो. ङ्झरकङ्ट ४

500

सङ्टयखोरी तटफन्ध , नकिङ्ट -५

500

ङ्झनरदह तटफन्ध सङ्टय-४,५

500

जङ्टझॊग खोरा दे ङ्ञख राभाकङ्टम्रा सङ्झभ-ि १-३

500

पाल्जोय दे ङ्ञख ऩङ्झछया ङ्झफटा सम्भ तटफन्ध, सङ्झभ-ि १

500

कभनी तटफन्ध काभनी,यह

500

ङ्ञचल्री खेय तटफन्धन ङ्चयङ्झभ -१

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
कयऩगाड ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण ,ल्हा गा.ङ्झफ.स.

500

रुभा गाउॉ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट गा.ङ्झफ.स. ५

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000

16000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
गङ्ञल्रगाड ऩङ्टर तटफन्ध, ङ्झत्रऩङ्टयाकोट १,२

500

धो खोरा भङ्टहान ऩहङ्चयो तथा फथती सॊ यऺण, दङ्टनै २,३

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
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(रु. हजायभा)

हङ्टम्रा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
गॊर ङ्ट ङ्जऩनाथाङ ङ्झसॊ मो हङ्टम्रा
माङच ङ्टज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा
भासऩातार ङ्झसॊचाइ मोजना, जैय हङ्टम्रा

३५७११८

जम्भा फजेट

15,000

ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - दङ्टनै, डोल्ऩा

ङ्ञजल्रा :

वाङ्जषक
ि वजेट

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
39300

9,000
300
30,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

भकै ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रीनगय ५

500

भछायी जागेखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, काङ्झरका ८

500

नूनङ्छदनान गाये ऩारी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रीनगय ५

500

बरगमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, श्रङ्झनगय ५

500

ङ्झतयसिङ्जकिदे उ ङ्चयऩ ङ्झसॊचाइ प्रणारी

500

फल्खेडा भैरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी

500

ङ्झसभीकोट ङ्झसॊचाइ प्रणरी ८,९

500
6600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
राम्ऩाटी ङ्झसॊ.मो., ङ्झसङ्झभकोट, हङ्टम्रा ,(१२हे .)

800

कारढङ्ट ङ्गा खमारेचौय ङ्झस.मो.ङ्झसङ्झभकोट ,(१०हे .)

200

काल्पे ङ्झसॊचाइ मोजना, भेल्छाभ ४ (१५हे .)
ङ्ञजभ कोइरा ङ्झसॊचाइ मोजना ्माॊकी भङ्जहरा ६
कल्खें

थप्रीगॊकरय ङ्झसॊ.मो, श्रीनगय ६,७,८

400
1000
900

गङ्टनीचौय न.प्र.ङ्झस.मो, राङ्झर ८,९ , प्मसो

700

ङ्झतय ङ्झसचाई सङ्जकिदे उ यीऩ हङ्टम्रा

500

फरखाडा ङ्झसचाई भैरा हङ्टम्रा

500

ॉ ा हङ्टम्रा
ब ङ्टज्मानी भेरचौय ङ्झसचाई सङ्जकिदे उ ४ गङ्टस

500

ङ्झसथने ङ्झसचाई मोजना यामा थारी १ हङ्टम्रा

500

ङ्झसथने ङ्झसॊचाई यामथारी हङ्टम्रा

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

थङ्टभकोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भङ्टच ङ्ट ७,
तल्रो ड्ताॊकी

न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,फयमाड

ठङ्ट रो ऩनेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., य्रमाॊकी मो भङ्जहरा 6
रुकीपाकाि खङ्टइिथाग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हेप्का
ठङ्ट रा ङ्झसभ खङ्टइिथाग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भैरा
टङ्टङ्झरॊग खङ्टइिथाग न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,डाॉडापमा टङ्टरीग
ऩागाय खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भदना सात्ती
रभही न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कारीका न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रभही
तल्रो ङ्ञजॊग्भल्मृ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ठे हे
चैडीरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भीभी
सेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यामा थारी
रङ्टम्च न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

जै

यातोभाटा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सकोदउ
ड्ताक्चीन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसभकोट फङ्टयाउसे
काटङ्टल्जेऩाल्त न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रारी गा.ङ्जव.स. गोम्काि
जाल्ऩा ऩनेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., य्रमाॊकी मो भङ्जहरा 6
गङ्टङ्झनचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रारी 9
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गॊगाजरी डङ्जऩ फोङ्चयङ्ग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहाकोिी 5
जङ्टटऩानी साना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तथा ऩोखयी ङ्झनभािण, सहाकोिी

1

भङ्गतगैमा प्र.िाखा नहय ङ्जवथताय तथा भभित, सहाकोिी 4,6,7,8,9
थथारो ड्तूवेर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
भहङ्टरीखोराको भङ्टहान दे ङ्ञख फकदङ्टवा, फकदङ्टवा 1
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

15,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩङ्टच्चा ङ्झसचाइ मोजना, योङ्झडकोट (५४ हे .)
ङ्जऩमङ्टस ङ्झसचाइ मोजना, रारी ७ दे ङ्ञख ९, (७० हे .)
तल्रो मायी ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टच ङ्ट ९ (८५हे .)

500
1,000
700

ङ्चयठ्ठेज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना

4,800

भकैभाङ्झथ ङ्झसचाई मोजना, श्रीनगय ५,६

4,300

छरऩैना ङ्झसॊचाइ मोजना, फायाही १ दे ङ्ञख ६

1,750

ठू रा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भैरा ७

1,750

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

खगार गाॉउ ङ्झसचाइ मोजना खगार ३ ४ ५, हङ्टम्रा
आभिखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका ५,६,७, हङ्टम्रा
ऐसङ्टर ङ्ट खोरा दे ङ्ञख याम ज्मूरा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा
काउरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जैय, हङ्टम्रा
कायनखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यामा १,२,३, हङ्टम्रा
काङ्जकिफाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, योङ्झडकोट, हङ्टम्रा
कारागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय य काङ्झरका (२०० हे .), हङ्टम्रा
कङ्टरे दा दे खी थारारन थमागथमाग ङ्झसङ्झभकोट, हङ्टम्रा
खगाडखोरा ठामाभन्डी ङ्झसॊचाइ मोजना, सामा, हङ्टम्रा
गाजेखोरा ङ्झसचाई मोजना, काङ्झरका ७,८, हङ्टम्रा
ग्मार ङ्ट ङ्जऩनाथान ङ्झसचाइ मोजना तेहया खायखोरा, हङ्टम्रा
ग्मारो ङ्जऩनाथाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, थेह १ दे ङ्ञख ६, हङ्टम्रा
चै न ज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय १, ५ य ८, हङ्टम्रा
ङ्ञजभाना ङ्झसॊचाइ मोजना, भैरा ८, हङ्टम्रा
तल्रोछमागी ङ्झसॊचाइ मोजना, फयाइ, हङ्टम्रा
ताताऩाङ्झन तोऩ ङ्झसचाइ मोजना , हङ्टम्रा
तातोऩानी खोरा दे ङ्ञख फरङ्टङ ङ्झसचाइ मोजना खगारगाॉउ ७ केभॉ, हङ्टम्रा
तङ्टम्कोट ङ्झसचाई आमोजना, भङ्टच ङ्ट ७, हङ्टम्रा
तोऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, फडगाउॉ ५,६, हङ्टम्रा
दोजाभयाताऩानी दे ङ्ञख भौङ्चयक

ङ्झसॊचाइ मोजना, ठे ८,९, हङ्टम्रा

धायाऩङ्टयी ङ्झसचाइ मोजना, डाॉडापामा (४५ हे .), हङ्टम्रा
नाउरा दे ङ्ञख धल्रान सम्भ ङ्झसङ्झभकोट ५, हङ्टम्रा
ऩङ्ञश्चभ कङ्टङ्चयल्रा ठे रा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसङ्झभकोट ९ (३९ हे .), हङ्टम्रा
ऩाम्राथङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना, डाॉडापामा ९, हङ्टम्रा
ऩाङ्चयऩङ्टच्चा ङ्झसॊचाइ मोजना, योङ्झडकोट, हङ्टम्रा
फडखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय,जैय, हङ्टम्रा
बरगमा ङ्झसचाई मोजना, श्रीनगय ५, हङ्टम्रा
ङ्झबत्रखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका, हङ्टम्रा
भाझऩातर

ङ्झसचाई मोजना, गोठी १, हङ्टम्रा

भौयी ऩोरा दे खी नङ्टनेऩानी ङ्झसॊचाई, योङ्झडकोट ७, हङ्टम्रा
याताऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, याभा गा ङ्जव स, हङ्टम्रा
याताऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, योङ्झडकोट, हङ्टम्रा
ये ल्भा ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय ९, हङ्टम्रा
रभही ङ्झसचाई मोजना, काङ्झरका ७, हङ्टम्रा
राभारे खोरादे खी उगारे ज्मङ्टरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी ५,९, हङ्टम्रा
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राभारे खोरादे खी राभारेख ज्मङ्टरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी ५,९, हङ्टम्रा
ॉ ाटी ङ्झसचाई मोजना ङ्झसयङ्झबय ९, हङ्टम्रा
राभा्ऩ
वङ्टडावाडा वारङ्टदेखी धाया ङ्ञचउया ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा
ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, श्रीनगय, हङ्टम्रा
ङ्झसदऩाइरा ङ्जपन्गाडा ङ्झसचाइ मोजना, हङ्टम्रा
ङ्झसभाङ्झर ङ्झसभकाना ङ्झसॊचाइ मोजना, भैरा २,४,५,६, हङ्टम्रा
हेप्का ङ्झसॊचाइ मोजना, हेप्का (६० हे .), हङ्टम्रा
कङ्टङ्चयल्रा चौय ङ्झसॊचाइ, काङ्झरका-३
भगरै मा गोखािरी ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनमय ५
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
खायकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरका ४, हङ्टम्रा
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टच ङ्ट ६ दे ङ्ञख ९, हङ्टम्रा
घाडीकङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना दाभाि ७ ८ ९, हङ्टम्रा
ठाडाकाट्न्मा काङ्झरका-श्रीनगय छा सम्भ ङ्झसॊचाइ आमोजना, हङ्टम्रा
तल्रो ड्ताॊकी ङ्झसॊचाइ मोजना, फयमाड, हङ्टम्रा
तातोऩानी दे ङ्ञख तोऩसॊ ग ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा
तङ्टम्कोट ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टच ङ्ट ७, हङ्टम्रा
नल्रा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछप्रा ८, हङ्टम्रा
फङ्टडावाजेकोवारङ्टदेङ्ञख घायाङ्ञचउया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो श्रीनगय, हङ्टम्रा
भङ्टच ङ्ट ङ्झसचाइ मोजना भङ्टच ङ्ट, हङ्टम्रा
भेरचौय ङ्झसॊचाई मोजना श्रीनगय, हङ्टम्रा
भौयी खवरा दे ङ्ञख भदरी ङ्झसचाइ मोजना गोठी, हङ्टम्रा
राङदङ्ट ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसभकोट ९, हङ्टम्रा
ङ्झसिाऩाइरा दे ङ्ञख ङ्जपन्गौडा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा
कङ्टङ्चयल्रा चौय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका-३
गाजेखोर ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका-८, हङ्टम्रा
गाडावायी ङ्झसॊचाइ काङ्झरका-३ हङ्टम्रा
घठ्ठेखोरा दे ङ्ञख भाङ्झथल्रो ङ्झरथमाॉसम्भ ङ्झसॊचाई गोठी ७
घाडीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ फोहोयावाडा दाभि-८, ९
ठङ्ट राङ्झसभ ङ्झस. भैरा ७
तल्ल्रा रारी ङ्झसॊचाइ मोजना - रारी-६
ऩानीभङ्टरफाट कोसी ऩाट ङ्झसॊृ.ॊ मो., योडीकोट, हङ्टम्रा
ङ्जऩउस ङ्झसरुऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना
फाकातडी ङ्झसॊचाइ, तङ्टम्च -४ श्री नगय
फारङ्टवगय ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीनगय २ य ३ हङ्टम्रा
भरगैमा गोखािरी ङ्झसॊ.मोजना, श्रीनगय-५
भाउरङ्टङवा दे ङ्ञख औरगोठ ङ्झस.मो.फयगाउॉ ५,६, हङ्टम्रा
भेरचौय ङ्झसॊचाइ श्रीनगय
रुऩाक्वीन ङ्झसॊचाइ गा.ङ्जव.स.ङ्झसङ्झभकोट ८ य ७
राङ्झरखोरा दे ङ्ञख सेया ङ्झसॊचाइ रारी ५,६
रारी ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी ६ हङ्टम्रा
साकीफाडा ङ्झसॊचाइ मोजना साङ्झभकोट ३ हङ्टम्रा
फडाखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, जैय
३५७१२९

कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

23,500

अ. क्रभागत उऩमोजनाहरु
गोप्का ङ्झस.मो. राङ्झर १ दे ङ्ञख ४

-५०हे .)

1,000

दायभा ताभे कङ्टरा ङ्झस.मो दाभाि -२००हे .)

3,000

बेऄ साखकि ङ्झस.मो ङ्झरप्रा-५०हे .)

3,000

धायाऩङ्टयी ङ्झस.मो डाॉडापामा -४०हे .)

5,500

आभािखोरा ङ्झस.मो काङ्झरका -६५हे .)

3,000

ऐसेर ङ्ट खोरा दे खी यामज्मूरा सम्भ ङ्झस.ॊ मो याम गा.ङ्जव.स ५० हे

1,500
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धट्टे खोरा दे खी ङ्झरथमा, गोठे ङ्झसॊ.मो. गोठे गा.ङ्जव.स ५-७

800

खगार गाउॉ ङ्झसॊचाइ ऩङ्चयमोजना , खगार ३ दे ङ्ञख ५ सम्भ

300

थाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, सकेगाड

300

भाझा ऩात्रा ङ्झसचाइ मोजना, गोठी १

300

खगार गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, खगार गाउॉ ङ्जव.स

300

कङ्टभाङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठे हे गा.ङ्जव.स. २

300

भैरचैाय ङ्झसॊचाइ श्रीनगय ४

300

खगार गाउॉ ङ्झसॊचाइ ऩङ्चयमोजना, खगार ३ दे ङ्ञख ५ सम्भ हङ्टम्रा

300

खगार गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, खगारगाॉउ गा.ङ्जव.स. हङ्टम्रा

300

ऐसेर ङ्ट खोरा दे ङ्ञख यामासम्भ ङ्झसॊचाई, यामा २ दे ङ्ञख ४ हङ्टम्रा

300

ङ्झसरूऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना

1,000

जङ्टकैऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना भदना

1,000

आ) अध्ममनफाट सॊ बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामिङ्झफङ्झध ऩूया गङ्चय प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाङ्झड फढाउने

१०००

गाडाऩायी ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका–२, हङ्टम्रा
रारी ङ्झसॊचाइ मोजना रारी–६, हङ्टम्रा
कङ्टयीरा चौय ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका हङ्टम्रा
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टच ङ्ट ६ दे खी ९ हङ्टम्रा
राङदङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसङ्झभकोट ९ हङ्टम्रा
घाडीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना दभाय ७ ८ ९ हङ्टम्रा
ई) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरु
357109

13,000

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

नङ्टनदीन नदी ङ्झनमन्त्रण , श्रीभथठा १ य२

500

ठाडाॉकाट्ने ङ्झन. मो. काङ्झरका ४

500

गङ्टम्च खोरा ङ्झन.मो. भदाना ७

500

गल्रावाडा ङ्झन.मो. भदाना १

२

500

रङ्टङ खोरा ङ्झनमन्त्रण, जैये ५

500

भाझीनाप्ता तटफन्ध, ङ्झडबेटाय ७

500

ताताऩानी नदी ङ्झनमन्त्रण, कारीका ७,८,९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
भकै गडवाङ्ङा दङ्झरत वङ्ञथत ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, श्रीनगय ५

500

गाजे खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, काङ्झरका ८

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

1000
1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
दाहार खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फथती सॊ यऺण, काङ्झरका ३

500

फल्डङ्टङगी दे खी ठोसासम्भ न. ङ्झन. तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, श्रृनगय २, ३

500
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ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

9,300

ङ्झगयीखोरा भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,जङ्टम्रा

9,000

फन्दीयाज ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टम्रा
३५७११८

जम्भा फजेट
(रु. हजायभा)

जङ्टम्रा

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
जचौयी

३५७१२६

ङ्झसचाइ कङ्टरो, कनकासङ्टन्दयी ५

300

गोठी ङ्झसचाइ कङ्टरो नयाकोट ७

300

छरऩनेया भङ्टन्मा दह ङ्झसॊ.मो. कन्का सङ्टन्दयी ५

300

फाङ्झसचाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, धाऩा ८

300

फडकीज्मू रा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फडकी १

300

ऩानीभङ्टर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाख्रो ४

300

उक्तसै न राभऩाटे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भहावैऩाथङ्टयखोरा १

300

खोये रा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो चन्दननाथ ३

300

ङ्ञचउडी भचॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाफैऩातयखोरा १,८,९

300

ङ्झसवी ङ्जवउरा ङ्झसॊचाइ प्रणरी, च ङ्टराकोट ८

300

नेटा ङ्झसचाइ कङ्टरोृे ङ्झनभािण, ताभती गा.ङ्जव.स. १

400

कान्राभङ्टढा नेटा ङ्झस.मो., ताङ्ञम्त १, सभॉ

400

सङ्टचौय यायारी फृहद ङ्झसॊचाई जङ्टम्रा

500
4800

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दे वाय गाॉउ ङ्झस. ऩोखयी ,फड्की २

,(१०हे .)

100

नाउरा खोरा दे ङ्ञख च ङ्टकेनी सम्भ ऩटभया गा.ङ्जव.स. ९ (१०हे .)

100

इऩी ङ्चयजयभ्वामय टमाङ्जङ्क भाङ्झरकवोत -१० हे

500

ङ्जऩथाचौय ङ्झसचाइ मोजना कङ्टडायी ६ - १० हे

500

उखाडी ङ्झसचाइ मोजना गजिमाङकोट ४ - १० हे

500

ऩानीभूर ङ्झसचाइ मोजना चन्दनाथ १ - १०

500

घट्टे खोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩटभाया ३ - १० हे

500

ङ्ञचथसाऩानी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्झनभािण ऩाण्डङ्टवा

500

यायासेयी तीरा नदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, याया ङ्झरही १,२,३

500

फाॉझा यावर तीरा नदी ङ्झरफ्ट मोजना राम्रा ६,७,८

500

उखाडी ङ्झसॊ.ड्ताॊकी ङ्झसॊ.मो, गज्माॊगकोट ४

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
बाङखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩटभाया ३,
बान्गखोरा ङ्चयजबि टन्की ज.उ.स.,ऩटभाया ३ घोडासै ना
कैराि जन जागृङ्झत तथा परपङ्टर सहकायी ज.उ.स ,तातोऩानी २ , याॉका
खोराऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ,काङ्झतक
ि थवाभी,
यायाङ्झरही न.प्र.ङ्झसॊ.मो., (ङ्झसचाइि टॊ कीॊ), यायाङ्झरङ्जह
भोपरा ड्ताकीॊ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फडकी
पङ्टटढङ्ट ङ्गा परपङ्टर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चन्दननाथ ३
ज्मङ्टरो कङ्टरो दे उऩार तथा गज्मङ्झगॊकोय गा.ङ्जव.स.
फासीचौय यनङ्टखाना कङ्टरो ङ्झनभािण, धाऩ ८, यनकाउने
357127

फडा

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

29,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
कङ्टरदे व चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩटभाया (४० हे .)

1,000

ङ्झसराभ ङ्झसचाई कङ्टरो ङ्झनभािण, काङ्झतक
ि थवाभी ३-८

2,000

साङटाखोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झडल्रीचौय ६

2,000

ङ्झनमाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, हाकङ्ट ८,९

3,000

ज्वाना ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टठीचौय

8,000
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भाझज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना तातोऩानी ७,८ य ९ ङ्झरताकोट

7,000

भाङ्झथ रोऩाि ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झडल्रीचैाय १ य २

1,500

फाॉधखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनभािढा काङ्झरकाखेत ङ्ट ८ य ९

1,500

जचौयी ङ्झसॊचाइ मोजना, कनाकासङ्टन्दयी ५

1,500

दे वाय गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, फड्की २ जङ्टम्रा

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

अखोडा आयाभेरा ङ्झस.मो,ऩाण्डफगङ्टपा १-५, जङ्टम्रा
आपिङ्झसचाई ड्ताड.की, याया १-९, जङ्टम्रा
उखाडी ङ्झसचाइ कङ्टरो गज्माङकोट ४ ५, जङ्टम्रा
ओयी हाकङ्ट ङ्झसचाई कङ्टरो, हाकङ्ट ३ य ४, जङ्टम्रा
कङ्टरो वडकी ङ्झसचाइ मोजना वडकी ९, जङ्टम्रा
गजािङकोट ५ दे खी वारङ्ट सम्भ ढर ङ्झनकास,गजािड.कोट ५, जङ्टम्रा
गजािड.कोट ङ्झस.कङ्टरो,गजािङकोट १,२, जङ्टम्रा
गौतभवाडा ङ्झसचाई कङ्टरो, हाकङ्ट १ य २, जङ्टम्रा
घटे गाउ कोट ङ्झसचाई कङ्टरो, हाकङ्ट ६, जङ्टम्रा
घोडेकङ्टरो ङ्झस मो,कनकासङ्टन्दयी ५ य ६, जङ्टम्रा
च ङ्टकेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, राम्रा, (९० हे )., जङ्टम्रा
ङ्झछड्की ङ्झस.मो, गजािड.कोट ६-९, जङ्टम्रा
छे राङ्झबड ङ्झसचाई कङ्टरो,गजािड.कोट ४, जङ्टम्रा
ॉा् व
ङ्ट ा भहेन्रभल्री ङ्झसचाई कङ्टरो,कनकासङ्टन्दयी, जङ्टम्रा
जचौयीरङ्टभद
जेतऩङ्टय ङ्झसचाई कङ्टरो, हाकङ्ट ३ य ४, जङ्टम्रा
डारङ्टकङ्टरो ङ्जवयाट ४ दे ङ्ञख ९ सम्भ, जङ्टम्रा
ढाड कङ्टरो ङ्झनभािण ,दे ऩारगाउ ८,९, जङ्टम्रा
तङ्टही ङ्झस.मो घोडे भहादे फ, जङ्टम्रा
थङ्टभ डाडा ऩाङ्झन नाउरा ङ्झस.मो,ङ्झफयाट १, जङ्टम्रा
दानसखङ्ट ङ्झसचाई कङ्टरो ङ्झनभािण, काङ्झतक
ि थवाभी १-६, जङ्टम्रा
दान्साधङ्ट कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झतक
ि थवाभी (१२० हे .), जङ्टम्रा
दे ऩारगाउॉ भाझ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, दे ऩारगाउॉ (४० हे .), जङ्टम्रा
धाया ङ्झसचाई कङ्टरो,दे ऩारगाउ ८,९, जङ्टम्रा
ङ्झधता झायखोरा

ङ्झसचाई कङ्टरोदे ऩारगाउ १-९, जङ्टम्रा

धङ्टऩी कङ्टरो ङ्झस.मो,तङ्झरउभ ५,६, जङ्टम्रा
ङ्झनधाय ढर ङ्झनकास,गजािड.कोट १,२ य ३ , जङ्टम्रा
ङ्झनऩाने ङ्झसचाई कङ्टरो ङ्झनभािण, गजािड.कोट ६,७,८, जङ्टम्रा
नौराकोट दे ङ्ञख च ङ्टकेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩटभाया ९, जङ्टम्रा
ऩबे नी ङ्झसचाई कङ्टरो, हाकङ्ट ५-८, जङ्टम्रा
ङ्ट ा ओदभखोरा ङ्झस.मो,ऩाण्डफगङ्टपा ७, जङ्टम्रा
ऩाण्डङ्टगप
ऩाङ्झनभङ्टर ङ्झस.मो,गजािड.कोट ५, जङ्टम्रा
ऩोयी हाकङ्ट ङ्झसचाई कङ्टरो ङ्झनभािण ,हाकङ्ट ३ य ४, जङ्टम्रा
पटढङ्ट ड्गा याभऩोत ङ्झस.कङ्टरो,दे ऩारगाउ ४, जङ्टम्रा
फारङ्ट कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवयाट ८, जङ्टम्रा
भहेन्रभल्री ङ्झसॊचाइ मोजना, कनकासङ्टन्दयी ५,६, जङ्टम्रा
भाउखारा कावङ्टि ङ्झस.मो ,दे ऩारगाउ १-९, जङ्टम्रा
भाउखारा दे खी कड्डा वाडा ढर ङ्झनकास ,दे ऩारगाउ ५, जङ्टम्रा
भाङ्झथल्रो कोटा ङ्झस.मो ,गजािङकोट १, ३ , जङ्टम्रा
ङ्झभङ्झसये कङ्टरो ङ्झनभािण दे ऩारगाउ १-५, जङ्टम्रा
रुगागाडि दे ङ्ञख सङ्टनाथ ङ्झसॊचाइ मोजना, िङ्झनगाॉउ, जङ्टम्रा
योङ्ञजखोरा ङ्झस.मो.नयाकोट ५, जङ्टम्रा
रभङ्टय टाऩङ्ट ङ्ञजउरो ङ्झस.मो, याया ५-८, जङ्टम्रा
रोभङ्टरे र.ज.ङ्जव. कङ्टरो ङ्झनभािण ,दे ऩारगाउ १ दे खी ९, जङ्टम्रा
रौडीङ्झसभा ङ्ञझम्डी ङ्झस.मो,ऩाण्डफगङ्टपा ६, जङ्टम्रा
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ङ्जवद्यङ्टत ऩाङ्झन ड्ताड.की थमा ङ्झस.मो,दे ऩारगाउ ९, जङ्टम्रा
ङ्जवयाटयाज कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना कनकासङ्टन्दयी ४ ५, जङ्टम्रा
वैसरुख वाजधय ङ्झस.मो,गजािड.कोट ४, जङ्टम्रा
ङ्झसउती सेया ङ्ञजउरा

ङ्झस.मो,धाऩा ९, जङ्टम्रा

ङ्झसचाइ कङ्टरो ऩाङ्झन ड्ताड.की , जङ्टम्रा
ङ्झसचाई ऩोखयी ङ्झस.मो.नयाकोट ६-९, जङ्टम्रा
ङ्झसजा जचौयी कङ्टरो भभित ङ्झस.मो.,कनकासङ्टन्दयी ५, जङ्टम्रा
ङ्झसभङ्ञजउरा

ङ्झसचाई कङ्टरो,दे ऩारगाउ १ दे खी ५, जङ्टम्रा

थमारा ङ्झसॊचाइ मोजना, कनकासङ्टन्दयी ५,६, जङ्टम्रा
ठोउये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना चन्दननाथ १०
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
कभेयीखान ङ्झसॊचाइ मोजना, धाऩा ६, जङ्टम्रा
कम्ऩङ्झन सञ्ज्मार कङ्टरो, ङ्जवयाट ३ दे ङ्ञख ऩाण्डवगङ्टपा ६ सम्भ
काराऩान्ता ङ्झसॊचाइ मोजना, सनीगाॉउ, जङ्टम्रा
कङ्टकेङ्ञचसाभङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाण्डवगङ्टपा ४,५, जङ्टम्रा
खाॉडा ऩानी घट्टे ङ्झसॊचाइ मोजना, भारीकाफोट ६, जङ्टम्रा
ङ्झगयी खोरा भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, हाकङ्ट, जङ्टम्रा
ङ्ञचउडी फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना, फडकी, जङ्टम्रा
छयी ङ्झसॊचाइ मोजना, गज्मािङकोट, जङ्टम्रा
जोगीवाडा भोपरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फडकी, जङ्टम्रा
झङ्टर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दे ऩार गाॉउ, जङ्टम्रा
झङ्टरीखाडा कभेयीखान ङ्झसॊचाइ मोजना, धाऩा, जङ्टम्रा
ङ्झतऩगाड ङ्झसचाइ मोजना ङ्झडल्रीचौय ६, जङ्टम्रा
तङ्टङ्जह ङ्झसॊचाइ मोजना, घोडेभहादे व ७,८, जङ्टम्रा
ङ्झधताङ्झरङ्जह भोपरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टम्रा
नाबीज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टडायी, जङ्टम्रा
ङ्झनमाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, हाकङ्ट, जङ्टम्रा
नङ्टनखया भङ्टहान, ऩङ्टछायढङ्ट ङ्गेधाया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, जङ्टम्रा
नङ्टनखाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टम्रा
ऩानी नाउरा रारढङ्ट ङ्गा रुगा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवयाट ४, जङ्टम्रा
फाग्दङ्टरा ङ्झसॊचाइ मोजना, यायाङ्झरही, जङ्टम्रा
फारङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गज्मािङकोट, जङ्टम्रा
भाङ्झथ ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना तरीउभ, जङ्टम्रा
भाङ्झथल्रो सेयीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टम्रा
ङ्झभतेयी

कङ्टरो ऩाण्डवगङ्टडा, जङ्टम्रा

वडकी ङ्झसचाइ मोजना वडकी १, जङ्टम्रा
ङ्झसम्ऩाटाज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झफयाट ३, जङ्टम्रा
उभगाडि खोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, चन्दननाथ न.ऩा.१२
काराभङ्टडा दे ङ्ञख भेरसेया भझौरा ङ्झसॊचाइ ताम्ती -१
काराभङ्टढा ङ्झसॊचाइ मोजना ताम्ती १ सिङ्झभि
काङ्झरका खेन ङ्ट गा.ङ्जव.स.वडा नॊ . ८,९ को फाॉध खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभािण
गौतभवाडा हङ्चयङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो हाॊकङ्ट १
नेटा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, ताभती गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १
फोल्ने चौडी दे ङ्ञख जाजीगाउॉ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो जङ्टम्रा
रोइढङ्टॊ गा दे ङ्ञख कङ्टच्चे ढङ्टॊ गा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो फद्की
ङ्झसभी जीउरा कङ्टरो ङ्झनभािण वडा नॊ. ५ य ६ कङ्टडायी, जङ्टम्रा
३५७१२९

कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

26,800

अ. क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झबयभङ्टङ्झन कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना,दे ऩारगाॉउ

-५० हे )

घट्टे खोरा ऻानी ङ्झस.मो ,भाङ्झरकाफोता ६-९
धाऩा कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना धाऩा १ दे खी ९

-५० हे )

2,200
1,800
3,700
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साङता खाृेरा भङ्टहान गयी नयाकाृेट ङ्झसॊ.माृे. १-७, ४५ हे .

4,000

रङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टरी खोरा । छडी खोरा भङ्टहान कनका सङ्टन्दयी १ सृजा

3,000

भाज्मूरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झनभािणा,

2,000

वडकी ९

याता ढङ्ट ङ्गा गङ्टङ्झनङ्झबय ङ्झसचाइ मोजना वड्की १ सम्भ - ३० हे

2,000

ऩाटी खोरा ङ्झसचाइ मोजना िनीगाउॉ - ८,९

1,500

।

४५ हे

भाहदङ्टवाडा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिनगाउॉ १ । ३५ हे

1,500

च ङ्टरेरगाउॉ ङ्झसचाइ मोजना धाऩा ९

। ६५ हे

1,500

ओदी ङ्झसचाइ मोजना वड्की ६,७

। ४५ हे

1,300

चोयीखेत दे ङ्ञख भाङ्झथल्रो राटोढह सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना

1,000

फल्दे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩेटान ८ य ९

1,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
३००

आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
भोफ्रा ङ्झसॊचाई मोजना (फड्की ३–४)

ढङ्ट रो खोरा ङ्झसॊचाई मोजना (काङ्झरका खेत ङ्ट ३–४–५–६–७) (४० हे .)
घट्टे खोरा

ङ्झसॊचाई मोजना (ताम्ती १ सङ्झभ)ि (४५ हे .)

दे ऩारगाॉउ भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना (दे ऩारगाॉउ) (७० हे .)
ई) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
फारङ्टकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना (फड्की १) (३५ हे .)
काराऩातता ङ्झसॊचाई मोजना (िङ्झनगाॉउ) (४० हे .)
कङ्टङ्झरफाॉध ङ्झसॊचाई मोजना (ऩाण्डवगङ्टपा) (५० हे .)
ङ्झधतार ङ्झसङ्जह ङ्झसॊचाई मोजना (िङ्झनगाॉउ–१) (३५ हे .)
357109

20800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

वारङ्ट नदी ङ्झनमन्त्रण ङ्जवयाट ७ वारङ्ट

500

ङ्ञचसाऩानी ङ्जहभानदी ङ्झनमन्त्रण ऩाण्डङ्टवा २

500

ङ्जहभा नदी चव्ऩा चाखा नया कोट २

500

जङ्टगाड खोरा ङ्झनमन्त्रण, चन्दननाथ ५

500

जवा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झडल्रीचौय १–४

500

भेरी चागो ङ्झनमन्त्रण, फडकी १

500

ङ्झधतार ङ्झरट्टी भसानघाटदे खी रोडज्मरा भङ्टहान तटफन्ध

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
च ङ्टहाने ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, कनका सङ्टन्दयी ५

500

भाङ्जटखाना ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ऩटभाया ४,५,६

500

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
15,000

ङ्झतरा नदी ङ्झनमन्त्रण

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
सङ्टन्दय गाॉउ ऩाङ्झनखोरा तटवन्ध
कनका सङ्टन्दयी ङ्जहभनदी ७

ङ्ञजल्रा :

काङ्झरकोट

तातोऩानी

500
500

(रु. हजायभा)
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३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

३५७११८

759

759
900

सङ्टकङ्जटमा ङ्झस मो काङ्झरकोट

300

घङ्टनखामा बोजकङ्टरो ङ्झसचाई मोजना काङ्झरकोट

300

खाती कङ्टरो ङ्झस मो काङ्झरकोट

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

5800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
रुडङ्टफन्च ङ्ट ङ्झस..मो. ङ्ञचल्खामा ६ य ७

400

तरकोट गाङ्झडखोरा ङ्झस.मो. रारङ्ट ४

300

रापा ङ्झसॊ.मो. याम्दाकोट ६

300

घट्टे खोरा दे उर ङ्झस.मो.कङ्टभार गाउॉ ४

400

हनेकाउरे िङ्झनचौय ङ्झसॊचाइ केरो, रारङ्ट ३,५,८,९

400

बात खाना खोरा चौय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, यकङ्ट ७,८,९

400

कारीकोट थमू ना ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रारङ्ट ४,७

400

ङ्ट ा टाहायीर ङ्झसॊचाइ आमोजना, छाप्रे ६,७
गोल्खेभर

300

बैचोटा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भहेरभङ्टडी २

300

पङ्टगाड नानीकोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

ढडाय खोरा ङ्झसॊ.मो. दाॉहा १ दे ङ्ञख ७

400

गोडी खोरा दे ङ्ञख ओदागाउॉ सम्भ ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण,ि ओदानकङ्ट

400

ङ्झबतखन वन दे ङ्ञख दङ्टधल्ङ्ट री सम्भ ङ्झस.मो., भाल्कोट ९

400

नारुऩानी ङ्झस।प्र। जङ्टङ्झडथा(४

300

भूरा फाइऩाटा ङ्झस।कङ्ट। छाप्रे(ट

300

बट्टे धाङ्चय ङ्झस.मो कङ्टनाथयी ९

0

ङ्ञखना धौराना कयवाडी ङ्झसॊचाई
३५७१२६

500
6400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झसरुगडा ङ्झसॊचाई मोजना, भान्भा ९
खोदाइभाइ ङ्झसॊ.मो. दाहा ४

(१०हे .)

(१०हे .)

100
100

तल्रोखाडा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, याॊच ङ्टरी ९ ,(३.५हे .)

200

फङ्झतस ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, सङ्टकाङ्जटमा ९ ,(२०हे .)

600

ऩानीतार ङ्ञचउयारुख ङ्झसॊ.मो., यकङ्ट ७ ,(२.६हे .)

200

ङ्झसभऩोखयी ङ्झसॊचाइ, नाङ्झनकोट ४,६ ,(२.५हे .)

400

भान्भ भङ्टरे गाडा ङ्झसॊ.मो. भान्भ ४ ,(७.५हे .)

100

ङ्ञजभङ्ञजडे ङ्झसॊ.मो., फदारकोट

300

,(२०हे .)

नाउराखोरा फयातङ्ट ङ्झसॊ.मो., फदारकोट १ ,(१०हे .)

300

वाछे गढा ङ्झसॊ.ऩोखयी यकङ्ट ५, काङ्झरकोट

300

सङ्टनऩोखयी ङ्झस.मो. यकङ्ट ३ कारीकोट

200

गैया ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ऩाखा १ काङ्झरकोट

500

िाङ्ञन्तगाउॉ ङ्झसॊचाइ ऩोखयी पङ्टकोट ३ काङ्झरकोट

500

ऩाङ्छठ आल्भा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी पोइभहादे व ४ काङ्झरकोट

500

चेत्रा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी याम्नाकोट काङ्झरकोट

500

ङ्झबड ऩदारो ङ्झसॊ.ऩो, भान्भ ६ , काङ्झरकोट

500

िान्ती गाॉउ ऩोखयी ङ्झनभािण, पङ्टकोट ३

500

ढाडभेरा ङ्झसॊ.ऩोखयी , ङ्ञखन ४

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

फयाऩाटा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी , दाहा ५
ङ्जऩऩररुख न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,रुकू
सैनीगाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभाण, भेहेरभूडी ४
छे ऩाडे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भान्भा
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बातखाना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, भान्भ ८,९
उदाऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भान्भ
गोठी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नाङ्झनकोट
फङ्झडमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, फदारकोट
राटे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, भेहेरभूडी ४
भेहेरभूडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, दाहा ४,५,७
च ङ्टनऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, यकङ्ट ३
भङ्टप्राहा धाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भान्भ ३,४,५
याऩान.प्र.ङ्झसॊ.मो., दाहा
तरकोट गाडीखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., रारङ्ट ४
ङ्झबड ऩदारो कङ्टरो य न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, भान्भा 6
िाङ्ञन्त गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण
गगिकचा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण
ऩङ्टच्छ भेरा गडीन ,न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
कोटखोरान.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, पङ्टकोट याम्नाकोट 3
रगना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण , पङ्टकोट 3
िाङ्ञन्त गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, पङ्टकोट, 3
ऩङ्टच्छे भेरा ठाङ्जकना, पङ्टकोट, 3
कङ्टङ्झभऩ
ि थटा भङ्ञन्दय ङ्झनभािण, याम्नाकोट १
अॊगाऊ भङ्ञन्दय ङ्झनभािण, ङ्झथऩङ्टि 6
खोदै भथटा भङ्ञन्दय ङ्झनभािण,पङ्टकोट 3
ऩचारो य रङ्टवायीसङ्टयी ङ्जपल्ड, बवन ङ्झनभािण, याम्नाकोट
गगिकचा ऩोखयी ङ्झनभािण, पङ्टकोट 3
िाङ्ञन्त गाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, पङ्टकोट, 3
ऩचारभाढङ्ट दे वता भङ्ञन्दय ङ्झनभािण, याम्नाकोट 6
यभारभथटा भङ्ञन्दय ङ्झनभािण, याम्नाकोट 5, 6
कङ्टर दे वता भङ्ञन्दय ङ्झनभािण,याम्नाकोट 7,8,9
कोटखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, याम्नाकोट 2
गङ्झडखोराको भङ्टहानभा ऩोखयी ङ्झनभािण, रारङ्ट 4
गॊडेरखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टरो ङ्झनभािण, ङ्झसऩखाना 8
फाङ्ञजसा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩो., सङ्टकाङ्ञत्मा-२
नङ्टनथरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, यकङ्ट १,२
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

15,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
बीयकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना, थमूना (१७० हे .)
काराऩानी ङ्झसचाइ मोजना, नानीकोट (२५० हे .)
गोदी ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टम्रा, ङ्झसऩखाना य थमूना (४९० हे .)
फाॉझकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, याम्नाकोट (१६० हे .)

500
7,500
500
1,800

च ङ्टरी ङ्जऩठाया ङ्झसॊचाइ मोजना, वादरकोट ४,५,६,७,८य ९

500

बत्तया (उखाडी) ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञखन य धौरागोह (३०० हे .)

500

हङ्टऩी यौरी ङ्झसॊचाइ मोजना दाहा काङ्झरकोट

2,000

जङ्टङ्झत ओढा वारङ्टवा ऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना,

500

गोठारीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखन ३

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

उङ्जऩमाडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुप्सा (४० हे .) , काङ्झरकोट
गोङ्जटकाङ्जटमा ओदार कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ओदानकङ्ट १ दङ्ञख ९, काङ्झरकोट
घोडेना ङ्झसॊचाइ मोजना, डाहा (८२ हे .) , काङ्झरकोट
झागय ङ्झसचाइ मोजना, काङ्झरकोट
ढे ढाय ङ्झसचाइ मोजना दाहा, काङ्झरकोट
तङ्टषाये फङ्झडगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, फदारकोट २, काङ्झरकोट
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जम्भा फजेट

तङ्टसाये फढीगाॉउ ङ्झसचाइ मोजना फदारकोट, काङ्झरकोट
ऩाॉखा सक्तेभङ्टरा दे ङ्ञख ङ्जऩङ्झरसम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरकोट
ऩारेफाघ दे ङ्ञख दे वयचाखा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाॉखा ५ ६ ७, काङ्झरकोट
ऩैमाखोरा दे ङ्ञख उदाज्मूरा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरकोट
फाखयकोट ङ्झसचाइ मोजना, पङ्टकोट, (१६० हे .), काङ्झरकोट
बतेडाॉडा ङ्झसचाइ कङ्टरो, काङ्झरकोट
भाङ्झथल्रो ङ्जकरो ङ्झसचाइ मोजना डाहा ७, काङ्झरकोट
भङ्टनार ङ्झसमारा ङ्झसचाइ मोजना जपे ३, काङ्झरकोट
याम्नी ङ्झसॊचाइ मोजना, गेरा (५० हे .) , काङ्झरकोट
रङ्टइटा ङ्झसॊचाइ मोजना, यकङ्ट ७,८,९ (१३० हे .), काङ्झरकोट
रङ्टङ्जऩमा ङ्झसॊचाइ मोजना, फदारकोट २, काङ्झरकोट
िाङ्ञन्तगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, थमूना, काङ्झरकोट
सङ्टकाङ्जटमा अधेयी गाड ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टकङ्जटमा (२०० हे .), काङ्झरकोट
पङ्टगाॉउ जाजेजकाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना पङ्टकेट नाङ्झनकोट
ये ङये ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरका ४ ५६
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

गङ्टत्न ङ्ट गाड ङ्झसचाइ मोजना याॉच ङ्ट १, काङ्झरकोट
ङ्ट ान ङ्झसॊचाइ मोजना, भान्भा, काङ्झरकोट
तङ्टषाये भह
नमाॉखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ओदानकङ्ट ६, काङ्झरकोट
नाग्भभेहेरसेया ङ्झसॊचाइ मोजना, पोइभहादे व २,३, काङ्झरकोट
पोइभहादे व ङ्झसॊचाइ मोजना, पाइभहादे व (२०० हे .), काङ्झरकोट
फान्जाडा खोरा दे ङ्ञख कमायी ङ्झसचाइ मोजना रुकङ्ट ७ य ९, काङ्झरकोट
बतेडा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, काङ्झरकोट
भेहेरभङ्टडी वाभनधाय दे ङ्ञख डाढ सम्भ ङ्झसचाइ मोजना, काङ्झरकोट
इन्छे डी कागि ङ्झसॊचाइ मोजना, याम्नाकोट ८ खादङ्टि
उखाडी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ङ्ञखन गा.ङ्जव.स.
कङ्टरीफाॉध ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, भेहरभढी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १ य २
गोठारीचौय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ङ्ञखन गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ३
गौडी खोरा दे ङ्ञख ओदागाउॉ सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण ओदानकङ्ट, काङ्झरकोट
च ङ्टभङ्टरी खोरा दे ङ्ञख टाक्स, यािईढङ्ट ङ्गा सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना थमङ्टना गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४
जङ्टङ्ञत्तओढाय वारङ्टऩाटा ङ्झसॊचाइ प्रणरी भेहरभङ्टडी १-९
ढडायखोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, दाॉहा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १ दे ङ्ञख ७
दे उगाड दे ङ्ञख ओढायसम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
बक ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, याम्नाकोट -७ , काङ्झरकोट
ङ्झभतयवन दे ङ्ञख दङ्टधङ्झङ्ट रसम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना भाल्कोट गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९ काङ्झरकोट
भङ्टराधाया सङ्टनायखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भेहरभङ्टडी १,२
भेहरभङ्टडी गा.ङ्जव.स., फडा नॊ. १,२,३,४ को राङ्झग फारृदायफाट डाॉडसम्भ ङ्झसॊचाइ
भेहरभङ्टढी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ . १,३,४,५ फाहानधाया दे ङ्ञख ढाॉड सम्भ ङ्झसॊचाइ
रुडङ्टान्च ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, य चडाखाने ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञचल्खामा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६,७ काङ्झरकोट
३५७१२९

कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

23,500

क्रभागत उऩआमोजनाहरु
कङ्टनी ङ्झस मो , गेरा (१६० हे )

5,700

ङ्झबग्भ ङ्झस मो , पोइभहादे व

9,312

(१५० हे )

पङ्टगाढ थङ्टल्भ ङ्झस मो , पङ्टकोट (१५० हे )

3,000

झ्मागाड ङ्झस मो , ओदानङ्टक

688

कोरथेकङ्टयीरा नाङ्झनकोट, याभनोट

500

घट्टे खोरा ङ्झसॊ.प्रणारी, रूऩण, काङ्झरकोट

500

हङ्टऩपेगाडा तयौही, ङ्झस.मो. ङ्झथऩङ्ट

500

भङ्ञजउनाखोरा धायीङ्झडके, ङ्झस.मो, कोतवाडा

500

भङ्ञजउनी खोरा धायी ङ्झडके ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झनभािण, कोटवाडा ९ काङ्झरकोट

150
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घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रुऩण १,२ काङ्झरकोट
कोल्चे-कङ्चयल्रा-नाककोट ङ्झसॊचाइ प्रणारी याभनाकोट १

जम्भा फजेट

150
काङ्झरकोट

150

हङ्टप्पेगाॉड तायौही ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झथऩङ्टि २ दे ङ्ञख ७ काङ्झरकोट

150

हट काउरी ङ्झसॊचाइ मोजना

1,000

फन्च ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना

1,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

२००

हङ्टपेगाडा ङ्झसॊचाई मोजना , (ङ्झथऩङ्ट)ि (६० हे .)
झ्मारगाड ङ्झसॊचाई मोजना, (ओदानाकङ्ट) (४५ हे .)
कोल्ठे कङ्टरुल्रे ङ्झसॊचाई मोजना , याभनाकोट, (७० हे .)
भजङ्टनाखोरा दाङ्जकन्डीके , ङ्झसॊचाई मोजना , कोटवाडा (३५ हे .)
ई) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
याभनाकोट ङ्झसॊचाई मोजना ( याभनाकोट)
भङ्टरखोरा ङ्झसॊचाई मोजना (रारङ्ट)
खाङ्छदक ताराखेत (याभनाकोट)
टङ्टक्का ङ्झसॊचाई मोजना (ओदानाकङ्ट)
ढेआगायी काॊगखेत, ङ्झसॊचाई मोजना याभनाकोट
टङ्टक्का, ङ्झसॊचाई मोजना ओडानाकङ्ट
ढोङ्गी काॊगखेत, ङ्झसॊचाइ मोजना, याभनाकोट
खारीगाड ङ्झसॊ मो, जङ्टङ्जवठा
खादङ्टि ङ्झसॊ मो, याभनाकोट
खोराखकि ङ्झसॊ मो, रारङ्ट
बातकाॊडा धोरीवगय ङ्झसॊ मो, रुप्सा
357109

15800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सङ्टनाय खोरा ङ्झन.मो. भेहरीभङ्टढी १ ,२

500

रारङ्ट तरकोट ङ्झनमन्त्रण, रारङ्ट ४

500

बैसा गोडा ङ्झन.मो. जङ्टङ्जवथा ८ बैसागोठ

500

कारेखोरा ङ्झन. मो. सङ्टब्खाङ्जटमा १ ठाना

500

डोगये खोरा तटफन्ध, ङ्झसऩयखाना गा.ङ्जव.स. ७

500

ङ्झसप्खाना गा.ङ्जव.स ७ डोरेखोरा तटफन्ध

500

खङ्टरारङ्ट दे ङ्ञख ङ्झछल्ऩेखोरासम्भ तटवन्ध ङ्झन.कामि रारङ्ट ४

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
फगाने खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसउना ५

500

फसाम ठोना नाउरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा फथती सॊ यऺण, याम्नाकोट ३,फाझकोट

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
भङ्टसे खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

ङ्झथयऩङ्ट दाम्रेघाट नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
बयङ्ट ावगड फजाय सॊ यऺण नानीकोट ४,६

500
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श्री दे व भा.ङ्जव.सॊ यऺण कामि ओदानकङ्ट १

ङ्ञजल्रा :

500

(रु. हजायभा)

रूकङ्टभ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357108

जम्भा फजेट

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग
ङ्झसचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन , रुकङ्टभ

30,240
490

अ क्रभागत उऩमोजनाहरु
चौयझायी ङ्झसॊ.मो, ङ्झफजमथवयी ०१ दे ङ्ञख ०९ (६०० हे ), रुकङ्टभ
357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

5,100

चौकेटाकङ्टयी ङ्झसॊचाइ मोजना,गये रा ३, रुकङ्टभ

300

साकङ्टये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झछफाॊग-६, रुकङ्टभ

4,500

बाराचौय, रुकङ्टभ
३५७११८

29,750

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

6400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
सल्रीचौय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दङ्टङ्झर ७

400

तङ्टनवाङ खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भोयावाङ १,२, ३

300

कङ्टजावाङ सेयीगाउ कोल्टाकङ्टया ङ्झसचाइ कङ्टरो, ङ्चयÝृेचौय

300

रङ्टकङ्टभ ङ्झसचाइ मोजना, काॉक्री ४, ७

300

खऩन गाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित, ङ्जऩऩकोट ऩेउघा ४

300

ऩैयाफगय ऩानाखोरा ङ्झसचाइ करो भभित, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ६

300

ङ्ट ५
ङ्झतनखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी बरु

300

तकसेया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो तकसेया ५

400

बेङ्चयखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणरी, फैखाफाड

400

छभजायी ङ्झसॊ.मो. भैकोट ५

400

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
3000

चौयजहायी ङ्झसॊ. प्र., रुकङ्टभ
३५७१२६

6400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
टमाखोरा ऩोखङ्चय ङ्झसॊचाई मोजना खरॊ गा ७ ,(१६हे .)

250

काउरे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना चौखाफाङ्ग २,३ ,(२०हे .)

250

सायाऩोरे ऩाना खोरा ङ्झसॊ.मो., चौखावाङ्ग ७ , रुकङ्टभ

1300

ङ्झनऩाने ङ्झसॊ.मो., खोरा गाॉउ २

500

प्राङ्ञथटक ऩोखयी कोर

500

इङ्जटघायी प्राङ्ञथटक ऩोखयी ङ्झनभािण, ङ्झछऩखोरा

500

खहये खोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्झछवाॊग

500

च ङ्टती ऩाखा ङ्झसॊ.मो, आठवीसकोट चय ा्ृङ्टङ्झति ऩाखा

500

दाङ्छदङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩोखया ७,८

500

रूकङ्टभकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, रूकङ्टभकोट

500

ऩोखया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,ऩोखया १,२,३,४

500

ङ्जऩऩरचौय ङ्झसॊचाई रुकङ्टभ

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
दे उताखोरा याउरफाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खरॊ गा, १८ हे .,

(नमाॉ)

ङ्झछफाङ्गखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झछवाङ्ग
कटङ्टन्जेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कये फाङ्ग ,कोटजहाङ्चय
यहखोरान.प्र.ङ्झसॊ.मो., दङ्टरी ३
ङ्ञचउङ्चयगौया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खरगाॊ ९
खहये खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., आठवीसकेाट
नाउरा कङ्टरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाउ २
जाये खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., झङ्टरा
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न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, चौयजहायी
ऩाईऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चौखाफाङ्ग
याभीडाॉडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाॉउ 2
ट्वाखोरा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खरॊ गा 7
काउरे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., चोखावाङ्ग 2,3
सायाऩारे ऩाना खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,चोखावाङ्ग 7
खोरागाॉउ ङ्झनऩाने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाॉउ 2
याभीडाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाॉउ 2
ङ्झनऩाने ऩोखयी ऩाइऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाउ
याङ्झभडाॉडा ऩोखयी ऩाइऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खोरागाउ
भङगया खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भहतभा १,२
ङ्जवयगङ्टभखानी नभङ्टना वथती ङ्जवकास न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

45,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
आठङ्जवस डाडागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, आठङ्जवसडाॉडागाॉउ १ २ ४ ५ (८५ हें )

6,250

ङ्ञझजा ड्ताखोरा ङ्झसचाई मोजना साॉख ८ (२८ हे .)

1,690

काराखोरा दोभइ ङ्झसचाइ मोजना, वाङ्जपकोट १,२ ३,५,७ (६५ हे .)

20,800

बेङ्चयखोरा ङ्झसॊचाई मोजना भग्भा ७ (३० हे )

4,660

चौबा खोरा ङ्झसचाइ मोजना, थमाराखदी ३,४,५ (६५ हे .)

8,300

भङ्झछभी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ४

400

सकेना ज्मू रा

300

ङ्झसॊचाइ मोजना,

खोरागाॉउ ४

राभा फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, चौयजहायी
काजाि खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुकङ्टभकोट
दे वाय गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, फड्की २ जङ्टम्रा

300
300
1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

काउरे खोरा ङ्झसॊ मो, चौखावाङ १ २, रूकङ्टभ
कोट जहायी साऩखोरा कोटजहायी, रूकङ्टभ
खन्टकङ्टया धाथने सउयीऩोखयी टोडयकेखारी ङ्झसचाइ मोजना वाङ्जपकोट ९, रूकङ्टभ
खहये खोरा साना खोरा याताभाटा ङ्जवउया ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवजमश्वयी १, रूकङ्टभ
खायखोरा हासीवाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसम्री ९, रूकङ्टभ
खारी गैया घट्टे खोरा ङ्झसचाइ मोजना खरङ्गा ८, रूकङ्टभ
गङ्टड गङ्टडे ङ्झसचाइ मोजना ऩोखया ५, रूकङ्टभ
चौखा ङ्झसॊचाई मोजना गयामरा, (२५ हे ), रूकङ्टभ
टाकङ्टयी ङ्झसॊ मो, गयामरा ३ , रूकङ्टभ
टाकङ्टयो ङ्झसचाइ मोजना ऩोखया ६, रूकङ्टभ
डाव खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवजमश्वयी ८, रूकङ्टभ
तक्सेया ङ्झसचाइ मोजना तक्सेया १ दे ङ्ञख ५, रूकङ्टभ
ङ्झतप्ता ङ्झसचाइ मोजना प्वाङ ८, रूकङ्टभ
नाजी रावङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटजहायी ३,४ (३० हे .), रूकङ्टभ
ऩानाखोरा ङ्झसचाइ मोजना खरङगा ६ ७, रूकङ्टभ
ब ङ्टये खोरा भेघाज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गयामरा ६, रूकङ्टभ
भान्कोट ङ्झसॊचाइ मोजना, राभाज्वया खोरागाउ ९ (४० हे .), रूकङ्टभ
भङ्टयेखोरा ङ्झसचाइ मोजना गयामरा ६, रूकङ्टभ
भोयाफाङ ङ्झसचाइ मोजना झङ्टम्राफाङ, रूकङ्टभ
याङसी ङ्झसचाइ मोजना याङसी, रूकङ्टभ
रुकङ्टभकोट ङ्झसचाइ मोजना रुकङ्टभकोट, रूकङ्टभ
ये येखोरा ङ्झसचाइ मोजना, भग्भा १ २ ३ , रूकङ्टभ
खायखाया ढॊ गेर ङ्झसॊचाइ मोजना,
दाभाचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, गोताभ ९
धने खोरा सल्रेयी

ङ्झसॊचाइ मोजना, सल्रेयी १ ७

ऩाना नॊ 222/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

नाइगाय ङ्झसॊचाइ मोजना, प्वाङ
ऩानाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ५
फरथाछाया भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, टक्सेया ६
भङ्टये खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गयमार
राफङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटजहायी
सादनचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछवाङ् १ २
हाङ्झसवाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसङ्ञम्र
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
कोटजहायी साऩखोरा व्मङ्टयमानी ङ्झसचाइ मोजना कोटजहायी, रूकङ्टभ
खायावाङ ङ्झसचाइ मोजना जाङ, रूकङ्टभ
खोरा गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, खोरागाॉउ १, रूकङ्टभ
खोरा गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, खोरागाॉउ ४, रूकङ्टभ
खोरा गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, खोरागाॉउ ४, रूकङ्टभ
चौयजहायी टाय ङ्झसॊचाइ मोजना, रुघा २, रूकङ्टभ
ङ्झछवाङज्मङ्टरा ङ्झसचाई मोजना ङ्झछवाङ ६, रूकङ्टभ
जङ्टम्रावाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, बराक्चा, रूकङ्टभ
ङ्झतङ्झभरेचौय तङ्टहायी ङ्झसचाई मोजना, खोरागाउ ४, रूकङ्टभ
दे उता खोरा ङ्झसचाइ मोजना गयाभरा, रूकङ्टभ
नङ्टवाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, नङ्टवाकोट, रूकङ्टभ
भहत ङ्झसचाइ मोजना भहत, रूकङ्टभ
भाङ्झथल्रो ङ्झसराने ङ्झसचाई मोजना, ऩङ्टङ्झतभ
ि काॊडा ३ ङ्झगठाकोट, रूकङ्टभ
भारङ्टवेरा याताभाटा ङ्झसचाइ मोजना, रूकङ्टभ
ङ्जवउये नी साकचा ड्णानाि ङ्झसॊचाइ मोजना, छे नाि ५,७, रूकङ्टभ
ङ्झसम्ऩातर भझौरा ङ्झसचाई मोजना, ङ्झछवाङ ५, रूकङ्टभ
सेयी गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, रूकङ्टभ
थमारखदी ङ्झसॊचाइ मोजना, थमारखदी २, रूकङ्टभ
हाॉस ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दरी, रूकङ्टभ
काजाि खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

रुकङ्टभकोट

खायाखोरा हाॊसीफाङ्ग ङ्झस.मो., ङ्झसम्री ९ रुकङ्टभ
गैयीगाउॉ , ऩङ्टभा खेत तल्ना फगय य दहखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩऩर गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३, ४ य ७
रुकङ्टभ
धेत्भा खोरा ङ्जऩऩरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना,
नमाॉ गाॉउ ङ्झतप्तया ङ्झसॊचाइ मोजना,
ऩङ्टभाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना
भगय खोरा ङ्झसॊचाइ, भहत-१ य २ रुकङ्टभ
भाजॉ फोजावायी कये फाङ ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
भोयावाङ ङ्झसॊचाइ मोजना वडा नॊ. १,२,३ भा नहय ङ्झनभािण
रङ्टकङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना, काक्री-४ दे ङ्ञख ७ सम्भ
हाङ्ञत्तसाय राभावगय ङ्झसॊ मो.,चौयजहायी
357109

५ रुकङ्टभ
21800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

जायी खोरा ङ्झनमन्त्रण नङ्टवाकोट खोरा गाॉउ कोट जहायी

500

खहये जायी खोरा , चौयजहायी ७

500

छोटे वगय तटफन्ध ङ्झसम्री २

500

खहये खोरा तटफन्ध ङ्जवरे श्वङ्चय १ चौयजहाङ्चय

500

चाइना फगय तटफन्ध, ऩङ्टङ्झतभ
ि काडा चाइना फगय

500

जहायी खोरा ङ्झनमन्त्रण, सहकायी तटफन्ध खोरा गाउॉ

500
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500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
टक्सेया ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

ङ्झगठकोट ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण ङ्झगठाकोट कोट

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
सानी बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

जहायी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

टक्सेया खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ऩानाखोरा कङ्टनावाङ तटफन्ध, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ६

500

सेयीगाउॉ कोल्टाकङ्टया फगय तटफन्ध, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ६

500

(रु. हजायभा)

योल्ऩा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
12,000

भनघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजर, योल्ऩा

4,000

औत ङ्झस मो, योल्ऩा

8,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3400

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ऩोवाङखोरा सिङ्झरव
ि ाङ ङ्झसॊ.मो. गजङ्टर ७

400

तेवाङ्ग ङ्झसॊ.मो. जरङ्टके ५

400

याताभाटा ङ्झसॊ.मो. गजङ्टर ९

400

साङ्झरव
ि ाङ ङ्झसॊ. मो. गजङ्टर ७

400

रुन्टवाङ ङ्झसॊ.मो. ङ्झरवाङ्ग ८

300

चप्का ङ्झसॊ. कङ्ट. भभित इङ्चयवाङ्ग, गा.ङ्जव.स.

300

ङ्ञचउयाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, कटे यी २, ३

300

भाणीचौय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भाङ्ञणचौय

500

ङ्चय खोरा वय ा्ृङ्टङ्झतव
ि ाङ्ग ङ्ञझभ ऩोवाङ ङ्झसॊ.मो. जेरफाङ्ग ५

400
6500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
राम्ऩा खोरा ङ्झसचाइ आमोजना, ङ्झभङ्ञजङ्ग

,(८.५हे .)

दे उयारी ऩन्धेया ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगाय १

500

,(७.५हे .)

1600

घोडा गाउ फासकोट भङ्टहान खङ्टन्री ५, भाडीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना ,(१२.५हे .)

600

डाये न ङ्झसॊ.मो., ङ्झरवाङ्ग १९हे ., योल्ऩा

150

खङ्टभेर गाॉड ओडाय ङ्झसॊ.मो., गजङ्टर १, योल्ऩा

150

कङ्टइनेउटा सेतो गङ्टयाॉस खोरा दे ङ्ञख साना ङ्झसॊ., ऩोखयी ६ योल्ऩा

150

ङ्झसम्रे खकि जगत चीनारी न.प्र.ङ्झसॊ.मो, ऩाखाऩानी ३, योल्ऩा
िाङ्झरफ
ि ाॊग ङ्झसचाइ मोजना, गजङ्टर-७, योल्ऩा, (१२

हे .)

150
1000

धनवङ्टढा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ङ्झरवाॊग न.ऩा ७

1000

ङ्झरवाॊग सातदोवाटो ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झरवाॊग

1100

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100
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आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

खङ्टभेर गाड ओडाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
ङ्झरपट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खङ्टङरी २, चतरुबज
कोछाऩ खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धोडागाउॉ
राया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भाझपार
धोया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टपार ७,
रुऩगाडि न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,दङ्टनै,

६ हे ,

तेवाॊग ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जरङ्टके 5
वजॉवाॊग न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झभङ्ञझङ 8
बम्ऩावेिी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गजङ्टर 9
याताभाटा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गजङ्टर 9
काट्ने ङ्झनन्मङ्टधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गजङ्टर 2
काट्ने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गजङ्टर 2
कङ्टवाऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गजङ्टर 6
बन्ज्माङ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., प्रणारी झेनाभ १, छयछये
ङ्ञचनारी फथान न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तथा सौमि न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩाखाऩानी

3,4,5,6 ढोये नी, फथनेउटा,

कङ्टइनेटा
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
और ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टम्चार ७,८,९ (५० हे .)
गोगनऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना घङ्झतग
ि ाॉउ

800

८ योल्ऩा (५६ हें )

याॉक ङ्झसॊचाइ मोजना याॉक २ ४ ७ ९ (२५ हें )

योल्ऩा

17,300
4,200

छाऩढङ्टॊ गा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झरफाॊग-९ (१२ हे .), योल्ऩा

2,000

ऩोवाङखोरा सङ्झरव
ि ाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टर ७

1,000

रुन्टवाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवाङ्ग ८

1,000

ङ्चयखोरा वङ्टङ्झतव
ि ाङ्ग ङ्ञझभ ऩोवाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, जेरवाङ्ग ५

1,000

ठङ्ट रो खङ्टङ ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टङयी

2,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

झमावाॊग ङ्झसॊचाइ मोजना, तारावाॊग ३ (३५ हे .), योल्ऩा
दहखोरा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगाय ५ (४७.५ हे .), योल्ऩा
ऩानीघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, कये टी २,३ (७९ हे .), योल्ऩा
पगाभ खोरा ङ्झसॊ.मो., ङ्झभझीङ्ग १ दे ङ्ञख ७, (६०हे ., योल्ऩा
याॉकङ्झसॊचाइ मोजना, याॉक २,४, ७ य ९ (६० हे ), योल्ऩा
आॉऩचौय हङ्चयगाॉउ राभाचौय ङ्झसॊचाइ मोजना खङ्टॊरी ८ ९
कभाये कोट दे ङ्ञख कोटगाॉउ ङ्झसॊ.मो. दङ्टरी ८
कङ्टवा ऩानी ङ्झसॊ.मो. गजङ्टर ६
कोवाङ ङ्झसचाइ मोजना, भहत ७
खहये खोरा आरुकाॉडा ङ्झस.मो गजङ्टर ४
गोताभ कोट ङ्झस.मो गोताभकोट ९
ङ्ञचउयाघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, कये टी

२

३

छभजायी ङ्झसॊ.मो. भैकोट ५
छयछये बञज्माङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना झेनाभ १
तङ्टनवाङ खोरा ङ्झसॊ.मो.भोयावाङ १,२,य ३
नाहाय खोरा ङ्झस..मो. हङ्टकाभ
पभेर गाॉउ भौकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना गजङ्टर १
फङ्ञजव
ि ाङ ङ्झसॊ. मो. ङ्झभङ्ञझङ ८
बम्ऩा वेिी ङ्झसॊमो. गजङ्टर ९
वेदखोरा ङ्झस.मो. रुॉघा
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कङ्टम्ऩा खोरा घम्री खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याॊग्सी-२, योल्ऩा
गङ्टणा खोरा ठाटी धाया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरफाॊग, योल्ऩा
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ि वजेट

जम्भा फजेट

जङखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना कोचािवाङ ३,४,५ (५० हे .), योल्ऩा
ङ्ञजनावाङ ऩङ्टयानो गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, योल्ऩा
धनङ्ट खीभाि ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगाय-२, योल्ऩा
धनङ्टवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टर, योल्ऩा
धम्ऩा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टॊरी-९, योल्ऩा
धायाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरफाॊग-८, फाभरुक, योल्ऩा
नाॊग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना कोचािवाङ्ग ६ (३० हे .), योल्ऩा
नीयई ङ्झबन्रीऩाती ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसऩि-७, योल्ऩा
खावाङफगय ङ्झसचाइ मोजना, काक्ररी ८
खङ्टभेर ङ्झसॊ. कङ्टरो, खङ्टभेर
डाव ङ्झसचाइ मोजना, नङ्टवाकोट ६,
भन्चासे ङ्ञचङ्छदखोरा ङ्झसचाइ मोजना, खोरागाउॉ २
याताभाटा ङ्झसॊ.मो. गजङ्टर ९
याभीडाॉडा ङ्झसॊ.मो. खोरा गाॉउ २
राङ्झगभ ऩोखया ङ्झस. प्र. ऩोखया
राब ङ्टय खोरा ङ्झस.मो कोटजहायी
सल्री चोय ङ्झसॊ.मो. दङ्टरी -७
ङ्झसम्री खोरा ङ्झसॊ.मो. ङ्झसम्री १
हङ्चयगाॉउ ङ्झसॊ. मो. खङ्टङ्री
ङ्जहरे ङ्झसॊ.मो. खङ्टरी
357109

28,850

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

जायी खोरा ङ्झनमन्त्रण नङ्टवाकोट खोरा गाॉउ कोट जहायी

500

खहये जायी खोरा , चौयजहायी ७

500

छोटे वगय तटफन्ध ङ्झसम्री २

500

खहये खोरा तटफन्ध ङ्जवरे श्वङ्चय १ चौयजहाङ्चय

500

ऩानाखोरा कङ्टनावाङ तटफन्ध, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. ६

500

टोटा खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि, चौयजहायी न.ऩा. ८

500

नाथेगाड खोरा ङ्झनमन्त्रण कामि, थमाराऩाखा ८ य ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
पगाभ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

फोज्माङ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
भाडी नदी ङ्झनमन्त्रण

8000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
थवाङ्ग नदी ङ्झनमन्त्रण

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

850

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
फडाचौय नम्जा गाॉउ ऩङ्जहयो योकथाभ तथा ब्मोजाङ खोरा तटफन्ध , वडाचौय गा.ङ्जव.स

500

याॉककोट वङ्ञथत सॊ यऺण,ओत ९

500
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(रु. हजायभा)
आमोजना

जम्भा फजेट
2,900

गयतङ्टङखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ओखयकोट, प्मङ्टठान

300

घायीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना दखाकङ्टन्डी , प्मङ्टठान

300
2,000

राभा सेया ङ्झसॊ. मो. नाङ्चयकोट , प्मङ्टठान

300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

4,375
100

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

ङ्जऩडल्नेपाॊट ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टसाया, प्मूठान
३५७११४

जम्भा फजेट

प्मूठान

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

4,275

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ब ङ्टसवाङ्ग ङ्ञजउने खोरा ङ्झसचाई कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भयन्ठाना, ५ कङ्टडाऩानी

300

झङदी खोरा याताभाटा रङ्टरे योटे ऩानी ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

ङ्जऩऩल्राधाया ङ्झसॊचाइ प्रणारी (ङ्जऩऩल्राधाया दे ङ्ञख नायामणप्रसाद सम्भ), ङ्झतघया

400

यानी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

खङ्जप्रङ खोरा गेजवागॊ ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

सायी ऩखया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ओखयकोट २

300

खैयेनी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो फङ्ञजव
ि ाॊग

300

ङ्जढकावन ङ्झसॊचाइ मोजना, भकािवाॊग

300

फङ्टढी खेत पाॉट ङ्झसॊ.मो. वाङ्गेसार ९

400
6400

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
सातभङ्टरे, ङ्झसचाई मोजना, ङ्झफज
ि व
ि ाङ्ग ९ ,(७.५हे .)

400

ङ्झबङ्झतॊङ्ग खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, दाखकवाडी

700

,(१२.५हे .)

दोधखोरा ङ्ञखयया ऩाटा ङ्झसॊ.मो., भकािवाङ्ग ४,प्मू ठान

200

जोगीभाया खनार ऩोखयी ङ्झसॊ मो खार २ ऩमङ्टठान

700

ङ्ञिव िङ्ञक्त ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,

700

प्मूठान न.ऩा १९, खै या

दङ्टगाि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, यथऩङ्टयकोट १

700

याप्ती नदी ददे यी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, वाॊगेसार ७

700

ङ्ञझम्र ङ्टक खोरा दम्ती गाॉउ कङ्टभार वथती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो न.ऩा १५

700

भाडी गोठीवाॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो , गोठीवाॊग२,४,५,६

500

उऩारे ङ्झसॊचाई प्मूठान १०

500

११

गोखे कङ्टरो ङ्झसॊचाई प्मूठान ४

८

१२
९

१३
१४

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्जऩडाल्ने न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,तङ्टषाया २
राकङ्टयी खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तङ्टषाया ७, छातीऩाटा
फगङ्टवा खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जम्रीखोरा ५
ढोय खोरा गाऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भकािफाङ्ग
ङ्ञखयाफोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भयानठाना
जोगीभाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी सॊ यऺण, खोरा गाॉउ 2
सोय ऩोखयी सॊ यऺण, आखयकोट २
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
रङ्टङ्रीभाडी ङ्झसॊचाइ मोजना, सायी १ दे ङ्ञख ४ (२३० हे .)

9,500

वाङ्गेसार ङ्झसॊचाइ मोजना, वाङ्गेसार (५८ हे .)

9,000

फयौरा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना फयौरा ७

८ ९ प्मूठान (५० हें )

9,000

थमारा ङ्जवङ्झनटायी ङ्झसभरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवजङ्टरी २ ९ प्मूठान

8,300
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ङ्जवकासे कङ्टरो ङ्झस .मो., ङ्झफजङ्टरी ६,७,८ य ९,प्मङ्टठान
गैयागाढ ङ्झस.मो., पोप्री प्मङ्टठान
ङ्झसयवायी ङ्जऩऩरटायी ङ्झसॊचाइ मोजना

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

1,000
500
1,000

नेहेरखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पाङ्ञप्र ३ ४ ५ ६

500

दहये खोरा आयनटोर गङ्टयीगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान न.ऩा. १६

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

क्वाडे कङ्टरोको जङ्टम्री खोराभा साइपन ङ्झनभािण, प्मूठान
आभवोटे समभङ्टये ङ्झसॊचाम मोजना, ओखयकोट ९, प्मूठान
ङ्ञझम्र ङ्टक डावय ङ्झसॊचाइ मोजना, वाङ्गेसार १ दे ङ्ञख ७, प्मूठान
ठू रो कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., ऩङ्टजा, ५० हे ., प्मूठान
भाडी फाङगेसार ङ्झसचाइ मोजना, प्मूठान
वोटदे वी दोबान धयभऩानी ङ्जवस ङ्झसॊचाइ मोजना, भयन्ठाना ६, प्मूठान
आभफोटे समभङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना ओखयफोट ९
उऩारे कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना,

प्मूठान न.ऩा.

कारढङ्ट ङ्गा वारङ्टवा पूरवायी ङ्झस.मो ,उदमऩङ्टयकोट
खङ्जप्रङ्ग खोरा गेजवाङ्ग ङ्झस.मो प्मूठान न.ऩा. १५
गोठीभाये दह खोरा ङ्झसॊमो.
ङ्ञचसाऩानी आम्वङ्टटे ङ्जऩऩरटायी

ङ्झस.मो फाङ्गेभयौट

च ङ्टदयी खोरा ङ्झस.मो ,प्मूठान न.ऩा १६
दवाय खोरा

ङ्झस.मो पोप्री १

नेहर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पोप्री ३ ४ ५
फयाथान ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झतयाभ ३
फङ्टढी खेत पाॉट ङ्झसॊ.मो. वाङ्गेसार ९
रङ्टॊ रीभाडी ङ्झसॊचाई मोजना

दोश्रोचयण

वङ्टङ्जढगयापाॉट खेत ङ्झसॊचाइ मोजना फाङ्गेसार गनाह ९
साना ङ्झसउ कङ्टरो खवाङ्ग
ङ्झसन्धङ्टरा सङ्टसाटाय ङ्झस.मो प्मू ठान न.ऩा १६
ङ्झसभरटायी झङ्टसरेटायी ङ्झसॊ. मो पोप्री
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

आगावेसी ङ्झसॊ मो याजवाया
कान्रखोरा ङ्झसॊ. मो., खैया, प्मूठान
कङ्टङ्झतव
ि ाङ्ग खवरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरघा
खवाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना खवाङ्ग १
घोये खोरा ङ्झस.मो ङ्जकभीचौय ङ्झबरी
जथऩङ्टय ङ्झसॊ मो ढङ्ट गेगढी
डय पाॉट रम्ऩा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रवेणी, प्मूठान
डय पाॉट ङ्झससौधायी ङ्झसचाइ मोजना, , प्मूठान
ङ्जढकावन ङ्झसॊचाइ मोजना, भकािवङ ९ (३७ हे .), प्मूठान
नमाॉ गाॉउ ङ्झस.मो फङ्टकेङ्झत दयगौडा १
फङ्टट्टेदेवी दोबान धयभऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, भयन्ठाना ६
भोटयने कङ्टरो ङ्झस.मो
यानी कङ्टरो ङ्झस.मो ङ्झरघा १,२,३
यानी खोरा ङ्झसॊ.मो. प्मङ्टठान ८
याप्ती ओरेङ्झन ङ्झसॊचाई मोजना ,फागेिार ५(२२हे .)
याभपेदी भारेवगय ङ्झसॊ.मो.नायीकोट ९
हङ्चयमारी ङ्झसचाइ मोजना प्मूठान न ऩा १६ १७, प्मूठान
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

25850

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सभङ्टन्राफोट पाॉट ङ्झन.मो.धङ्टवाङ गाङ्झफस.

500

ङ्ञझम्र ङ्टक खोरा च ङ्टना वगय ङ्झन.मो. ऩकरा – २

500

कैये न डावय ङ्झन.मो. ,धङ्टवाङ्ग ३

500

डाव्रा पाॉट ङ्झन.मो. दाङ्गवाङ्ग

500

चाङ्झरसा पाॉट सॊ यऺण, हनािघाट, धङ्टवाङ्ग ४

500

ङ्ञझभरुक खोरा ङ्झनमन्त्रण, प्मङ्टठान न.ऩा. जङ्टम्री ऩङ्टछाय

500

भान्रे ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दाङ्गवाङ

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ङ्जऩङगरडाडा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, भयनठाना ५ ङ्जऩङगरडाडा

500

खङ्टॊग ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, खङ्टॊग गा.ङ्जव.स

500

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
ङ्ञझभरुक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

20000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

850

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

च ङ्टदङ्चयखोरा ङ्झन.मो. भङ्टदािघाॉट दे ङ्ञख खङ्चयफोट फजाय सॊ यऺण प्मङ्टठान नऩा.१७

500

चोयभाये फङ्ञथत सॊ यऺण, फाङ्छदकोट ७

500

(रु. हजायभा)

दाङ्ग
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१५

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन ८

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
रोहाडावये

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

७४१

३५९००

ङ्झसॊ.मो. भानऩङ्टय, ङ्जढकऩङ्टय (८०० हे .), दाङ्ग

300

यतगैमा ङ्झसॊचाइ मोजना, भानऩङ्टय (३०० हे .), दाङ्ग

300

छोटे कङ्टरो, दाङ्

300

फाहङ्टन डाडा ङ्झसॊ. मो, घोयाही न. ऩा.(२२०), दाङ्ग

20,000

फेरा ङ्झडऩड्तङ्टफवेर फेरा गा.ङ्झफ.स. (१५० हे ) दाङ्ग

15,000

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

39,450

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

1,200

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
गोवयङ्झडमा- ९भाधवऩङ्टय ,(६'') ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
गढवा-५(६'') ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

17,250
प्रणारी

प्रणारी

2200
2200

तङ्टरसीऩङ्टय १३ ऩड्दा

2200

धनाि-१, डोरगाउ ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसचाई प्रणारी

2300

भानऩङ्टय ७ फनकटी

७४१

ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

ङ्जढकऩङ्टय ७ भाङ्झथल्रे एकर धरुवा

प्रणारी

ङ्झडऩ टमू ववेर ङ्झसॊचाइ

1800
प्रणारी

1800

जभङ्टनी ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

2200

दङ्टरुवा गा ङ्जव स ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1500

गोफङ्झडमा धौये नी ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1500

धनाि ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1500

ङ्जहरेखकिमाङ्ग डीऩ ड्तूवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झत्रऩङ्टया न.ऩा ९ दाङ्ग

1000
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३५७११८
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भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

22,700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ठाॉटीकङ्टरो भभित घोयाही ४ वेरबाय

300

उयहङ्चय जसऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, तङ्टल्सीऩङ्टय न.ऩा १२,१८,१९

200

फैफाङ्ग भामाखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी हेकङ्टरी १

200

डाॊडाखङ्टटी ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्ट.न.ऩा. १

200

काङ्झसऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊृॊचाइ प्रणारी, धयौयी

200

भामाखोरा फैयाङ्ग ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ह्याकङ्टरी १

200

डाॊडाङ्ञचस खरङ्टवाङ्ञचस ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हेकङ्टरी ६

200

ऩेदी खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी फाघभाये ८

200

सङ्टनऩङ्टये ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩेचकङ्टरे

100

टङ्टवाङ खोरा नङ्टनेङ्झतया जरङ्टके ङ्झस.मो ऩङ्टयन्धाया ८

400

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
प्रगङ्ङा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दाङ्ग

20000

ग) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
अजङ्टन
ि खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दाङ्ग
३५७१२४

500

प्रगङ्ङा तथा फड्काऩथ ङ्झसॊचाइ आमोजना

234,506

प्रगङ्ङा ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ
फड्काऩथ
३५७१२६

49,300

ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ

185,206

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

9900

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
वेतखोरा ऩाईऩ ङ्झसॊ.मो.,रोहायऩानी १, ङ्चयबान ,(३१हे .)

900

उत्तय अभयािई ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो.,नायामणऩङ्टय ७

650

,(३८हे .)

ङ्जढकाऩङ्टय गा.ङ्जव.स.को वथतया, वडा नॊ.७ ,(२५हे .)
फफई ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, उयहयी ६, फेल्टाकङ्टया
बौवा खोरा ऩाइऩ ङ्झसॊ.मो. याजऩङ्टय ९
गयङ्झतम्रे ङ्झसॊ.मो. ङ्जवजौयी २

800
,(३५हे .)

,(५०हे .)

,(५०हे .)

800
600

सये सोता ङ्झसॊ.मो., रक्ष्भीऩङ्टय, दाङ्ग
डङ्टम्रीगैया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., ऩङ्टयनधाया २,

1050

500
दाङ्ग

500

दङ्टवीचोय ऩोखयी ङ्झसॊ.मो. वाघभाये १

500

ज्माङ्झभये भङ्टराफायी थोऩा ङ्झसचाइ मोजना, काभ्रे गा ङ्जव स ९ दाङ

500

गोरटाकङ्टयी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गोरटाकङ्टयी १ दाङ

500

ऩरासीऩङ्टय दङ्झरत वथती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झत्रऩङ्टय न.ऩा. ५, दाॊग

500

चैनऩङ्टय रये ना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, दाॊग

500

धङ्टतयङ्ट ा कङ्टभारगढी

500

ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो , धनौयी ४

उयहयी जथऩङ्टय कङ्टरो ङ्झनभािण दाङ

500

खैयेनी कङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जवजौयी ७

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

फाघभये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाधभाये ३, ऩेदा,
अकासे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झफजौयी अक्कासे,
गङ्टजरुङ्ग खोरा ऩाईऩ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाघभाये १
ङ्ञजतऩङ्टये कङ्टरो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हरवाय २
ङ्ञचङ्झरमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धनौयी १
फङ्झगमा दङ्टङ्झफचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाघभाये १
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., हेकङ्टरी ८
साभूङ्जहक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., धयौनी तङ्टरसीऩङ्टय 4
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

87,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
भामाखोरा जरािम ङ्झसचाइ मोजना, हेकङ्टरी १,४,९ (४०० हे .)

1,500

रवरी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, भानऩङ्टय ७, ८ डङ्टरुवा ५, (४०० हे .)

5,000
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ऩञ्चप्रगङ्ङा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चकङ्टरे ५
ङ्ञझगौया कङ्टरो ङ्झसॊ.मो. घोयाही १०, ११ (११० हे .)
ग्वाय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवजौयी ४,५,६

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

8,500
1,000
18,000

नायामणऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना नायामणऩङ्टय

1,500

रये ना सोता भछाइ ङ्झसचाइ मोजना

7,500

सतगैमा गासे कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना हाऩङ्टय

21,000

डङ्टरुवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवजौयी दाङ्ग

500

कङ्टइये ऩानी ङ्झसचाइ मोजना ऩवननगय ३ ८ ९ दाङ्ग

7,000

अश्वयानगय ङ्झसचाइ मोजना तङ्टङ्ञल्सनगय न.ऩा.११ दाङ्ग

500

क्वाङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना उयहयी ६ य तङ्ट.न.ऩा.२० दाङ्ग

500

ऩङ्ञश्चभ रक्ष्भणऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टयन्धया ४ दे ङ्ञख ७ दाङ्ग

500

थमाराऩानी डावय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवजौयी ८ दाङ्ग

2,500

एकरी गनभ ङ्झसॊचाइ मोजना हेकङ्टरी दाङ्ग

4,500

चौवा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवजौयी दाङ्ग

300

गोरौयी ङ्जहये वास ङ्झसयकङ्टरे ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्ट.न.ऩा. याइखल्माण दाङ्ग

300

प्रगङ्ङा ङ्झसॊचाइ मोजना हेकङ्टरी गा.ङ्जव.स.३ चखौया यावतगाॉउ दाङ्ग

200

सॊ राभ सातकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवजौयी २ ३ ४

200

िॊखङ्जऩऩरखोरा रखवाय सङ्छदिमाय ङ्झसॊचाइ मोजना, घोयाही न.ऩा.

200

उऩल्रो कङ्टरो ऩकडी नारा ङ्झसॊचाइ मोजना, घोयाही ६

200

बवानी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रऩङ्टय न.ऩा. हाऩङ्टय

200

डाडाकङ्टटी ङ्झसयकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्ट.न.ऩा. ८ ९ १०

200

ङ्झसॊचाइ मोजना, हेकङ्टरी

200

सङ्टखदे वा फैफाङ
गैयी गाॉउ

ङ्झसॊचाइ मोजना, सौङ्झडमाय घोयाही

200

डावयको तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ्ग

2,000

वसन्तऩङ्टय ङ्झस..मो, रारभटीमा १

1,000

वयाखङ्टटी वन कङ्टरो ङ्झसॊ.मो, रारभटीमा ३

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

उयहयी-जसऩङ्टय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, दाङ्ग
कटङ्टवाखोरा दे ङ्ञख पङ्टसे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना घोयाही न.ऩा ६ दाङ्ग
गनाय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना िाङ्ञन्तनगय १ दाङ्ग
गोगरी सोता ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीऩङ्टय (९० हे .), दाङ्ग
च ङ्टके यह ङ्झसचाइ मोजना, दाङ्ग
ङ्ञजतऩङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, हरवाय, दाङ्ग
डाडाखङ्टटी ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ्ग
ऩङ्ञश्चभ फाईसे ङ्झसचाइ मोजना धनौयी, दाङ्ग
ऩीयगाउॉ चऩङ्टवा डाॉडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी तङ्टल्सीऩङ्टय न.ऩा २० दाङ्ग
प्रगङ्ङा ङ्झसॊ. मो. हेकङ्टरी १,२,३,८, दाङ्ग
पेदीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना फाघभाये ८ दाङ्ग
बैसकङ्टभाि ङ्झसॊ.मो. रक्ष्भीऩङ्टय २,३,४,५,९ (२३२ हे ), दाङ्ग
यतनऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना हाऩङ्टय, दाङ्ग
ववइ ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्ट न.ऩा ६ दाङ्ग
ववयऩङ्टय ढङ्ट ङ्गेकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टयन्धया ८, दाङ्ग
वसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, रारभङ्जटमा १,२, दाङ्ग
वङ्ञथतखोरा ङ्झसचाइ मोजना िाङ्ञन्तनगय, दाङ्ग
ङ्जवचायी वाॉध ङ्झसचाइ मोजना धनौयी, दाङ्ग
ङ्झसयकट्टी ङ्झसचाइ मोजना ऩवननगय ३, दाङ्ग
सङ्टनऩये ङ्झसचाइ मोजना ऩञ्चकङ्टरे, दाङ्ग
हाङ्ञत्तसाय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सतवङ्चयमा ६, दाङ्ग
हाऩङ्टय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ्ग
हाऩङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना दाङ्ग
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ङ्जहरे खानी ङ्झसॊचाइ मोजना, धनौये (११० हे . नमा), दाङ्ग
उयहयी

ङ्झसॊचाइ मोजना, जसऩङ्टय

जरङ्टके ङ्झसॊ. मो. ऩङ्टयन्धया
ङ्ञजयामत कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना फगयऩङ्टय ८
झङ्टभये कटकङ्टइमा ङ्झसचाइ मोजना तङ्ट न ऩा ८, ९
डाॉडा ङ्ञचस नौ वथती ङ्झसॊ.मो. ङ्जहकङ्टरी ७
तल्रो सोनफषाि कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना, तङ्ट न ऩा ८
ङ्झतङ्झभरे गनायी कङ्टरो ङ्झसॊ. मो. घोयाही ६
दङ्टधेना ङ्जटकयी चैराही

ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्ट न ऩा ८

दङ्टधेना ङ्जटकहयी चैराही ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टल्सीऩङ्टय ८, दाङ्ग
नौवथता डाॉडाङ्ञचस ङ्झसचाइ मोजना हेकङ्टरी, दाङ्ग
ऩूव ि ऩङ्ञश्चभ फाइसे चौङ्जवसे

ङ्झसॊचाइ मोजना, श्रीगाॉउ धनौयी

सतवङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, सतवङ्चयमा १ दे ङ्ञख ६
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
खैयबट्टी ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टयन्धया, दाङ्ग
गनायखोरा ङ्झसॊ.मो. हाङ्झसऩङ्टय ९, दाङ्ग
गाङ्छद खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, याजऩङ्टय ६, दाङ्ग
घट्टे कङ्टरो जङ्टङगेऩानी ङ्झसचाइ मोजना भक्का ९, दाङ्ग
घोयाङ्झनटी ङ्झसॊ.मो.हरवाय ५, दाङ्ग
झङ्टभये कटकङ्टइिमा ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टल्सीऩङ्टय, दाङ्ग
धनौयी डवया ङ्झसॊचाइ मोजना, धनौयी ९, दाङ्ग
नायामणऩङ्टय ७, जरौयाको ७ गाॉउरे , दाङ्ग
ऩक्की कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वेरा ४, दाङ्ग
फयाखङ्टटी प्रगङ्ङा फनकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रारभङ्जटमा ३, दाङ्ग
फयाहङ्झसभ ङ्झसॊ.मो. हरवाय ७, दाङ्ग
फौराखोरा ङ्झसचाइ मोजना श्रीगाॉउ , दाङ्ग
राङ्झभताये ङ्झसॊ.मो. तङ्टरङ्झसऩङ्टय ११, दाङ्ग
सेसोता ङ्झसचाइ मोजना रक्ष्भीऩङ्टय ७, दाङ्ग
थमािे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, हरवाय ४, वनहयी, दाङ्ग
कट्कङ्टइमाॉ ङ्झसॊचाइ तङ्टरसीऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ य ९ दाङ्ग ङ्ञजल्रा
खरङ्टवाङ्ञचस ङ्झसॊचाइ मोजना दाङ्ग ङ्ञजल्रा हेकङ्टरी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ६
घट्टे खोरा धनङ्टवास ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टयानधाया ४, दाङ
जजया कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना तङ्ट न ऩा २०
जरङ्टके फगयऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना फगयऩङ्टय
टङ्टवाङखोरा नङ्टनेतया हङ्टदै जरूके ङ्झसॊचाइ, ऩङ्टयन्धया गा.ङ्जव.स.वाडि

नॊ. ८, दाङ

डावयको तल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना,
ऩङ्ञश्चभ रक्ष्भणऩङ्टय ङ्झसॊ.आ.ऩङ्टयानधाया ४,५,६ य ७
फन्धङ्टङ्चयमा फाॉध ङ्झसचाइ मोजना तङ्ट न ऩा २०
फसन्तऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, रारभङ्जटमा १
फसन्तऩङ्टयको कङ्टरो ङ्झनभािण रारभङ्जटमा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. १ दाङ्ग
फहङ्टराखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभठानीको कङ्टरो भभृत, श्रीगाउ गा.ङ्जव.स.
भाझकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना वडा नॊ. ३ फाघभाये गा.ङ्जव.स.
यघौये धैयेनी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसम्रे, अटङ्ट वागनाय, धैयेनी, ङ्झसथवानी गाउ ङ्झत्रऩङ्टय नगयऩाङ्झरका
दाङ
यझेनी कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना तङ्ट न ऩा १२
याउटे चौय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो तङ्टरसीऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० दाङ्ग ङ्ञजल्रा
यानीवन भदङ्टवा सोता ङ्झसॊचाइ मोजना, हेकङ्टरी ५ सरौया दाङ
यानीवन भदङ्टवा सोता ङ्झसचाइ मोजना हेकङ्टरी ५
वसन्तऩङ्टय कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना, रारभङ्जटमा १
वाखेत ऩङ्ञश्चभ ङ्जकयन नारा ङ्झसॊचाइ मोजना,
वेरटकङ्टया भौजाभ क्वाङ्ग खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,
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सदावहाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झत्रऩङ्टय १३ कभिङ्जटमा ङ्जढकऩङ्टय
सातगाउरे ङ्झसय कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना तङ्ट न ऩा ४, ६
साभङ्टङ्जहक ङ्झसचाइ प्रणारी धनौयी ४
हाऩङ्टय अवरडाॉडा ङ्झसॊ.मो. ङ्झत्रऩङ्टय न.ऩा. ९ डावय कङ्टरो
357109

104800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ऩङ्ञश्चभ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

45000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सेवायखोरा ङ्झन.मो.दङ्टधेसोता दङ्ञऺण घोयाङ्जह न.ऩा.१

500

कटङ्ट कीभा फफइ नदी कटान ङ्झनमन्त्रण, ङ्जढकऩङ्टय २, (हार् ङ्झत्रऩङ्टया न.ऩा. ११)

500

उतङ्टवा खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, घोयाही – ३ बारङ्टभाया

500

बौका खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, याजऩङ्टय, ९, बौकानाका

500

कक्रहवा नदी ङ्झनमन्त्रण

500

बारङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण, गोवयङ्झडहा ८

500

उतङ्टवा खोरा ङ्झनमन्त्रण, घोयाही ३ बारङ्टभाया

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
कक्रहवा नदी ङ्झनमन्त्रण

7000

दोराई नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

सङ्टऩौरा नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

गङ्टरुङ नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

फफई नदी ङ्झनमन्त्रण (छनौटी गा.ङ्झफ.स. ङ्झतरङ्टवाडी दे वीऩङ्टय)

6000

ऩातङ्ट खोरा ङ्झनमन्त्रण

6000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

५. फाढी ऩहीयो ऩङ्टन् ङ्झनभािण ङ्झफिेष कामिक्रभ

357131

फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - फफई नदी ङ्झनमन्त्रण

10000

फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - ऩङ्ञश्चभ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण

10000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

जनता उ.भा.ङ्जव. सॊ यऺण गढवा दे उखङ्टयी

500

ब्रहभ कङ्टभायी याजमोग सेवा केन्र सॊ यऺण, रभही ४

500

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

(रु. हजायभा)

सल्मान

दायीभज्मू रा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रवेणी, सल्मान
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

300
300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3,300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ऩधेयी ऩरेङ्झस ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जोगीदे उ खोरा ङ्झसतरऩाटी

400
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कङ्ञजकफगय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फझकाडा ७

300

धईमाफायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी

400

दभदङ्टवारी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, काल्चे

400

राभाखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झत्रवेृेणी ४

400

कारढाय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, काङ्झरभाटी याभऩङ्टय

300

ऩानीसेया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भङ्टरखोरा, दे वथथर गा.ङ्जव.स.

300

ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाई आमोजना त्रीवेणी गा।ङ्जव।स।-८

300

घ) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ये िभज्मू रा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, थमानीखर, सल्मान
३५७१२६

500
3100

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
हाउखोरा ङ्झसॊचाइ,मोजना, िाङ्ञन्तनगय ,(५हे .)

1200

भङ्टरडाडा ङ्झसचाई मोजना, थमानीखार, सल्मान (८ हे .)

1800

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
यॊ गारगाउॊ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थवीकोट,
दे उयारी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्चयभ ४
भङ्टरडाडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थमानीखार
छङ्चयखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सेया ३, तल्रो भाके
गाया ऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खरङ्गा ८
छङ्चयखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सेया ३, तल्रो भाके
गङ्टयाॉसे ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दभाचौय, गङ्टयाॉसे 9
गाया ऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,खरङ्गा ८
गङ्टयाॉसे ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दभाचौय, गङ्टयाॉसे 9
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
धङ्टइमावायी ङ्झसचाइ मोजना, काभ्रेचौय ७,८

(२०० हे .)

6,071

िायदा ङ्झसॊचाइ मोजना, थायभाये (१५० हे .)

12,191

याभऩङ्टय ठू रोकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कारीभाटी, सल्मान

5,000

याइया ङ्झसॊचाइ मोजना वाॉभे सल्मान

2,000

ऩधेयी ऩरेङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना, जोगीदे उ खोरा ङ्झसतरऩाटी

2,038

दाङ्चयभ ज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रवेणी सल्मान

1,000

कारदाय ङ्झसॊचाइ मोजना, छामाऺेत्र सल्मान

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

कारढाय ङ्झसॊचाइ मोजना, कारीभाटी याभऩङ्टय ७, सल्मान
कङ्टभान ङ्झसॊचाइ मोजना, बल्चौय, सल्मान
फाझकाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाझकाडा १ २ ५ ६ ७ (८० हे .), सल्मान
भैऩारे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रवेणी, सल्मान
ङ्चयठ्ठेचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्रा, (१०० हे ), सल्मान
रमटा आऩटाकङ्टया ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाकाडाभ ९, सल्मान
रहये साज ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीऩङ्टय, सल्मान
राङ्झभताया ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्जप्रचौय ३ (४० हे .), सल्मान
िायदा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवऩथ, सल्मान
कङ्ञजकफगय ङ्झसॊचाइ मोजना फझकाडा गा.ङ्झफ.स.-७, सल्मान
दभदङ्टवारी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, काल्चे, सल्मान
ऩधेयी ऩरेङ्झस ङ्झसॊ.मो. जोगीदे उ खोरा ङ्झसतरऩाटी
भूरडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, थमानीखार, सल्मान
यै से हङ्टदै अभराटाकङ्टया

ङ्झसथने ऩत्तर हरेये ङ्झस.मो. भङ्टल्खोरा-१,

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

सल्मान
१००

गैये ङ्झसॊचाइ मोजना, भाके, सल्मान
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घये री ङ्झसॊचाई मोजना , घाजयीङ्जऩऩर, ७, सल्मान
टाॉटे वाधभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टङ्झबण्डे चौय, सल्मान
ढोयङ्जऩऩर ङ्झसॊचाई मोजना , घाजङ्चयङ्जऩऩर -२ , सल्मान
ङ्जऩप्रे वारङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, काल्चे, सल्मान
रॊ ङ्जकनी ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झत्रवेणी ८, सल्मान
िायदा ङ्झसचाइ मोजना कोटभोर १, सल्मान
ङ्ञचङ्झसताया-जोङ्झगयह भङ्टहान दह्टाकङ्टया,ऩॊच्ऩङ्टया कङ्टन्टा ङ्झसॊचाइ मोजना याभऩङ्टय गा.ङ्झफ.स, सल्मान
फाॉसकाडा ङ्झस.मो फाॉस काडा १ दे ङ्ञख ७
भोखरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरनेटा, सल्मान
याभऩङ्टय ङ्झसभीतय ङ्झस.मो
राभाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झत्रवेणी ४, सल्मान
थमरा टङ्ट ङ्झनचौय ङ्झस.कङ्टरो ङ्झनभािण सयदा न.ऩा.-१४
357109

23300

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

रङ्झडये खोरा फथनेत ज्मूरा तटफन्ध कारागाउॉ २,३,य ९

500

गचे खोरा तटफन्ध भङ्टल्खोरा ग।फ।ङ्ञृस।

500

बेयी नदी तथा फनागि खोरा तटफन्ध

500

दे फथथर (९

रॊ केनी खोरा ऩेदी खोरा कारो खोरा तटफन्ध झङ्ञम्चे ३,९

500

बट्ट खोरा सङ्झभ खोङ्झर तटफन्ध धकाडाभ(८

500

सेयाचौय फयाचौय ङ्जहम्चौय सयदा तटफन्ध कोटफाया-१ य ङ्झसफयथ-९

500

कौझे खोरा ङ्ञचसाऩानी तटफन्ध कारा गाउॉ २,६

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
बानङ्टबक्त भा.ङ्जव. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दाभाचौय ३

500

दाभो खोरा य चैते खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसरॊ गी फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, दभोकोट ५, यबल्चौय १

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
िायदा नदी ङ्झनमन्त्रण

6500

भभि नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

फफइ नदी ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

ङ्चयखे खोरा ङ्झनमन्त्रण, (फजाय सॊ यऺण)

500

ऩाॉच घये धोऩा खोरा स।ङ्ञृकङ्टरो भङ्टहान तटफन्ध तथा फथती सॊ यऺण, फा.न.ऩा. १० , ङ्जऩऩल्नेटा

500

(रु. हजायभा)

फाॉके
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७१०७

माङ्ञन्त्रक व्मवथथाऩन कामिक्रभ

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
ऩरुवा ङ्झसॊचाइ मोजना, कचनाऩङ्टय, ८(११० हे )

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

3,570

3,570
4,400

फाॉके

ठङ्ट ये ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वीऩङ्टयी ७ य ८ (२५० हे ), फाॉके

300
3,500
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बूङ्झभगत जर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन, फाॉके
३५७११४

जम्भा फजेट

600

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

35,050

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

500

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

ऩङ्टङ्ञजगत सङ्टधाय

5,000

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

3,000

खाथकङ्टथभा

उऩ-आमोजना

4000

कचनाऩङ्टय उऩ-आमोजना

2250

नयै नाऩङ्टय उऩ-आमोजना

3500

यङ्झनमाऩङ्टय- २ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
कङ्ञम्द- ४ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

प्रणारी

प्रणारी

2500
2500

कटकङ्टइॉमा थमारो टमू ववेर उऩ-आमोजना

1000

काराऩॉटा

1000

थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

ङ्ञृहङ्चयङ्ञृङ्झभनमा थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

फनकट्ङ्ञृट थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

फैजाऩङ्टय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

गगाऩङ्टय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

भटङ्जहमा थमारो टमू ववेर उऩ-आमोजना

1000

नेऩारगन्ज थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

ङ्झसताऩङ्टय २ ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2000

फेतहनी थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2,700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
ङ्जकयण नारा ङ्झसॊ.मो. वगेश्वयी ९ ऩावितीऩङ्टय

400

भरै मा ऩथयै मा ङ्झसॊचाइ प्रणारी फैजाऩङ्टय ४,७

200

ढाङ्झरमा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, खासकङ्टसङ्टभ ६,७

200

ङ्ञचसाऩानी नौवथता ङ्झसॊचाइ प्रणारी, नौवथता २,३

300

छयहवा ङ्झसॊचा प्रणारी ङ्जवनौना ८

200

कइननारा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रक्ष्भणऩङ्टय २

200

ङ्जऩडायी नारा ङ्झस.प्र., फनकटवा, याभऩङ्टय २

400

धाभऩङ्टय ङ्झसचाई आमोजना फैजाऩङ्टय गा।ङ्जव।स।

300

घ) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
धौराङ्झगयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झसताऩङ्टय, फागेश्वयी, फाॉके
357125

ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजना

३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

500
1,421,317

1,421,317
2900

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
भकै फायी ङ्झरफ्ट ङ्झस., नौफथता, फाॉके

(६०हे .)

वयगदही ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, , नयै नाऩङ्टय ३,४ य ५, फाॉके ६५हे .

1800
1000

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ङ्झसभरघायी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सोनऩङ्टय ९
भटै मा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी

भटमा

५

गाझे हङ्चयमाङ्झर ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कारापाॊटा ६, ७
जर इक्कट्टभ कङ्टवी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., नयै नाऩङ्टय 9
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
सङ्टइमानारा ङ्झसचाइ मोजना, कठकङ्टइमा ३,८ य ९, (२०० हे .
ङ्जकयण नारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (दोश्रो चयण) याधाऩङ्टय १,२,४,५,६,७,८ (२४५ हे .)
खैयी खोरा ङ्झसॊचाई मोजना, कचनाऩङ्टय (४५० हें )
ङ्झनवङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना कोहरऩङ्टय ४ वाॉके (२०३ हें )

100
1,000
100
3,000
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्जकयण नारा ङ्झसॊचाइ मोजना, वागेश्वयी ९ ऩावितीऩङ्टय

4,000

जेठीनारा

8,800

यझेना

ङ्झसॊचाइ मोजना, नौफथता ५ य ६ (२२५ हे .)

ङ्झसॊचाइ मोजना, यझेना

(२१० हे .)

भानखोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसाऩानी १

4,000
(१६० हे .)

4,000

आॉऩखोरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कोहरऩङ्टय १३

4,300

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

खोकयी ङ्झसॊचाइ मोजना, खासकङ्टसङ्टभ ९, (५० हे .) फाॉके
ङ्जटङ्जटङ्जहङ्चयमा थऩङ्टयवा ङ्झसॊचाइ फाॉध, ङ्जटङ्जटङ्जहङ्चयमा ९ (२५० हे .), फाॉके
ठङ्ट ये ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वऩङ्टयी ७

(२००हे ), फाॉके

पत्तेऩयङ्ट ङ्झसचाइ प्रणारी (१०००हें ) दोश्रो चयण, फाॉके
फल्छै मा ङ्झसॊ. मो. ङ्झफनौना १, (२०० हे .) फाॉके
फेतहङ्झन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ प्रणारी फेतहनी (२०० हे .), फाॉके
ङ्ट ा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉके
मङ्टगव
कैमा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना, रऺभणऩङ्टय
गावय ङ्झरफ्ट ङ्झस मो

गावय फाॉके (1०० हे )

धङ्टभैमा ङ्झस मो ङ्जवनोना फाॉके (२०० हे )
फैजाऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्चयहाय
ङ्चयहाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फैजाऩङ्टय ४
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
इभेरीटोर ङ्झसॊचाइ मोजना, फनकटवा, फाॉके
ङ्ञघमातार ङ्झसॊ. मो. १२० हे यङ्झनमाऩङ्टय, फाॉके
ठू रोकङ्टरो ङ्झसॊ. मो.२०० हे ङ्ञचसाऩानी २, फाॉके
फङ्झनमाबाय ङ्झसॊ. मो.१०० हे नौफथता, फाॉके
रारऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना फनकटवा ९ (२०५ हे .), फाॉके
कइननारा ङ्झस मो रक्ष्भणऩङ्टय फाॉके
कधैमादास फाफा हङ्चयमारी ङ्झस मो (१०० हे ) कारापाॉटा १ य ९ फाॉके
कविरा ङ्झस मो भटै मा १ य ८ फाॉके
ङ्ञचसाऩानी नोवथता ङ्झसचाइ प्रणारी (२०० हे ) नोवथता २ य ३ फाॉके
जोगाऩङ्टरुवा ङ्झरफ्ट ङ्झस मो वागेश्वयी ४ य ९ फाॉके
ङ्जऩडायी फङ्टढीनारा ङ्झस मो (२०० हे ) फनकटवा २ य ३ फाॉके
भानखोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस मो ङ्जटङ्जटङ्जहङ्चयमा ५ पत्तेनगय (२०० हे ) फाॉके
ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना भकैवायी नोवथता २ फाॉके (१०० हे )
357109

65850

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
ऩङ्ञश्चभ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

45000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

फाढी प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण, नयै नाऩङ्टय ३

500

याप्ती नदी वायीऩाङ्चय य सानाखोरा नारा कटान तथा तटफन्ध ङ्झनभािण,

500

डङ्टडङ्टवा खोरा ङ्झन.मो. कोहरऩङ्टय –११

500

योङ्जहणी खोरा ङ्झन. कोहरऩङ्टय – १३

500

वैङ्चयमा खोरा ङ्झन.मो. खासाखङ्टथभा –२

500

ङ्जकयण नारा नदी ङ्झनमन्त्रण, कोहरऩङ्टय न.ऩा. ४

500

जेठी नारा नदी ङ्झनमन्त्रण, नौफथता ७,८

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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भान खोरा ङ्झनमन्त्रण

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

6,000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

850

५. फाढी ऩहीयो ऩङ्टन् ङ्झनभािण ङ्झफिेष कामिक्रभ
फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - ऩङ्ञश्चभ याप्ती नदी ङ्झनमन्त्रण

357131

10000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

याप्ती नदी कटान ङ्झनमन्त्रण, पत्तेऩयङ्ट १ दे ङ्ञख दङ्ञऺण गॊगाऩङ्टय गा.ङ्जव.स. जाने फाटो

500

फथती सॊ यऺण, बम्का खोरा, खासखथभा ५, बम्का

500

(रु. हजायभा)

फङ्छदिमा
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
फाटङ्टरे कये री ङ्झसॊचाइ मोजना फेरवा ७, फङ्छदिमा
अम्फासा फराती ङ्झसॊ. मो., नेउराऩङ्टय, फङ्छदिमा

३५७११४

जम्भा फजेट

665

665
6,300

300
6,000

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

29,700
200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

250

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

2,750

गङ्टरेङ्चयमा थमाराृे टमूववेर उऩ-आमोजना

4750

काङ्झरका-िङ्ञक्तनगय

6000

उऩ-आमोजना

तायातार- ४ (ख) ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
भगयागढी ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

प्रणारी

प्रणारी

ङ्ञृबभाऩङ्टय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना
फगनाहा थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

2500
2500
750
2750

फेरवा थमारो टमू ववेर उऩ-आमोजना

500

काङ्ञृरका थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

500

भहम्भदऩङ्टय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

750

ङ्झफनमाबाय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

750

धधवाय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

1000

ठाकङ्टयदाया थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

750

ङ्ञृिवऩङ्टय थमारो टमूववेर उऩ-आमोजना

500

ऩाताबाय थमारो टमू ववेर उऩ-आमोजना
फदराऩङ्टय ८, घऩटी
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

500
2000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

23,500

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
१९५० कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना, सानोश्री ४

200

अङ्ङहवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩदनाहा ८

200

फैसठ्ठी जाने कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॊसगढी ७

200

चऩरा नारा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भैनाऩोखयी

300

बजना ङ्झसॊचाइ मोजना, दे उडाकरा ९

200

चेऩाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरवा ७ -ख)

200

यतौरानारा ङ्झसॊचाइ मोजना

100

सङ्टव्वाकङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, याजाऩङ्टय

100

डरुवा कङ्टरो ङ्झसॊ.मो., दाङ्गऩङ्टय ५

400

धायावास अम्रेनी ङ्झस.मो.

300
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ऩाॉच भौजा ङ्झसॊ. राइङ्झनङ्ग , सानो श्री ताया तार १ य २

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

300

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
याजाऩङ्टय ङ्झसॊ. प्र., फङ्छदिमा

21,000

३५७१२१

फफई ङ्झसॊचाइ आमोजना

688,189

३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

688,189
5000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
आऩखोरी ऩोखयी ङ्झस., फेरवा ७

,(७हे .)

800

डाॉडा गाॊउ ये उ खोरा ङ्झसॊ.मो, (७हे .)

1500

रोटा खोरा ङ्झसॊ.मो. वेरवा

1300

सरूवा कङ्टरो ऩिङ्टऩती नगय २

1300

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

सङ्टब्फाकङ्टरो ङ्झसॊचाई मोजना ऩिङ्टऩङ्झतनगय वाडि नॊ. २, फङ्छदिमा
कभिरा ङ्झसॊ.मो., नेउराऩङ्टय (१०हें ), फङ्छदिमा
रौहाखोरा याझा ७ (१५हें ), फङ्छदिमा
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
सूमऩ
ि टङ्टवा भाङ्झथल्रो कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ठाकङ्टयद्वाया य सूमऩ
ि टङ्ट वा (२००० हे .)
ये हख
ङ्ट ोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (दोश्रो चयण)

डेउढाकरा ९ (४०० हे .)

कभिरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नेउराऩङ्टय (१०० हे .)
ङ्झगठे नारा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञिवऩङ्टय ५ फङ्छदिमा (२०० हें )

18,076
100
500
9,180

डरुवा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ्गऩङ्टय ५

500

ब ङ्टय कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, जगङ्झतमा २ सोयहङ्टवा

300

कङ्टथङ्चयमा रगङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरवा
ये उखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसगङ्जढ ७ ८

300
344

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

धायावास दे ङ्ञख अम्रनी ङ्झसचाइ मोजना, फङ्छदिमा
भानखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (३०० हे .), फङ्छदिमा
भोहनऩङ्टय, भढे रा, ब ङ्टटकैमा ङ्झसचाई मोजना, ङ्ञिवऩङ्टय ८, ठाकङ्टयद्वाया १, २, (७००हे .), फङ्छदिमा
ये हख
ङ्ट ोरा अथनेयी ङ्झसॊचाइ मोजना भोङ्झतऩङ्टय २,४,५,८ (३०० हे .), फङ्छदिमा
सचेत खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे .), फङ्छदिमा
सात खोरा तार ङ्झसॊचाइ मोजना, धधवाय ६ (२०० हे ), फङ्छदिमा
कन्जयवा नारा ङ्झसॊचाइ मोजना
जम्तीनारा ठू रा चन्रा ङ्झसॊचाइ मोजना, नेउराऩङ्टय ९
जेङ्छठनारा ङ्झस.मो. फनकटङ्टवा ४

८

९

फैसड्डी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसगढी ७
यतौनारा ङ्झसॊचाइ मोजना,
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

फोङ्ञक्सङ्झनमा फाॉत्र ङ्झसचाइ मोजना, फङ्छदिमा
सतदे ङ्चयमानारा ङ्झस. मो. भैनाऩोखय, फङ्छदिमा
चपरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भैनाऩोखय
ङ्ञचसाऩानी नौवथता ङ्झसॊ.मो.
ऩाॉच भौजा ङ्झसॊ. मोजना, सानो श्री ताया तार १ य २
फाटङ्टल्रे कङ्टरुल्रे ङ्झसचाई भङ्टहान ङ्झनभािण
फाभनऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, फगनाह
फाहङ्टनऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना फग्नाहा
फोक्सा ङ्झसङ्झनमा फाध ङ्झसॊ.मो. ङ्ञिवऩङ्टय ३ य ७
भोहाऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना

ऩाना नॊ 239/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

357109

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
260850

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
80000

फफइ नदी ङ्झनमन्त्रण

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

बगङ्चयङ्झनमा नाराको करबटि सम्भ तटफन्ध

500

घोघीऩङ्टय जाने काठे ऩङ्टरको ऩूवऩ
ि ट्टी उत्तयतपि तटफन्ध

500

ङ्झसङ्गना कङ्टराको ऩङ्छक्क फाॉध दे ङ्ञख िङ्ञक्त ङ्झन.भा.ङ्जव.सम्भ तटफन्ध, ऩदानाहा ३

500

प्रबावकायी ङ्छदगो तटफन्ध, ऩदनाहा गा.ङ्जव.स. ७,८,९ य २

500

उज्हवा दाङ्जहङ्झनमा कङ्टरा य भदवा कङ्टराभा ऩङ्छक्क फाॉध, ऩदनाहा ७

500

फाटङ्टल्रे कङ्टरुल्रे गाउॉ तटफन्ध

500

खौयहवा खोरा ङ्झनमन्त्रण, ठाकङ्टयद्वाय ९, ङ्ञिवऩङ्टया हाङ्झतसाय

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
6000

भान खोरा ङ्झनमन्त्रण

४. कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण
150000

कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण

5. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

850

6. फाढी ऩहीयो ऩङ्टन् ङ्झनभािण ङ्झफिेष कामिक्रभ

357131

फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - फफई नदी ङ्झनमन्त्रण

10000

फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण

10000

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

फथती सॊ यऺण, याजकङ्टरो ङ्झनमन्त्रण, भगयागाडी गा.ङ्जव.स. ९

500

फथती सॊ यऺण, औयाङ्जह नदी नङ्जमन्त्रण, सङ्टमऩ
ि टङ्टवा ९ ,खयजवाया

500

३५७१०५

(रु. हजायभा)

सङ्टखेत
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ
भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, वीये न्रनगय, सङ्टखेत

357103

वाङ्जषक
ि वजेट

१४०५
१४०५

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, वीये न्रनगय, सङ्टखेत

43,500
1,500

झायखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩोखयीकाडा सङ्टखेत

300

घाट गाउॉ ङ्झसॊ. मो, सङ्टखेत

300

टाटे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, घोये टा, सङ्टखेत

300

चौय खोरा, सङ्टखेत

300

फाघ खोय, सङ्टखेत

300

भरायानी सहाये केफडि ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टखेत

29500

गभखोरा खोल्टे ऩानी ङ्झस मो , सङ्टखेत

6600

भाङ्झथरो फाहङ्टनीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछनच ङ्ट, सङ्टखेत

4400
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जम्भा फजेट

सभङ्टदाम व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेत्र आमोजना - अङ्झतङ्चयक्त सहमोग
भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, वीये न्रनगय, सङ्टखेत

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

300
300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना
बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

3,600
100

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)

2,000

भैनतडा उऩामोजना

1,500

३५७११७

सङ्टखेत उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना

2,010

३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

2,010
5900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
भङ्टयभङ्टयी ङ्झसचाइ प्रणारी, वाङ्जवमाचौ १

200

वङ्ञत्तसे ङ्झसचाइ प्रणारी, तयङगा ३

200

तङ्टषाये कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जवद्याऩङ्टय ८ काडाखेत

200

ङ्झबत्रीखोरा श्रीचौय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, हङ्चयहयऩङ्टय

200

ब ङ्टठङ्ट के ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कङ्टनाथयी

200

चौखोरा गजरे भङ्टहान ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सरकोट

200

फौडेरटोर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्जव.न.ऩा. २२

300

बट्टे धाङ्चय ङ्झस.मो कङ्टनाथयी ९

400

काप्रीचौय ङ्झसॊचाई आमोजना

400

काठे घायी सभदभा ङ्झसॊचाई आमोजना भैनताडा

400

अभराचौय ङ्झसॊचाई आमोजना याभघाट ९

400

फङ्टइनेखोरा फफइ ङ्झसॊचाई आमोजना ङ्झछन्च ङ्ट

400

हङ्चयआॉऩ ङ्झसॊचाई आमोजना कङ्टनाथयी

400

ख) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
भध्म ऩङ्ञश्चभाञ्चरऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेङ्झत्रम ङ्झनदे िनारम
३५७१२६

2000
11700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, ङ्जवये न्रनगय, सङ्टखेत

4000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
दङ्टफीचौय ङ्झसॊचाई ऩोखयी, साटाखानी २ ,(५हे .)
ङ्झनकासखोरा चादनीचौक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ, राङ्जटकोइरी ,(२०हे .)

355
1200

श्रभज्मोती ङ्झसॊ.मो., राङ्जटकोइरी ६ ,(५हे .)

345

तोसया ङ्झसॊ.मो., ङ्झफजौया ६ (५हे .)

200

फासखोरा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी फजेडीचौय ३

200

प्राङ्जिक ऩोखयी गङ्टढङ्ट ७, सानेहायी सङ्टखेति

300

ङ्झसभ ऩोखयी, गङ्टटङ्ट ६

500

ऩधेया खोरा ङ्झसॊ.मो, साटाखानी २

500

दे उराखोरा कॊडारटोर ङ्झसॊ.ऩो, अवरङ्ञचगॊ

500

तङ्टषाये ऩानी गङ्टयगङ्टये ऩधेयीखोरा ङ्झस..मो, साटाखानी

500

आॉऩडारी खोरा ङ्झसॊ.ऩो, ङ्जव.न.ऩा.२

500

सानो ऩाम्क्का ङ्झसॊ.मो, ऩाम्का २

500

ङ्चयगॊनेसोती ङ्झसॊचाइ ऩोखयी , ङ्जवद्याऩङ्टय २

500

टङ्टनीखोरा अङ्झभरा चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ ङ्जवयडाॊडा बङ्चय गॊगा न.ऩा. (२०हे .)

500

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वेटाचौय १६

500

बयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., बेयी गॊगा न.ऩा. १६

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

खायखोरा जरकेनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साटाखानी
भूयभूयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी फाङ्जवमाचौय
अभराचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट ९
सहाये ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहाये ८
उऩकाय बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी याभघाट ४
बेयी िान्तीऩङ्टय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट ३
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बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गङ्टभी १,२,३
याताचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, याभघाट ४
भामातार न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झफजौया ५
फाॊसखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी , फजेडीचौय ३
गूयाॊसे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, , रेखऩयाजूर
बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., प्रणारी, याभघाट, ४,५,६
भदाने चौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झछन्च ङ्ट ८
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तल्रो खहये कङ्टया, ओखरढङ्टॊ गा 15
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साङ्झधखोरा कासीऩङ्टय 14
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बैसे, बेयी गॊगा न.ऩा. 13
थाप्रेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अवरङ्ञचङ
ओखोरी ऩटाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., बेयी गॊगा २
खायखोरा जरे केनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साटाखानी
सहाये ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहाये 8
भामातार न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झफजौया ५
गङ्टयासे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी रेखऩयाजङ्टर
झङ्टप्राखोरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., साटाखानी 2
तल्रोघङ्टम्ने न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दियथऩङ्टय ५
धायऩोरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,अवरङ्ञचङ्ग
ऩटाये भा बेयी नदीफाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,/आॊऩखोरी ऩटाये सम्भन.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टरो ङ्झनभािण,
ऩटाये , दियथऩङ्टय
बेयी नदीफाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ल्ऩाॉवये 2,3
क्माॉफये ङ्झसॊचाइ कङ्टरो अन्तयगत कोब्रा दे ङ्ञख प्मावये ऩोखयी सम्भ ऩाईऩ

गभखोरा 7

क्मावये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., अन्तयगत ङ्झसभरे दे ङ्ञख सङ्टकेऩोखयी सम्भ ऩाईऩ, गभखोरा 7
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

59,500

भध्म ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

2000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
फड्डीचौय ङ्झसॊचाई मोजना, कङ्टनाथयी (१६५ हे .)
थग्रेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, साहये य भेहरकङ्टना

1,000
(५०० हे .)

3,000

गोचे ङ्झसॊचाइ मोजना, भैनताया ८ (१५० हे .)

1,000

साने ङ्जऩल्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, भारायानी

1,000

याक्सी खोरा नाहगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, कापरकोट १,२,३,४

500

वावा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, तयॊ गाघाट ५ (१५० हे .)

100

गजौडा ङ्झसॊ मो, याकभ (१५० हे )

500

ब ङ्टल्के ङ्झसॊचाइ आमोजना, साहाये ९

4,000

भैनतडा केवट ङ्झसचाइ मोजना भैनतडा

4,000

खहये ङ्झसॊचाइ मोजना, साटाखानी १ २ ४

500

यक्सेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टनाथयी २

2,000

ङ्झसभेरे व्माॉवये ङ्झसचाइ मोजना दियथऩङ्टय ७ २ ३ ४

8,300

अऩेनी ङ्झसॊ.मो., ङ्झफद्याऩङ्टय ६ (५० हे )

8,000

याकाभ ङ्झसॊचाइ मोजना याकाभ सङ्टखेत

500

रुरीयफा ङ्झसॊचाइ मोजना ताताऩानी ८ सङ्टखेत

100

ठू रो खोरा बेडीखोय ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाम्का ९ सङ्टखेत

3,500

सहाये भारायनी ङ्झसॊचाइ मोजना भारायानी सहाये सङ्टखेत

2,700

थमङ्टया ङ्झसॊचाइ मोजना याकभ सङ्टखेत

500

इन्रऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना जवङ्टट
ि ा सङ्टखेत

5,000

ताभा ङ्झसॊ मोजना, फेङ्झडचौय सखे त

2,000

कोर खोरा चौयासे ङ्झसॊचाइ मोजना, साटाखानी ५ य ७

2,000

भङ्टयभङ्टयी ङ्झसॊचाइ मोजना, वाङ्जवमाचौय १

2,000

गेयेनीनाया सानोसङ्टखेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जव.न.ऩा.

2,000

ङ्झफकासी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना रगाभ सङ्टखेत

2,000
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आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

अऩेनी ङ्झसॊ.मो., ङ्झफद्याऩङ्टय ६, सङ्टखेत
अऩेनी ङ्झसॊ.मो., ङ्झफद्याऩङ्टय ७ (५० हे .), सङ्टखेत
अप्से ङ्झस.मो., साटाखानी, सङ्टखेत
आरीगाउॉ ङ्झसॊ.मो., आरीगाउॉ , (३०० हे .), सङ्टखेत
उत्तय गॊगा तातोऩानी ङ्झसचाइ मोजना

ङ्जव.न.ऩा. ४ दे ङ्ञख १८, सङ्टखेत

काठे घायी ङ्झसभदभाय ङ्झस.मो. भेनतडा ५, सङ्टखेत
कङ्टइने खोरा फफई ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछन्च ङ्ट (६० हे .), सङ्टखेत
कोरखोरा चौयासे ङ्झसॊ.मो. साटाखानी

५,७, सङ्टखेत

खभाङ्झथल्रो फाहङ्टनीचौय ङ्झसॊ.मो., ङ्झछन्च ङ्ट ५ (३० हे .), सङ्टखेत
खङ्टके खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्जव न ऩा उत्तयगॊगा ९, सङ्टखेत
गभखोरा ङ्झसचाइ मोजना कल्माण ३, सङ्टखेत
ङ्झगयी घाट ङ्झसॊ.मो., हङ्चयहयऩङ्टय (१४० हे .), सङ्टखेत
गैयी फजाय धजाफाङ्ङे ङ्झसॊ.मो., भेहेरकङ्टना , सङ्टखेत
घौये टा गठी भूर औरगानरा ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टखेत
ङ्ञचङ्गगाडखोरा ऩङ्टगे ङ्झसॊ.मो. ऩाम्का ७, सङ्टखेत
चौयखोरा भाझकूरो ङ्झसॊ. मो., सारकोट, सङ्टखेत
जङ्टगै खोरा ङ्झसॊ मो, भल्रगायमा, सङ्टखेत
जूगै खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झरगाउ (८५ हे . ), सङ्टखेत
टाट्के ङ्झस. मो, अवल्चीन , सङ्टखेत
ताताऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ताताऩानी १,९ (१५०० हे .), सङ्टखेत
फजेडीचौय ङ्झसचाइ मोजना फजेडीचौय सङ्टखेत
फजेया आरी ङ्झसॊ.मो., फजेडा (१२० हे .), सङ्टखेत
फभाि गाड ङ्झस.मो., धङ्टभ खहये , सङ्टखेत
फङ्ञथतऩूय ङ्झसॊ.मो., जफङ्टट
ि ा १, सङ्टखेत
ङ्झफजङ्टखोरा काराफन ङ्झसॊ.मो. ङ्झफद्याऩूय २, सङ्टखेत
फेङ्झतङ्झन खोरा ङ्झसचाइ मोजना जङ्टङ्झभ १ २ ३, सङ्टखेत
बेयी जर ङ्झसचाइ मोजना

गङ्टभी ४, सङ्टखेत

बेयी नदी ताताऩानी ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टखेत
भाङ्झथल्रो याक्सी ङ्झसॊचाइ मोजना, नाहागाउ १,२, कापरकोट, सङ्टखेत
भेहरकङ्टना ङ्झसॊ मो, भेहरकङ्टना, सङ्टखेत
रुऩसे ङ्झसॊचाइ मोजना, साटाखानी (३० हे .) सङ्टखेत
र्र्माउके ङ्झसॊ मो, रेखपसाि (१५० हे ), सङ्टखेत
वोरा ङ्झफचकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रगाभ ८,९ (८० हे .), सङ्टखेत
ङ्झसभदभाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभदभाय सङ्टखेत
खोके ङ्झस मो., ङ्जव.न.ऩा.
ङ्ञचउयीखेत ठाडोकूरो ङ्झस.मो., सारकोट
च ङ्टङ्जकरऩाते ङ्झसॊचाइ मोजना,

भटे रा ८ य ९

छे ड्नेखोरा ङ्झस.मो., अवरङ्ञचङ्ग
ङ्ञजउनायीतार ङ्झस.मो., गङ्टटङ्ट
जूम्रमाभूर ङ्झस.मो., गङ्टटङ्ट ६ ७
तल्रोङ्जवउये नी ङ्झस.मो., ऩोखयीकाडा ४
दियथऩङ्टय व्माआटै ङ्झसचाइ आमोजना, दियथऩङ्टय
दे उयारीखोरा श्रीचौय ङ्झस.मो., हङ्चयहयऩूय
ऩाल्त ङ्झस.मो., कापरकोट
फड्कोकूरो ङ्झस.मो., छाप्रे ७
फल्दे खोरा ङ्झस.मो., फेतान ८,९
फसन्ती दङ्टवीचौय जाभङ्ट याग ङ्झसॊचाइ मोजना,
फसन्तीकून्टा ङ्झस.मो., घाटगाउॊ ९
फाईसभूरे ङ्झस.मो, कल्माण ६
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फङ्टडीऩडे ङ्झसचाइ मोजना, गङ्टटङ्ट ८
बमर टाकङ्टया याङ्झभचौय ङ्झसॊचाइ मोजना फजेङ्झडचौय ३ ४
बाप्राखोरा ङ्झस.मो., गूटङ्ट
ङ्झबत्रीखोरा श्रीचौय ङ्झस.मो., हङ्चयहयऩूय
ङ्झबत्रीवन ङ्झस.मो. फेतान ५
भाझकूरो ङ्झफउये नी ङ्झस.मो. ऩोखयीकाड ४
भङ्टयभङ्टयी ङ्झस.मो वाङ्जवमाचौ १
भङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना खानीखोरा ९
भूरकूरो ङ्झस.मो.,

घू भखहये

याग फसन्ती ङ्झसचाइ मोजना, घाटगाउ ९
राभकाने ङ्झस.मो., ऩोखयीकाडा ४
राङ्झरखोरा दे ङ्ञख सेया ङ्झसचाइ, रारी ५ य ६
ङ्झसभदभाय ङ्झस.मो., साटाखानी
ङ्झसमारीघाट .मो., सारकोट
ङ्झसयानकूरो ङ्झस.मो., ऩोखयीकाडा ४
ङ्झसरीऩराउने ङ्झस.मो.,ङ्झफद्याऩूय
सोतखोरा ङ्झस.मो., चेऩाङ्ग, कङ्टनाथयी
थमूया ङ्झस.मो., याकभ २ य ३
हङ्चयआॊऩ ङ्झसॊ.मो., कूनाथयी
हल्दूखेत ङ्झस.मो. फेतान १
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

काउरे ङ्झसचाइ मोजना ङ्झछन्च ङ्ट ५, सङ्टखेत
कङ्टभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩासकटे १, सङ्टखेत
ङ्झछन्च ङ्ट भङ्झसना ऩटाये ङ्झस.मो., ङ्झछन्च ङ्ट, सङ्टखेत
जङ्टम्रमा भङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टठङ्ट ६ य ७, सङ्टखेत
ढाडखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, अवरङ्ञचन ३ दे ङ्ञख ५ सम्भ, सङ्टखेत
ताभे ङ्झसॊचाइ मोजना, फजेडीचौय (६५ हे .), सङ्टखेत
धङ्टभखहये वभािगाय ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टखेत
नॉमा गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, याकाभ १, सङ्टखेत
ब ङ्टर कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टखेत
भारायानी सॊ हाये केवोटि ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टखेत
भैनतडा केवट ङ्झसचाइ मोजना भैनतडा, सङ्टखेत
यक्सेनी धायाऩानी ङ्जवउयानी ङ्झस.मो., ऩोखयी काडाॉ, सङ्टखेत
काङ्झरखोरा फाङ्झरटोर ङ्झस.मो फजेडैचाय
ङ्जकथउये ङ्झस.मो, ङ्झफद्याऩूय
कङ्टवाखोरा ङ्झस.मो., सहाये
केवडी ङ्झस.मो., घाटगाॉउ
खायघाटी ङ्झरफ्टे ङ्झसॊचाइ मोजना, वेतान ७
गङ्झडगाउॉ ङ्झसचाइ कङ्टरो, छाप्रे ६
गङ्टटङ्टखोरा दोगाडे ङ्झस.मो., गङ्टटङ्ट ८
घाटीकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना भारायानी ९, गोरादह
ङ्ञचङ्गगाडखोरा ङ्झस.मो, कल्माण ५ ६ ७ ८
डेयखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवजौया गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९
तोश्राखोरा तररोपाडेगडा ङ्झस.मो. घाटगाउ ९
दङ्टवायीघाय ढाडखेत ङ्झसॊचाइ मोजना अवरङ्ञचङ्ग
दे उयारी खोरा ङ्झसयीचौय ङ्झस.आ., सङ्टखेत
दे उयारीखोरा यानीघाट ङ्झसॊ मो हङ्चयहयऩङ्टय
न्मावरखोरा ङ्झस.मो. कल्माण ५,७,९
ऩन्त इॊ टाबट्टा सतह दर ङ्झनभािण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, सङ्टखेत
फडखोरा ङ्झसॊ.मो. जैय ८ तङ्टम्चे
फसन्ती दङ्टफीचौय जाभङ्ट याग ङ्झसॊचाइ मोजना
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फङ्टरफङ्टरे ङ्झस.मो.,साटाखानी
फङ्टरफङ्टरे ङ्झसचाइ मोजना, साटाखानी
ब ङ्टत्माहा ङ्झसॊचाइ मोजना,
बूम्के धाट्के ङ्झस.मो., ङ्झफजौया
रुगापाकाि दे ङ्ञख रुिइथाङ ङ्झसचाइ, हेप्का ८
ङ्जवकासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, रगाभ ८ य ९
ङ्जवकासे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, साल्कोट ६, ५ य ९
ङ्झसभखोरा बेडावायी ङ्झसचाइ मोजना, िङ्टबाघाट न.ऩा.भ. २,३
हङ्चयहयऩूय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., हङ्चयहयऩूय ४ ५
३५७१२९

कणारॊ अॊचर ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ

1,710

भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, सङ्टखेत
३५७१३५

852,792

बेयी फवई डाईबसिन फहङ्टउद्देिीम आमोजना
ववई डाइबसिन फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना, सङ्टखेत
बेयी कोङ्चयडोय ङ्झसचाइ ङ्जवकास आमोजना, सङ्टखेत

357109

1,710
804,792
48,000
64,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

जङ्टगेखोरा भझङ्टवाखोरा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, नेटा ५ य ७

500

बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण, सहाये , घङ्टभखहये

500

ङ्झछन्च ङ्टखोरा व्मवथथाऩन, बयीगॊगा न.ऩा.

500

भगयाखोरा व्मवथथाऩन, दहचौय गा.ङ्जव.स.

500

ङ्झसम्ताखोरा व्मवथथाऩन, काप्रीचौय, याकाभ

500

कोसेडा खोरा ङ्झनमन्त्रण, रगाभ १, कोसेडा

500

टङ्ट नीनाया तटवन्ध, राटीकोइरी ६

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
सयथवती ङ्झन.भा.ङ्जव. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, कङ्टनाथयी ५

500

ङ्ञचगाड खोरा ब्मफथथाऩन, भटे रा, अवरङ्ञचङ्ग, ऩाम्का

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ङ्झसम्ता नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

ङ्झछञ्चङ्ट नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

नाच्ने नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

फफई नदी ङ्झनमन्त्रण

6000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामि

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

5. फाढी ऩहीयो ऩङ्टन् ङ्झनभािण ङ्झफिेष कामिक्रभ
सङ्टखेत - फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन ङ्झनभािण - ङ्झफङ्झबङ्ङ नदीहरु

357131

20000

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
उच्च भा.ङ्झफ. सॊ यऺण कामि झकभके गङ्टटङ्ट

500
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तोरी खोरा व्मवथथाऩन तथा फथती सॊ यऺण, बयीगॊगा

ङ्ञजल्रा :

जम्भा फजेट

500

(रु. हजायभा)

जाजयकोट
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
300

चोखा योरी ज्मङ्टरा ङ्झस मो, जाजयकोट
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

नामकवाडा ङ्झसचाइ प्रणारी, नामकवाडा १, २, ३ , य ६

300

नाउरीफाटा ङ्झसचाइ कङ्टरो ङ्झसचाइ प्रणारी, बेयीभारीका न.ऩा. १

300

बरागौडा बरागौडा ङ्झसचाइ आमोजना, थारायै कड

300

ऩौजा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩजारु ७

300

तल्रो याउटगाउॊ कोरचौय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, बेयीभङ्झरका १

300

कङ्टमना डाॊडाखेत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩङ्टन्भा ६

300

रेखे ढङ्ट ङ्गा ङ्झसॊचाइ प्रणारी

300

छे डका ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डाडाॊगाउॊ

300

सङ्टनायी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जङ्टगाथाऩ चौय

300

नेऩारटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभा २

300

वाॉथ दह ङ्झस.. कङ्टरो ङ्झनभािण ऩैनी ५

400

यावतगाउॉ ङ्झस. मो., खरॊ गा ९

400
5800

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ठङ्ट रावगय ङ्झसचाई मोजना, डाडागाउॊ ,(१५हे .)

600

ङ्जटभङ्टये ङ्झसचाई मोजना, रुऩाकाट ,(१२हे .)
ङ्झसभअ।ृैर

न.प्र.ङ्झस.मे.रह ४,

जाजयकोट

400
५

800

इवय ङ्झसॊचाइ मोजना, बङ्चय भाङ्झरका न.ऩा.

1200

कङ्टदङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टदङ्ट

1300

याक्से ङ्झसॊचाइ मोजना

1400

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

छङ्झरम्माङ्चय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खरॊ गा, ११ हे ,
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कऩीडाडा
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., टाकङ्टया याक्से दिेया ९
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्ञजयीठाटी नामकवाडा २
सानीभेरा ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टवानाउरी ३
ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सङ्टवानाउरी १
बेयीभाङ्झरका ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,. बेयी भाङ्झरका 13, कङ्टटङ्ट
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

32,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ठू रा वगय बगवङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना., (५० हे .) बगवतीटोर
ङ्जढभे ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जढभे २ (३२ हें )
ब ङ्टय चौय ङ्झसॊचाइ मोजना बयङ्ट जाजयकोट

200
200
23,500

जायताया ङ्झसॊचाइ मोजना, कोतािङ ६ ७ ८

1,000

नौपेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, योकाम गाॉउ ३ दे ङ्ञख ९

1,000

नामकवडा ङ्झसॊचाइ मोजना, नामकवडा १ २ ३ ६

4,900

यावतगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, बेयीभाङ्झरका १ जाजयकोट

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

चाय गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना रहॉ ४ जाजयकोट
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कङ्टदङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जगतीऩङ्टय ७ ८ ९ , जाजयकोट
ठङ्ट रावगय ङ्झसॊचाइ मोजना, बगवती १,२,५, जाजयकोट
ढङ्ट ङ्गेरवेिी ङ्झसॊचाइ मोजना, झाप्रा ४ (२५ हे .), जाजयकोट
नमाॉ गाउ ङ्झसॊ. मो, दतरी, जाजयकोट
नरगाॉड घट्टे कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, खगेनकोट १ (६५ हें ), जाजयकोट
नेऩारटाय ङ्झभा ङ्झसॊचाइ आमोजना, जाजयकोट
ऩाऺऩातर ङ्झसचाइ मोजना सङ्टवानावरी ४, जाजयकोट
ऩासागाय ङ्झसॊ.मो., खरङ्गा ४, जाजयकोट
ङ्जऩहया ङ्जटऩटाउयी ङ्झसचाइ मोजना भजकोट ८, जाजयकोट
पड्का खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना याभीडाॉडा, जाजयकोट
बाडगाया ङ्झसॊचाइ मोजना, खरॊ गा २ ९ (२५ हें ), जाजयकोट
भनाघाट ङ्झसचाइ मोजना काकीगाॉउ ३, जाजयकोट
भन्भैतया ठू राखवरा ङ्झसचाइ मोजना खगेनकोट ६, जाजयकोट
याॉक ङ्झसॊचाइ मोजना जाजयकोट
यानीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, रहॊ ३ ४ ५,६ डाॉडागाॉउ ४ ५, जाजयकोट
रमकाडा ङ्झसभा ङ्झसचाइ मोजना, जाजयकोट
राभताया ङ्झसचाइ मोजना खरङ्गा ६, जाजयकोट
ङ्झरङ्झरङगेभा ङ्झसचाइ मोजना

खरॊ गा ६ जाजयकोट

वडावर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टन्भा ६, जाजयकोट
सानेचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, जगङ्झतऩङ्टय ४, जाजयकोट
ङ्झसनात्रा दे ङ्ञख डोङ्झरभा सम्भ ङ्झसचाइ मोजना सक्रा ३ दे ङ्ञख ६, जाजयकोट
ङ्झसभा और ङ्झसचाइ मोजना रह ४, जाजयकोट
खाय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्चयसाङ
चल्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दह ७ ८ ९
छाहायी खोरा इवय तातोऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, बे.न.ऩा.५
नरङ्झसङगाड ङ्झसॊचाइ मोजना
पट्टकाय खोरा ङ्झसॊ.मो. याभीडाॉडा
बरागौडा ङ्झसचाइ आमोजना, थारायै कड
याभीडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना याभीडाॉडा ५ ७ ८
यावतगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना बेङ्चय भाङ्झरका न.ऩा. १
साॉधे ङ्झसॊचाइ मोजना जगतीऩङ्टय ५
साङ्टा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टवानाउरी २ ३ ५ ६
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

कारीका ङ्झसॊचाइ मोजना, अछािनी ३,२, जाजयकोट
खगेनकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, खगेनकोट, जाजयकोट
खायी ङ्झसचाइ मोजना, जाजयकोट
खेतगैयी ङ्झसचाइ मोजना खरॊ गा ६, जाजयकोट
गान्का ज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गखािकोट, जाजयकोट
गोऩेखोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टन्भा २, जाजयकोट
घनाखोरा ङ्झसचाइ मोजना सङ्टवानाउरी ८, जाजयकोट
झरझरे ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टन्भय, जाजयकोट
डोरी ङ्झसॊचाइ मोजना, टारेगाउॊ ८, जाजयकोट
ढे उरा ङ्झसचाई मोजना, सङ्टवानाउरी, जाजयकोट
तल्रो खोयखोये ङ्झसॊचाइ मोजना, काकीगाउ, जाजयकोट
ङ्झतङ्झभरताया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदभे, जाजयकोट
ङ्झतङ्झरङ्गे खोरा ङ्झसचाइ मोजना अछािनी ५, जाजयकोट
थभखोरा ङ्झसचाई मोजना असािने २, डाडा बौता, जाजयकोट
थानवाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, काकी गाॉउ ६, जाजयकोट
दानभङ्जटमा ङ्झसचाई मोजना, सक्रा ४ सङ्टवाकोट, जाजयकोट
धनङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सभ्रा ६, जाजयकोट
नरगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, दल्री, जाजयकोट
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नेऩाटोर ङ्झसॊचाइ आमोजना क्रभागत, जाजयकोट
ऩधेयीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩेऄक १, २, जाजयकोट
फाॉधको दह ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩैक ५, जाजयकोट
फङ्टढीडाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, गखािकोट ९, जाजयकोट
बगवती ङ्झसॊचाइ मोजना, बगवती १,२ य ५, जाजयकोट
यजेन ङ्झसचाइ मोजना झाप्रा २, जाजयकोट
योङ्छद एदा ङ्झसचाइ मोजना एदा, जाजयकोट
रहॊ छहया ङ्झसचाई मोजना साल्भा डाडा, जाजयकोट
राभातया ङ्झसचाइ मोजना सक्रा ९, जाजयकोट
वगयतया ङ्झसचाई मोजना, सङ्टवानाउरी, जाजयकोट
ङ्ट ोरा ङ्झसचाइ मोजना, सक्रा २,३, जाजयकोट
सक्रा सेङ्झतख
ङ्झसभखेत ङ्जऩऩरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, रहॉ ४, जाजयकोट
ङ्झसभभखेत ङ्जऩऩरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, रहॊ ४, जाजयकोट
सेऩ ङ्ट खोरा ङ्झसचाइ मोजना सक्रा २, जाजयकोट
थमाराघाट साङरेतया ङ्झसचाइ मोजना जङ्टङ्गाथाऩाचौय ३, जाजयकोट
चल्रेखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, दह ६,७ य ८
नाउरीफाटा ङ्झसचाइ कङ्टरो, बेयीभारीका नगयऩाङ्झरका १
नेऩारटाय ङ्झसॊ.मोजना, ङ्झसभा २
नेयी ङ्झसॊचाइ मोजना
फडाखोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना काकीगाउॉ -६ थानफाया
फाॉझो दह ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण मोजना, ऩैन ५, जाजयकोट
भनाघाट ङ्झसॊ.मो. काकी गाॉउ ३
याॉगाखोरा , डाॉडाखेत फयावर ङ्झसॊचाइ मोजना, बेयी भाङ्झरका न.ऩा.वडा नॊ. ६ गॊगङ्जटमा
यानीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना रहाॉ ३,४,५,६ य डाडागाउ ४, ५
सकरा रै खभ

साधङ्टतया ङ्झसॊचाइ आमोजना सक्रा १

सङ्टनायी ङ्झसॊचाइ मोजना जङ्टगाथाऩाचौय ९
357109

10,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

दाउङ्ङे सङ्झतचौय नङ्छद ङ्झन. नामववाडा - ६

500

फफसे नी भैनगाडा नदी ङ्झनमन्त्रण मो. नामकवाडा ३ भैना

500

बेङ्चय नङ्छद तटवन्ध ,बगौती - ८ य ९

500

भना घाट तटवन्धन , काकी गाॉउ - ३

500

ॉ ा थाऩाचौय - ३ य ४
ङ्ञिवारम ङ्झभरु वजाय जङ्टग

500

छङ्ट प्रे खोरा ङ्झनमन्त्रण

500

काउरी फगय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, नामकवाडा

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
काडाॉखेत ढाॉड खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, वसेया–१ य २

500

फोजा वाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, सारभा – ९

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
साल्भा खोरा ङ्झनमन्त्रण

5000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

800

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
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ङ्ञजल्रा :

वङ्टङये खोरा ङ्झनमन्त्रण, बेङ्चय भाङ्झरका न.ऩा.

500

कारीभाटी फजाय सॊ यऺण कामि रह ६

500

जम्भा फजेट

(रु. हजायभा)

दै रेख
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
600

खडाऩाल्चौय(८० हे ) दै रेख

300

जङ्टगेनी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दै रेख

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4100

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ङ्ञचउयाखेत फोडखोरा सङ्टवाछे डा ङ्झसचाइ मोजना, दङ्टररङ्ट न.ऩा. २

300

तीनजङ्गे भसाय ङ्झसचाइ मोजना, फारङ्टवाटाय ४

300

याउसे फाॉहचौय डोक्रा ङ्झसचाइ मोजना, बेयी ९

300

गोङ्छठ खोरा ङ्ञचरताडाॉ ङ्झस. मो. फाङ्झस ३

300

छहये खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जहायकोट

400

टाहायी ङ्झसॊचाइ मोजना वेरऩाटा, च ङ्टऩा १

300

बाब्र ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टसाऩानी ८,९,

300

कारे खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणरी, ङ्जऩराडी

300

जरङ्टके ङ्झसॊचाइ मोजना, फासिय ा्ृाृा

300

गोठी साइङ्झतखोरा ङ्झसॊचाइ प्णारी, फडाखोरा

200

ङ्झसभतरा ङ्झसॊ.मो. यावतकोट ३

400

बवानी ङ्झसॊ.मो. बवानी

400

डावाखेत ङ्झस।प्र। गभौडी(३ भङ्टल्भी

300
4600

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्ञचऩन ङ्झस.मो कटटी ,दै रेख ,(२०हे .)

50

यनङ्टखाना ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, दङ्टल्रङ्ट ,(५हे .)

50

सूवाकोट (धाय) ङ्झसॊ.मो., फासी १, (८हे .)

400

तोरा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, चाभङ्टण्डा ९ , (१०हे .)

300

गोठीखोरादे ङ्ञख ऩाडङ्टरेगडा ङ्झसॊ ऩोखयी,

200

फाॊसी ३ ,(७.५हे .)

भङ्टरऩानी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, डाॉडाऩयाजङ्टर ७ दै रेख (१०हे )

500

खाम्सेखोयीमा ङ्झसॊ.मो, कङ्टसाऩानी ९, चाभङ्टणडा १

500

ङ्झबयकङ्टना अरेऄ चीखेती ङ्झसॊ.मो, कङ्टसाऩानी ९

500

गजि आकासेऩानी ङ्झसॊ.मो, जम्वङ्टकाध ३

500

काभीधाया ङ्झसॊ.ऩो, डाॉडाऩयाजङ्टर ७

500

ङ्झसम्ताडा ऩोखयी ङ्झसॊचाइ मोजना, वासी ३

500

याइरी ङ्झसॊ.ऩोखयी ङ्जवन्दवाङ्झसनी ४

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

कङ्टना फङ्टङची झाडगाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जग्गनाथ २,३,४,
अभराचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट ९
फाॉस खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फजेडीचौय ३
याताचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, याभघाट ४
भदानेचौय ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,छन्च ङ्ट ८
बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट ४,५,६,
बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गङ्टभी १,२,३
बेयी िान्तीऩूय ङ्झरफ्टन.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट ३
उऩकाय बेयी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., याभघाट

४

सहाये ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सहाये ८
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क्मूयेनी खौरटे ऩानी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., योल्ऩारी टोर याभघाट
कङ्टइकाना न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,न.ऩा.
नौरागाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, ङ्झसॊहासैन ६
कािी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩो., फासी ७
रेथटे चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सातरा
फङ्टङ्झतम
ि ादाल्खा बकाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गभौडी ३
फाडङ्टरेगया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी फासी २
ङ्झसभखेत नाउरे ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यावतकोट १
कूनखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यावतकोट ६
रेकारी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,राङ्झरकाडा ६
ङ्झनगारऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोगनऩानी ४
गल्राऩानी ढाणखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी , न.ऩा. ९
साहङ्टटोर यानङ्टखाना ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दल्रङ्ट ८
फत्तङ्झस न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टकटीमा ७
योर न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, ङ्झसॊगासैन ६
ङ्झसयाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, रकान्र ९
काठधाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., वेरऩाटा ३
कािङ्टरीआवत न.प्र.ङ्झसॊ.मो ऩो., यावतकोट ५
योसनीडाॉडा आकािे ऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., यावतकोट ५
चौताया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॉडाऩयाजङ्टर ७
भसाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩो., न.ऩा. ३
काभीधाया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩो., डाॉडाऩयाजङ्टर ७
ङ्झसम्सेखोयीमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टसाऩानी ९, चाभङ्टण्डा १
कङ्टसाऩी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टसाऩानी
भाङ्झथल्रो सङ्टइमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, ङ्झफिारा 5
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

23,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
गीताचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, फडरम्जी, याउतकोट य बेयीकाङ्झरकाथङ्टभ (४३५ हे .)

5,000

ङ्झसकायी कया नाके भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवसल्रा ( ६० हे .)

3,000

यावत कोट ङ्झसॊचाइ मोजना, (३३ हे .) याउतकोट

100

ङ्झरिे चौय ङ्झसॊचाइ मोजना, सातरा (३० हे .)

100

जनजाती ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवन्दवाङ्झसनी दै रेख

7,200

घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टल्रङ्ट न.ऩा. दै रेख

100

टाहायी ङ्झसॊचाइ मोजना, वेरऩाटा च ङ्टप्रा

1,000

बक्त खोरा ठू राखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टसौऩानी ८

1,000

दङ्टधौरी खोरा चम्रेगडा हङ्टदै ङ्जकटङ्ट सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरवोट ५

1,000

ङ्ञचता खोरा

1,000

ङ्झसॊचाइ मोजना, याकभ कणािरी ८

बमयसोत दे उया

ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉसी ९

रभथतडा ङ्झसॊचाइ मोजना, गौयी ३ दै रेख
डावखेत ङ्झसचाइ आमोजना, गभैडी 3 भङ्टल्की दै रेख

1,000
1,000
500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

९००

अरै चीवायी दे ङ्ञख काङ्झरका भङ्ञन्दयसम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना काबैयव ७, दै रेख
आरुवगय दङ्टवाडे रेप्चेतौय ङ्झसॊचाइ मोजना, साततरा, दै रेख
कारेखोरा फडाअवर जोये वाच ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झतरायी, दै रेख
कारेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बवानी १,३,५,६ (८० हे .), दै रेख
कैना खोरा ङ्जऩयीमा ङ्झसचाइ मोजना दङ्टल्रङ्ट न ऩा, दै रेख
गाई पारे साउने ऩानी दे ङ्ञख कोर डाडा सम्भ ङ्झस.मो.,चाभङ्टण्डा ८, दै रेख
धौराकोट ङ्झसगौडी ङ्झसॊ.मो., ङ्झसगौडी ८, दै रेख
ऩानकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, डाॉडा ऩयाजङ्टर, दै रेख
पयतारे ङ्झस.मो., जफभङ्ट काॉध ८, दै रेख
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फाॉझऩानी कोसेडी ङ्झसॊचाइ मोजना, रकान्र १,२,३,६ (२०० हे .), दै रेख
बाप्र खङ्चयगैह्रा ङ्झसॊ.मो. खङ्चयगैया १ दे ङ्ञख ७ , दै रेख
बावय खयीगैया ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्चयगैया (१७० हे .), दै रेख
याकभ ङ्झसॊचाइ मोजना, याकभ (३० हे .), दै रेख
ङ्जविारा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जविारा (५५ हे .), दै रेख
ङ्झसगौडी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगौडी ३,४,५ (४० हे .), दै रेख
सङ्टनकाउरी ङ्झसॊचाइ मोजना, कािीवाट (११० हे ), दै रेख
कङ्टनाफौची ङ्झस. मो. जगनाथ
खयीगैय तायाचौय ङ्झस. मो.
गोठीखोरा ङ्झस. मो. फासी
गोडेखोरा तयमाॉ ङ्झस.मो. दङ्टल्रङ्ट नगयऩाङ्झरका दै रेख
छहडे खोरा ङ्झस.मो ना. न.ऩा २ जाहायकोट
ज्माङ्झभयखोरा ङ्झसचाइ कङ्टरो वाथकोट साल्खिक ना.न.ऩा ९ दै रेख
ज्माङ्झभयखोरी ङ्झसभाडीकोट ङ्झस. कङ्टरो ना.न.ऩा ८ दै रेख
ङ्झतऩिडी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वडाखोरा ५ दै रेख
तीनजङगे भदान ङ्झसॊ.मो. फारवाटाय ४ दै रख
दङ्टधौरी खोरा एक्रे डाडाॉ ङ्जकदङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरकोट ५
ऩायीखेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो डाॉडाऩयाजङ्टर १,२ दै रेख
फङ्टडाखोरा दे ङ्ञख फङ्टडावाडा ङ्झस मो जम्वङ्टकाॉधा्ृा ३ कटङ्ट रेडाॉडा दै रेख
बत्ताखोरा ठू रोखोरा

ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टिाऩानी ८

बाब्र ङ्झसचाइ मोजना कङ्टसाऩानी ८,९
ङ्झबत्रीखोरा ङ्झस. मो. नौभङ्टरे
याऩछे या राभा ज्मङ्टरा ङ्झस.ॊ मो. राहा १ य ८
ङ्चयठाऩाडङ्टरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो डाॉडाऩयाजङ्टर ४
वाउसेखाडा ङ्झसॊ.मो. ना.न.ऩा ८ दै रेख
ङ्झसभरतडा ङ्झसचाइ कङ्टरो ना.न.ऩा ३ दै रेख
ङ्झसभरतरा ङ्झस.मो. यावतकोट ३
हनेटा

ङ्झसॊचाइ मोजना, अवर ऩयाजङ्टर

हाडे खोरा तल्रोडङ्टगेश्वय ङ्झस.मो दै रेख
हङ्टल्ब ङ्झसचाइ मोजना ,भाङ्झरका ,५
हेउकी खेत ङ्झसचाइ कङ्टरो डाॉडाऩयाजङ्टर ३ दै रेख
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

खोटखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुभ ७, दै रेख
गहेडी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩराडी ६, दै रेख
ङ्झगटीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,, नाउरेकटङ्टवार, दै रेख
गोठी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवसारा ४,५, दै रेख
गोरादे उ च ङ्टनखानी खोरा फाजावानी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ना.न.ऩा., दै रेख
फाडतडी फृहत ङ्झसचाइ मोजना ऩङ्टसाकोट, दै रेख
फासखेत ङ्झसॊ.मो., चाभूण्डा ७, दै रेख
फङ्टढाखोरा ङ्झसॊ.मो., ङ्झसॊहासैन, दै रेख
ङ्झबङ्झत्रखोरा ङ्झसॊ.मो., नौभङ्टरे ७, दै रेख
ङ्झबत्री खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरकोट, दै रेख
ङ्झसभखेत ङ्झनभामर ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसगौडी ८, दै रेख
अयीगारे ङ्झसहाॉरा भ्माकङ्टने भटे रा ङ्झस.मो
आरुफगाड आभखेत गोटखेत सातरा ८
करीभङ्टडा कैरया डाॉडा ङ्झसॊ.मो. फडाबैयव ४,७,९
काराकाङ्जटमाॉ ङ्झस.मो ङ्जवसारा ५ दै रेख
काराकाङ्जटमाॉ ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झफश्ऩरा ५
काराऩडा खोरा भङ्टहान दे ङ्ञख याइढङ्ट गा ङ्झस.मो. ङ्झसहासैन दै रेख
काङ्झरदह गैयाऩाटा ङ्झसभखेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, भाङ्झरका ४
कारेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, राङ्झरकाॊडा
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खैयाधाया-साउनगाडे ङ्झसॊचाइ कङ्टरो बै यीकाङ्झरकाथङ्टभ-१, दै रेख
खोटखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, रुभ
खोऩेगाॉउ ङ्झसॊ.मो. चाभङ्टन्डा ४
खोप्तडा ङ्झसॊ.कङ्टरो ना.न.ऩा ८
गचे खोरा थमारा वगय ङ्झसॊ.मो. ङ्जऩराडी ३,४
गाडखेत ङ्झस मो ना न ऩा ३
चाङ्चयऩाटा ङ्झसचाइ कङ्टरो ना.न.ऩा ८
ङ्ञचउयाखेत फोङखोरा सङ्टवाछे डा ङ्झस.मो.छङ्ट ल्रङ्ट न.ऩा.२
ङ्ञचउयाखेत फोडिखोरा सङ्टवाछे डा ङ्झसॊ.मो. दङ्टल्रङ्ट ३ दै रेख
ङ्ञचउयीखेत ङ्झसॊ.मो., तोरीजैसी, दै रेख
चौय फागदङ्टरा ङ्झसॊ.मो. सल्रेयी ७
छडीकङ्टण्टा ङ्झसॊ.मो., ङ्जवन्दवाङ्झसनी, दै रेख
छहये खोरा ङ्झसॊ.मो. कारबैयव ६ दै रेख
ङ्झछप्वाखोरा ङ्ञजवादङ्टृङ्टल्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, भाङ्झरका ५
ङ्झछम्चाखोरा ङ्झसम्री दङ्टल्रङ्ट
ङ्ञझऩङ्ञझऩे ङ्झसॊचाइ ऩोखयी दङ्टल्रङ्ट न.ऩा.-५, ऩोखया, दै रेख
ठङ्ट रोखोरा सारडाॉडा ङ्झस.मो चाभङ्टन्डा ५
ङ्झतदङ्टगैया वगौया ङ्झसॊ.मो. ना.न.ऩा ३
तीनजन्गे भदान ङ्झसॊ.मो. वारङ्टवाटाय ४ दै रेख
दङ्टदैारी खोरा दे ङ्ञख एकरेभयाडा ङ्जकटङ्ट ङ्झस.ॊ कङ्टरो ङ्जऩऩरकोट ५
दङ्टधौरी खोरा ङ्ञचहानी खेत ङ्झसॊ.मो. ङ्जऩऩरकोट ४
दङ्टरीगाउ भाङ्झथल्रो भडासैना ङ्झसचाई आमोजना ङ्झतरे ऩाटा ३,
दोबान ङ्झबयकङ्टना ङ्झसॊचाइ कङ्टरो कङ्टसाऩानी ९
धायाऩानी ङ्ञचराउने भङ्टर ङ्झसॊ.मो. सेयी
ङ्झधम्चा खोरा हडेया ङ्झसॊ.मो. भाङ्झरका ६
नौश्ले रोहोये खोरा तटफन्ध, नोभङ्टरे ६
ऩङ्टसाकोट ङ्झसॊ.मो., दङ्टल्रङ्ट ६ दै रेख
फडावान ङ्झसॊ.मो., काॉसीकाॉध ६ दै रेख
फङ्टडाखोरा टङ्टयभा ङ्झसॊ.मो. रमाङ्जट ङ्जवन्रसैनी ९ दै रेख
बक्तखोरा ठङ्ट राखेत ङ्झसॊ.मो. कङ्टसाऩाङ्झन ८ दै रेख
बक्ता खेारा ठङ्ट रोखेत ङ्झसॊ मो. कङ्टिाऩानी ८ दै रेख
बम्प्मा गोमरङ्झसभ ङ्झसॊ.मो. चाभङ्टन्डा ५
बवानी ङ्झसॊचाइ मोजना, बवानी
बेयी काडा सङ्ट. ङ्झस.मो १,४
याउसे फाहचौय डोक्रा ङ्झसॊ.मो. बैयी ९ दै रेख
याऩण ङ्झसॊ.मो., वारङ्टवाटाय २ दै रेख
राभचाॉडा ऩक्की कङ्टरो फडाबै यव ९
राहा ङ्झस.मो राहा १,२,३
ङ्जवयाकोट फागाऩाटा ङ्झसॊ.मो. फडरम्जी दङ्टल्रङ्ट १० दै रेख
सल्रेयी ङ्झसॊ.मो, काॉसीकाॉध २ दै रेख
सहडे भन्धय ङ्झसॊ.मो. जगनाथ ७,८ य ९
ङ्झसभरतरा ङ्झसॊ.मो. यावटकोट-३
ङ्झसभाडीकोट ङ्झसचाइ मोजना ना.न.ऩा ८ दै रेख
ङ्झसथने ङ्झसॊचाइ मोजना, कारबैयव ६
हाकेखोरा तल्रो दङ्टगथि चय ङ्झसॊचाइ मोजना
हङ्टककखोरा ङ्झसचाइ कङ्टरो चाभङ्टन्डा ९ दै रेख
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

10800

१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
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आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सान्ताडा कयङ्गे खोरा ङ्झन. ङ्जवन्रसैनी २

500

टररोडङ्टङ्गेश्वय रोहोये खोरा तटवन्ध , दङ्ट.न.ऩा. १

500

नौश्ले रोहोये खोरा तटवन्ध नौभङ्टरे ६

500

फारतडा न्माउने खोरा ङ्झनमन्त्रण, जगनाथ

500

रोहये खोरा ङ्झत्रवेङ्ञण सॊ गभ उ.भा.ङ्जव.सॊ यऺण

500

ऩयाजङ्टरी खोरा तटवन्ध, गोगनऩानी, १,२य ३

500

बैयवी खोरा ङ्झनमन्त्रण, बैयवी काङ्झरकाथङ्टङ १

500

जम्भा फजेट

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
तोरीऩाटा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, तौङ्झरजैसी १

500

ङ्ञचउयीबीय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ना.न.ऩा. ९

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
रोये

5,000

नदी ङ्झनमन्त्रण

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

1000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

तङ्टरङ्झस भा.ङ्जव. वचावट वारङ्टवाटाय ६

500

भाङ्झथल्रो ढङ्टॊ गेश्वय फजाय सॊ यऺण, ढङ्टॊ गेश्वय

500

(रु. हजायभा)

कैरारी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
300

वन्दे गाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, (२०५ हे .) गोदावयी ८ , कैरारी

300

अभयावती ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे .), ऩथयै मा ८ य ९, कैरारी

300

गैडाखेडा ङ्झस मो, कैरारी

300

साॉढेऩानी ङ्झडऩड्तूफर
े ङ्झसॊ.मो.,कैरारी

700
37000

ङ्झसॊचाइ सॊ बाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणथतय कामिक्रभ
सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसचाइ ङ्झनदे िनारम, धनगढी, कैरारी

१४०५
१४०५

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

31,800

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

600

ऩङ्टङ्ञजगत अनङ्टसन्धान तथा ऩयाभिि

600

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
प्रणारी

ध न ऩा ७ जखोयतार ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

३५७११८

1,500

वाणी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना (१८०० हे .), जोिीऩङ्टय २ य ५ य थाऩाऩङ्टय, कैरारी

गोदावायी- १ ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

759
40,400

यङ्झतऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजन, याभङ्ञिखयझारा १ (४०० हे ), कैरारी

३५७११४

जम्भा फजेट

759

सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, धनगढी, कैरारी

३५७१०५

वाङ्जषक
ि वजेट

16,500
5000

प्रणारी

2500

घोडाघोडी-६, आथथानगय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2000

ऩहरभानऩङ्टय-९, नाखऩङ्टरुवा, ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

1900

चौभारा-५, भॊगरऩङ्टय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी

2500

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

13,000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
झाङ्जप्र खोरा ङ्झस.मो ऩण्डौन ९
टे ढी फाॊध ङ्झसॊचाइ मोजना, फसौटी गा.ङ्जव.स. ७
ऩारडी खोरा दे ङ्ञख ऩारडीसम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनगारी ३

300
0
300
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खङ्टयखङ्टङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, खङ्टयखङ्टङ्चयमा गा.ङ्जव.स. १

600

ठङ्ट रीखारी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सङ्टृङ्टगयङ्ट खार २

300

कानीखोरा ङ्झसॊचाइ ङ्झसभफायी जङ्टगेडा, धनगढी जङ्टगेडा

400

ङ्ट ा
ब ङ्टसाि ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टनव

300

जरघङ्टिा ङ्झसॊचाइ मोजना, धनगढी

300

सल्रेयी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टगयखार ८

500

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
भोहना ङ्झसॊ. प्र., कैरारी

1,530

ऩथयै मा ङ्झसॊ. प्र., कैरारी

6,470

सङ्टदूय ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेङ्झत्रम ङ्झनदे िनारम

2000

ग) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
सूदूयऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, धनगढी, कैरारी,

10700
4000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झनगराङ्झड न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सहजऩङ्टय,१ कैरारी २०हे .

2000

तायानगय न.प्र.ङ्झसॊ.मो, सन्दे ऩानी-८, कैरारी २०हे .

1000

वेडावावा तार ङ्झसॊ.मो, उबाि गा.ङ्जव.स. कैरारी

1100

ऩाताबाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सङ्टगयवखार

1200

जानकी टोर न.प्र.ङ्झस.मो, चौभारा ३

600

फोटाको खोरा ऩूव ि सोल्टा ङ्झसॊ.मो, सङ्टगयखार ७

700

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
ङ्ट ोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सङ्टगयङ्ट खार २
सेतख
ऩरेदी थवाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, सहजऩङ्टय १
सेराऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टकोट ४
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

७७०००

सङ्टदूय ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम

२०००

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
प्रताऩऩङ्टय धोवीमाफाॊध चौयी ङ्झसॊचाइ मोजना प्रताऩऩङ्टय (९०० हे .)

5,000

ङ्जऩरुवा ङ्झसचाइ मोजना, दोदोधया २ (२१० हे .)

10,000

भोहना ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदावयी ५, फान्रे खार कैरारी य कञ्चनऩङ्टय (२००० हे .)

35,000

खङ्टयखङ्टङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, चौभारा

18,000

फन्दे गाडा ङ्झस.मो. (२०५ हे .),गोदावयी ,कैरारी

2,000

फग्थौरी ङ्झस.मो., सङ्टखड,कैरारी

2,000

टे ढीफाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फसौटी ७

800

ङ्जवखे त ङ्झसॊचाइ मोजना, भहङ्टङ्झनमार १ कैरारी

500

जाइजारी ङ्झसॊचाइ मोजना,

500

झप्रेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩण्डौन ९

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

५००

उङ्ञत्तसेनी च ङ्टराड ङ्झसचाइ मोजना खैयार ४, कैरारी
कनया ङ्झसचाइ मोजना, कैरारी
गङ्टगॉ फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, फसौटी (६५० हे .), कैरारी
गैडा खेडा ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे .), कैरारी
जाइजाङ्झर ङ्झसॊचाइ मोजना (२२५ हे .), कैरारी
झयझङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना, (२२० हे .), कैरारी
ङ्जटकङ्टरो अङ्झसभङ्टयो ङ्झसॊ.मो. कैरारी
ठङ्ट रीखारी द्याभ ङ्झस.मो., ङ्झनगारी २

(३३ हे .), कैरारी

ङ्जऩऩर सैन ङ्झसचाइ कङ्टरा ऩान्डौन-५ (१५० हे ), कैरारी
फग्ध्मौरी ङ्झसचाइ मोजना दयख ५ सखड, कैरारी
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फारङ्टवागडा ङ्झसचाइ मोजना खैयारा ५, कैरारी
फाथकोटा तेघयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाराखेती (४०० हे .) कैरारी
बक्तऩङ्टय ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झनगारी १ (४० हे .), कैरारी
ब ङ्टगङ्टडा खोरा फैसेनी ङ्झसचाइ मोजना खैयारा ४, कैरारी
सङ्टनऩार कनया ङ्झसॊ मो, भिङ्टङ्चयमा (२८३ हे .), कैरारी
सङ्टयभीनारा ङ्झसॊचाइ मोजना, हसङ्टङ्झरमा, कैरारी
च ङ्टयी खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झनगारी, कैरारी
जनैखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,
जरसङ्टध्रा ङ्झसॊचाइ मोजना,
जोश्कय तार ङ्झसॊचाइ मोजना,
टे ङना ङ्झसचाइ मोजना, याभङ्ञिखयझारा, कैरारी
फाथकोटा ङ्झसॊचाइ मोजना अत्तङ्चयमा न ऩा ३
भहङ्टन्मार गा.ङ्जव.स. ङ्जवखे त ङ्झसॊचाइ कङ्टरो
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

२००

करऩख ङ्झसॊचाइ मोजना, कैरारी
काराऩाखा ङ्झसॊचाइ मोजना, कैरारी
कोइराह तार ङ्झसॊचाइ मोजना, कैरारी
खङ्टङ्जटमा खोरा ङ्झसचाइ मोजना वेरादे वीऩङ्टय ७, कैरारी
खङ्टल्रेगडा भङ्टहान धौसे ङ्झसचाइ मोजना, कैरारी
ङ्जटउरी खोरा ङ्झस.मो., सङ्टगयङ्ट खार ७ (१०० हे .), कैरारी
तामावानी ङ्झस.मो., ङ्झनगारी २ (३२ हे .), कैरारी
तायानगय ङ्झस.मो., साढे ऩानी ८ (२५ हे .), कैरारी
फग्धौरी ङ्झसॊचाइ मोजना, दयख ५, सङ्टखड, कैरारी
भहङ्टन्ऩार गा.ङ्जव.स.१ ङ्जवखे त ङ्झसॊचाइ कङ्टरो (१००० हेक्टय), कैरारी
ङ्झभरनऩङ्टय ङ्झस.मो., ङ्झनगारी २ (४० हे .), कैरारी
भङ्टङ्झतर
ि ी ङ्झसॊचाइ मोजना, हेभनत ७, कैरारी
वाथकोटा तेघयी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदावयी, कैरारी
ङ्ञिविङ्ञक्त ङ्झस.मो., ङ्झनगारी २ (३२ हे .), कैरारी
सङ्टकङ्टटी ङ्झसॊचाइ मोजना, कैरारी
हरवायी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ,ङ्झनगारी १, कैरारी
एक्मूडक्ट ङ्झनभािण, गदङ्चयमा ३
कनया नदी ङ्झसॊ.मो. ऩहरभानऩङ्टय, भसङ्टङ्चयमा य याभङ्ञिखय झारा
काढा ङ्झसॊचाइ फाॉध ऩङ्छक्क नहय ङ्झनभािण, बजनी ङ्झत्रिङ्ञक्त न.ऩा.
कङ्टकङ्टयब ङ्टक्का फाॉध ङ्झनभािण, वसौटी
कोइराह तार ङ्झस.मो. कैरारी
खङ्टयखङ्टयीमा फाॉध ङ्झनभािण, चौभारा
गोकङ्टन्दी नाराभा ङ्झनभािण, गदयीमा १
घट्टे खोरा थाराऩानी हङ्टदै फागजे नारासम्भ नहय ङ्झनभािण, खै यारा ३
जानकीनगय बजना फाॉध ङ्झनभािण, जानकीनगय ८
झरायी फाॉध ङ्झनभािण, उदासीऩङ्टृङ्टय
झाप्री खोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, ऩण्डोन ९ कोल्तडी
टङ्टडेरा जन प्रबात कङ्टरो रामङ्झनङ्ग मोजना, गोदावयी ६
टे डी ङ्झस.मो. फसौटी कैरारी
ठङ्ट रीगाॉड ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभािण, भोहन्मार ७, ८, ९
ऩारडी ङ्झडॊगडा ऩट्रमानी ङ्झसॊचाइ नहय ङ्झनभािण, ङ्झसॊगारी ५
फन्दगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना गोदावयी ८
फल्भी धङ्टभधङ्टभे ङ्झसॊचाइ मोजना, अ.न.ऩा.८
फारवागाडाफाट अण्डै मा हङ्टदै ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण, भसङ्टङ्चयमा कैरारी
याभघोयै मा तारभा ऩङ्छक्क फाॉध,गदङ्चयमा ९
वडोफाफा ङ्झसॊचाइ मोजना,
ङ्जवउसा य जरधङ्टिा ङ्जवचभा ऩने सङ्टखङ्जह धङ्टयङ्जह नारा ङ्झसॊचाइ मोजना
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वोखडेकोट ङ्झसॊचाइ आमोजना, सङ्टगयखार गा.ङ्जव.स. ८
वौङ्झरमा ४ ङ्झिया् ाना फाॉध ङ्झनभािण, फौङ्झनमा
ङ्ञिव भङ्ञन्दय नङ्ञजक ऩवेया फाॉध ङ्झनभािण, ऩवेया
ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्टढीतोरा, गोदावयी ८
सङ्टकधङ्टयै नारा ङ्झसॊचाइ मोजना,
357130

41,950

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञश्चभाञ्चर ऺेत्रीम ङ्झसॊचाइ ङ्झनदे िनारम, धनगढी, कैरारी

6600

अ क्रभागत उऩआमोजनाहरु
ऩान्दौन ङ्झसचाइ मोजना (१०० हे .), ऩन्दौन ५, कैरारी

3,807

राठौवातार ङ्झसचाइ मोजना (२३० हे .), हसङ्टङ्झरमा ७, कैरारी
गङ्टगॉ ङ्झसचाइ मोजना (४०० हे .), फसौटी, कैरारी

4,352
12,000

फारङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, खैयारा ५, कैरारी

4,311

घोये घाटी ङ्झसॊचाइ मोजना, खैयारा ३, कैरारी

1,000

फेरऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदावयी ८, कैरारी

2,400

ङ्झफखे त ङ्झस.ॉ मो. भोहन्मार १

1,000

गोजाय ङ्झस.ॉ मो., सहजऩङ्टय (३० हे .)

1,000

गोजेना ङ्झस.ॉ मो. सहजऩङ्टय

1,000

टे डी फाॉध ङ्झस.ॉ मो. कैरारी

4,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

480

उनीकोट ङ्झडगरीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩायाकाटने १ कैरारी
कनया

ङ्झसॊचाइ मोजना, कैरारी

फरङ्टवागडा फाट अन्डै मा हङ्टदै ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, भसङ्टयीमा १ कैरारी
फासकोट

ङ्झसॊचाइ मोजना, अतयीमा ३ कैरारी

ङ्ञिवगॊगा

ङ्झसॊचाइ मोजना , उभाि य पङ्टरफायी कैरारी

सङ्टभी ङ्झसॊचाइ मोजना, गदयीमा, फसौटी, हसङ्टरीमा कैरारी
357132
357109

यानी जभया

कङ्टरङ्चयमा ङ्झसॊचाइ आमोजना

यानी जभया

कङ्टरङ्चयमा ङ्झसॊचाइ आमोजना ( प्रणारी आधङ्टङ्झनकीकयण सभेत), कैरारी

1,385,002
1,385,002
131,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
भोहना नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

30000

खङ्टटीमा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

30000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

कङ्टरयीमा कङ्टरा ङ्जकनाया तटवन्ध ,ऩथयै मा २,३,४

500

ऩल्टे ऩयङ्ट तटफन्धन थाऩाऩङ्टय ४(ङ्झफजम श्रे ष्ठको घय नङ्ञजक)

500

चयौदी नदी ङ्झनमन्त्रण, प्रताऩऩङ्टय ५

500

भङ्टयकट्टी रोकरी टोर वचावट कामि, अ.न.ऩा. ८

500

कतै ना नदी ङ्झनमन्त्रण, भङ्टसङ्चङ्ट यमा ६

500

ङ्झरक्भा नदी ङ्झनमन्त्रण

500

खप्तयी गोदावयी तटवन्ध ङ्झनभािण, अ.न.ऩा. २

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
गौयी गगा नदी ङ्झनमन्त्रण

6,000

ङ्ञिवगगा नदी ङ्झनमन्त्रण

6,000

गोदावयी य टङ्टॉ डेरा नदी ङ्झनमन्त्रण

5,000

ङ्झरक्भा कतै नी खोरा ङ्झनमन्त्रण

5,000

चौभारा नदी ङ्झनमन्त्रण, चौभारा २, आभफगैमा

5,000

कतै नी नदी ङ्झनमन्त्रण, भसङ्टयीमा ६

5,000

चोयी खोरा ङ्झनमन्त्रण, रम्की च ङ्टहा ७

5,000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
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800

५. तयाई भधेि फाढी व्मवथथाऩन तथा फथती सॊ यऺण कामिक्रभ
कान्रा नदी ङ्झनमन्त्रण

357131

30000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

8,500

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
दङ्ञऺण रे ठङ्टवा ङ्जऩऩरताया ऩायी घोडा न.ङ्झन तथा फथती सॊ यऺण घेडाघोडी ८

500

काडाॉ नदी ङ्झन. तथा फथती सॊ यऺण, यानीकङ्टण्टा दोदोधया १ दे ङ्ञख ९

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - धनगढी, कैरारी

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

डोटी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
धनयासखेत ङ्झसॊ.मो.,रक्ष्भीनगय-२

३५७११४

7500

डोटी

45,300
300

काराऩथये श्वय ङ्झसॊचाई मोजना, भङ्टडेगाउ“ (११२ हे .), डोटी

23,000

काडाभाण्डौ ङ्झसॊचाइ मोजना, काडाभाण्डौ ४, ५, ६, ७, ८ (२३३ हे ), डोटी

22,000

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

400

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
३५७११८

400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4600

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

कचरीगाड दोगडे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सातपेयी १,२,३,४,७

300

फडकङ्टडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी,

200

ङ्झतखातय ८

ठङ्ट रा खोरा खेङ्झत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारीृे, गगङ्टडा भभित ६

200

फाभनसैन ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, डोड ३

300

ङ्झसयभा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी डोड ३

200

सेया खेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो गडसेया १

300

घयखेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो गडसेया १

200

सैनऩातर ङ्झसॊचाइ मोजना, तौरे नी ९

200

ढाडखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, तौरेनी ८

200

फेराना हल्दङ्टसेन ङ्झसॊचाइ प्रणारी, डाॊडाऩोखयी २

200

ङ्ञजवल्जौडा सवरेक ङ्झसॊचाइ प्रणारी, चवयाचौतया ९

200

दे उजार उल्जे ङ्झस.मो छङ्झतवन ७

400

ङ्ञजवन जौडा सङ्टवरेक ङ्झस.मो., च ङ्टनङ्टकाडा चभाया चौताया ङ्झस.मो. १,७ ,८ य ९

400

दे उकाॊडा ङ्झसॊ.मा. दे उकाडा फासङ्टदेवी २ य ७

400

सभूहगाड तल्रो कङ्टरो भभित, ङ्छदऩामर ङ्झसरगदी न.ऩा. ७

300

काठे थ।यी खेत ङ्झस.कङ्टरो रानाकेदाये श्वय २

300

धोङ्जव खोरा साजन ङ्झस.मो ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा १३ सजना टोर

300
7700

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ऩैमाभङ्टरा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, ब ङ्टङ्झभयाजभाण्डौं ८ ,(१४.५हे .)

800

जजना ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतफन ५

800

,(१५हे .)

टङ्टङ्झडरा सल्रा खोरा ङ्झस.मो., टङ्टङ्झडरा, वनरेक ८, ९, डोटी

400

सेती नङ्छद ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे .), ङ्छदऩामर ङ्झसरगङ्जढ न.ऩा.,, डोटी

500

गङ्टटाथी ङ्झसॊ.मो., भहादे वथथान १,

300

१२हे . , डोटी

ङ्छदक्तड जरासममू क्त ङ्झसॊ.मो., कऩल्रेकी १, ४, डोटी

100

साउणी खेती ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झसभचौय, डोटी

200

ङ्झसल्रेखोरा दाङ्झडभथता ङ्झसॊ.मो, बूङ्झभयाजभण्डौं ८,९ (१४.५हे .)

500

ऩातरखोरा ङ्झसॊ.मो, गैहग
ि ाउॉ ९, (२०हे .)

500

ङ्जवया केदाय ङ्झसॊ.मो, ब ङ्टङ्झभयाजभाण्डौं ८ य ९ (२५हें )

500

भाउबेडे खोरा ऩोखयी , वनरेक ६

500

अडेउर सेती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कचनारी १,२,३

500
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जोये टा धाय ङ्झसॊ.मो, ङ्झगयीचौका ९

500

सेती

500

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झसरगडी ९,१०

सेती टङ्टडागाउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चभाया चौताया २

500

रदे श्वय ङ्झसॊचाइ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भङ्टडेगाउ १

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

ऩङ्टतरीसेरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, गैयागाउॉ २
दागडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी ङ्झनभािण मो., सानागाउॉ ३
थाकडे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, ब ङ्टभीयाजभाण्डौं ८
कारेखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी सानागाउ ४
टङ्टङ्झडरा सल्रा खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. टङ्टङ्झडरा, वनरेक ८, ९
ठङ्ट रोभूर न.प्र.ङ्झसॊ.मो. कङ्टरो/ऩोखयी ङ्झनभािण, फासी डफर साउॉ द 1,2
अडेउरभा सेती नदी फाट ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩचनारी १,२,३
जोये टा धाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, ङ्झगयीचौका ८,९
वोडमा खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी मोजना, ङ्झगयीचौका 9
गङ्टनाखोरा वासकाटमा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, ङ्झगयीचौका 8
कथ्थो फगड न.प्र.ङ्झसॊ.मो. दहकाङ्झरका ६
न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ङ्झरफ्ट मो, सानागाउ 4,5,6,7
ङ्जऩऩल्रा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ङ्जऩऩल्रा ७
खीटी सातानारी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ,1,2,8,9
गडखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , सानागाउ

४

न.प्र.ङ्झसॊ.मो. यमाची ४ पोक्सङ्टण्डो ५
न.प्र.ङ्झसॊ.मो. रूवाखोरा खेत ४ फायऩाटा 2,3,4 फायऩाटा
ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो. छङ्झतवन २,४
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

48,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्जऩऩरकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भीनगय २ (५८ हे .)
हल्दे गाड ङ्झसॊचाइ मोजना, भान्भाकाऩडी ४,५,७,९ (८९ हे .)
ङ्ञचङ्ङीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, गैह्रागाॉउ ४,८,९ (६३ हे .)
ङ्जवसल्रागाड ङ्झसचाइ मोजना, कपल्रेकी १ दे ङ्ञख ९ (१५० हे .)

500
500
2,400
10,400

सेया ङ्झसचाइ मोजना राटाभाडौं ८

2,000

घोडीरास ङ्झसॊचाई मोजना, फछे न ९ ङ्जव.ङ्जऩ.नगय

7,300

दे वान ङ्जवयौटा ङ्झसॊचाइ मोजना चैकोट काडाभाण्डौ ९ (८० हें ) डोटी

1,500

चाभा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना राटाभाष्डौं १ (३५ हें ) डोटी

1,500

ऩङ्चयवन ङ्झसॊचाइ मोजना गैयागाॉउ २ ३ (३० हें ) डोटी

1,500

ध्माडीगाडे सेरेखकि ङ्झसभटोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झतखताय ३ ६ ७ (३० हें ) डोटी

1,500

याभगाड खेङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झधकािभाण्डौं १ २

1,000

काऩडी ङ्झसॊचाइ मोजना,रानाकेदाये श्वय ९

1,000

सइनेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, फछे न २

1,300

दे उजार उल्जे ङ्झसॊचाइ मोजना, छङ्झतवन ७

1,500

कचरीगाड दोगडे सातपयी १ २ ३ ४ ७

1,500

वारी नगर ङ्झसॊचाइ मोजना, चावया चौताया वा.नॊ.१

1,000

फङ्टत्रे ङ्झसम्खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, चवया चौतया १ ८ ९

1,900

याजऩङ्टय ङ्जऩऩल्रा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. ७ (३७ हे .)

1,900

सैगढी ङ्झसॊचाइ मोजना, रक्ष्भी नगय २

2,000

ओखर ढङ्ट ङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना, घाडर ४

2,000

फोडेखाय फगय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ङ्झगयी चौका

2,000

बावय कङ्टने डागा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झतखयदय ४ रोरी डोटी

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

१२००

रुवाखोरा खेत ङ्झसचाइ मोजना फयऩाटा २, डोटी
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अइङ्झर खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वथथान, डोटी
आङ्झरअतूयारी ङ्झसॊ.मो. भङ्टडबया २, डोटी
कनेयीगाड ङ्झसचाइ मोजना भङ्ङाकाऩडी ६,८,९, डोटी
कङ्टतेडा ङ्झसचाइ मोजना (३० हे .) रडागडा ९, ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. १४
कङ्टनीगाड थाऩसा ङ्झसॊ.मो., फनरेक (३८ हे .), डोटी
कोइयारखोरा ङ्झसॊ.मो. ओखरढङ्ट ङ्गा, घागर ४, डोटी
खारीखेत ङ्झछङ्ङेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, काडाभाण्डौं

२, डोटी

खङ्टरीखेत ङ्झसॊ.मो., ङ्छद.ङ्झस. न.ऩा. ८, (२८ हे .), डोटी
खोल्राखान वारावन सावयीगाउॉ ङ्झसॊ.मो.(६४ हे .) कऩल्रे की ७ य ९
गडफडे ङ्झसॊ.मो.(५७ हे .) ङ्झतजारी १ य २, डोटी
गङ्ञण्डगाड ङ्झसॊ.मो.(२० हे .) ऩोखयी ३, डोटी
गयाडा ङ्झसॊ.मो.(१५ हे .) गयाडा, केदायअखडा ९, डोटी
गरागाड ङ्झसभरकोटी ङ्झसॊ.मो.(१२ हे .) केदायअखडा ३, डोटी
ङ्झगयी चौका ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झगयीचौका, डोटी
गङ्टगङ्झङ्ट तभूर ड्दाभ ङ्झसॊ.मो.(२७ हे .) केदायअखडा ३,४,५,६,७,८ डोटी
गोल्राखेत ङ्झसचाइ मोजना रङ्ञक्ष्भनगय ७, डोटी
गोसेरी गाड याताभाटी ङ्झसॊ मो, ऩोखयी ३ , डोटी
घयखेत ङ्झसॊ.मो.(३० हे .) गडसेया १, डोटी
घोडीरास ङ्झसॊ मो, फाझककनी, डोटी
चन्कट्टे गोगनीगाड सङ्टभार ङ्झसॊ.मो. सयथवतीनगय, डोटी
ङ्ञचम्चे थराऩानी ङ्झसॊ.मो. ङ्जव.ङ्जऩ. नगय, फछे न ५, डोटी
छहये गाड चवराखेत ङ्झसॊ.मो. घाङ्गर ६, डोटी
जोङ्झगधउसे ठू रा ङ्झसभर ङ्झसचाइ मोजना सानागाउॉ ८, डोटी
ङ्ञझगाफङ्ञथत ङ्झसचाइ मोजना वासङ्टदेवी १,९, डोटी
टङ्टङ्झडरा फन्रेक ङ्झसॊचाइ मोजना, फनरेक-८, डोटी
ठङ्ट रोखोरा ङ्ञखयाऩानी ङ्झसॊ.मो.रडागडा १,८, डोटी
डङ्टभगाड ङ्झसॊ मो, राटाभाण्डौ, ङ्ञजजोडाभाण्डौ य फनरेक , डोटी
तीरतारी ङ्झसचाइ मोजना राटाभाण्डौ ९, डोटी
दाङ्ङाऩानी फोयाखेत ङ्झसचाइ मोजना दङ्टगािभाण्डौ ३, (२५ हे ) डोटी
नाभदरी ङ्झसचाइ मोजना भहादे वथथान २, डोटी
ङ्झनग्राडा सेरा ङ्झसचाइ मोजना (३७ हे .) फाझककङ्झन २, डोटी
ऩनार छहडा गङ्टनय ङ्झसॊ.मो. ङ्झनयोउरी ८, डोटी
ऩानीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचनारी ३, डोटी
फगाडीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखयी ५,६, डोटी
फमऩानी ङ्झसॊ.मो.(१७ हे .) खरङ्गा ये गडी, रक्ष्भीनगय ४, डोटी
फाटङ्टरीखान खेत ङ्झसचाइ मोजना, ऩाकयी, ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. १४
फान ङ्झसॊ.मो. रपडा, ङ्झसभचउय ९, डोटी
फानडङ्टरीसै न ङ्झसॊचाइ मोजना (१५५हे .) वनरेक, डोटी
फान्डङ्टरीसैन ङ्झसॊचाइ मोजना (१५५हे .) वनरेक, डोटी
फोडेखाय फगय ङ्झसॊ.मो.,(२७ हे .) ङ्झगङ्चयचउका ९, डोटी
बावयखोरा ङ्झसचाइ मोजना काडाभाण्डौ ४, डोटी
बावयदे ङ्ञख ऩङ्टनेडाॊगासम्भ ङ्झसॊ.मो. ङ्झतखातय ४, डोटी
भटे रा ङ्झसॊ.मो.(३० हे .) गयाजङ्ट, केदायअखडा १ य २, डोटी
ङ्झभरखेत भझयाखेत फागीजय ङ्झसॊ.मो.(२६ हे .) छङ्झतवन ३,६,७, डोटी
भङ्टनेकोटी ङ्झसॊ.मो.(५४ हे .) तोरेनी १, डोटी
भेरघाटीदे उ फमारगाॉउ ङ्झसॊ.मो. रानाकदे ाये श्वय ८, डोटी
यावरगाउ ङ्झसचाई मोजना रङ्ञक्ष्भनगय ६, डोटी
रखडा सेराखेत ङ्झसॊ.मो.(४५ हे .) खाङ्झतवडा २, डोटी
रथकय ङ्झसॊचाइ मोजना रक्ष्भीनगय वडा नॊ ४, डोटी
राभदारा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरकाथथान ४, डोटी
वखे खोरा कापरखोरा ङ्झसॊ.मो.(५३ हे .) खाङ्झतवडा ४ य ९, डोटी
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वखे खोरा कापरखोरा ङ्झसॊ.मो.खङ्झतवडा ४,९, डोटी
वारवाटा ङ्झसॊ.मो.,(१५ हे .), दउड १ य २, डोटी
साइरीगाड र.ज.ङ्जव. ङ्झसॊ.मो.,(२० हे .) दै ना, दउड ८, डोटी
सारखकि ङ्झस.मो., भङ्टडबया, डोटी
ङ्झसभाय खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजजोडाभाण्डौ २, डोटी
सेयागाड ङ्झसचाइ मोजना रानाकेदाये श्वय ९, डोटी
हडयानी ङ्झसॊचाइ मोजना, गडसेया ५, डोटी
होरेसेन ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनयौरी ९, डोटी
अथडेआभ थमाल्ताडा ङ्झसॊ.मो. फायऩाटा १, डोटी
आभतडा ङ्झसॊ.मो. चभयाचौताया 4, 5, य 6, डोटी
कादभ खोरा राभगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, गाजयी ३, डोटी
कानखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखयसैन, डोटी
काराऩातर ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरकाथथान ४,५,६, डोटी
गाडीजय ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टडबया ५
घट्टे खोरा झङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वथथान ९
घट्टे खोराझोडा ङ्झसॊ.मो. (२२ हे .) भहादे वथथान ९, डोटी
घोल्तडा ङ्झसॊ.मो. (५० हे .) ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. ६, डोटी
ज्माम्बाडी जनकल्रा भटे रा ङ्झसॊ.मो. ऩचनारी ५ य ७, डोटी
ठू रीभूर ङ्झसॊ.मो. खाङ्झतवडा १ य २, डोटी
डङ्टभगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, राटाभाण्डौ
डङ्टभगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, राटाभाण्डौ य ङ्ञजजोडाभाण्डौ
ङ्ट ा पेय ङ्झसॊ.मो. (४० हे .) ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. १३, डोटी
दाये गण
दे उगडा ङ्झसॊ.मो.,(३४ हे .) कनसेन, करेना १,२,३,४,५,६,७, डोटी
दोगडे सैन ङ्झसॊ.मो. ङ्झतखातय ३, डोटी
दोफामा सेया ङ्झसॊचाइ मोजना, फनरेक, डोटी
ऩङ्ञश्चभ ङ्छदऩामर ङ्झसॊ.मो. ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. ११, डोटी
ऩूवॉ ङ्छदऩामर ङ्झसॊ.मो. (५५ हे .) ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. ९ य १०, डोटी
फेयेकोट ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण ऩचनारी ८
फेयेकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचनारी ८
फोडेखाय ङ्झसॊ.मो. रुऩर रेखी-ङ्छदऩामर न.ऩा.-७
फोडेखाय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदऩामर न.ऩा. ७ कऩररे खी
फोतडी सैन ङ्झसॊ.मो. (२५ हे .) यानागाउॉ ५ य ७, डोटी
फोतडी सैन ङ्झसॊचाइ मोजना, यानागाॉउ ५ य ७
भउये ऩानी बाटीगाउॉ ङ्झसॊ.मो. बूङ्झभयाजभाण्डौं , डोटी
भल्रो ङ्झसन्दङ्टये ङ्झसचाइ मोजना रानाकेदाये श्वय ३ य ४, डोटी
यउतकट्टे बाडी ङ्झसॊ.मो. (४० हे .) सयथवतीनगय ७ य ९, डोटी
राभखेत भनेठा ङ्झसॊ.मो. (२५ हे .) राभीखार १, डोटी
वारी नगेर ङ्झसॊचाइ मोजना, चावया चौताया वा.नॊ.१
सरानी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना कपल्रे खी
सेयाखेत फङ्टढाइजाय ङ्झसॊचाम मोजना गाजयी ४ ५ ६
सेरीगाड सरेरयीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टगाभाण्डौ ६
सोरकऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩसाि
हडयानी ङ्झसॊचाइ मोजना, गडसेया ४ य ५, डोटी
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

उङ्झडना ङ्झसॊ.मो.भङ्ङाकाऩडी ४, डोटी
कराये भनासेन ब ङ्टभीयाजभाण्डौं, डोटी
काचूराखेत ङ्झसॊ.ऩोखयी फायऩाटा १, डोटी
काऩडीगाउ कैनखेत फसै न, डोटी
कारागाड ङ्झसॊ.मो., भङ्टडेगाउ-६, डोटी
ङ्जकभङ्टवाखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बूङ्झभयाजभाण्डौं, डोटी
कङ्टणीखेत ङ्झसचाई मोजना भङ्टडबया २, डोटी
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कोरा ङ्झसॊचाई कूरो सातपयी ४,६, डोटी
कौसडी खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गैयागाॉउ १, डोटी
खायखेत ङ्झसॊ.मो. घण्टे श्वय ६,७, डोटी
गपरी ङ्झसॊचाइ मोजना, डोटी
घाॊगर ङ्झसॊचाइ मोजना, घाॊगर ४, डोटी
चवाराखेत ङ्झसॊ.मो.घागर ६,७, डोटी
ङ्ञचउयाना

ङ्झसॊ.मो गगङ्टडा १, ४, डोटी

ङ्ञचयीखोरा ङ्झसॊ.मो.भङ्ङाकाऩडी ६, डोटी
छहये खोरा चौभाराखेत ङ्झसॊ.मो.घागर ६,७, डोटी
ङ्ञजमाखोरा ङ्झसॊ.मो.ङ्झसभचौय ३, डोटी
झाडी खेत ङ्झसॊ.मो.रक्ष्भीनगय ६, डोटी
टङ्टणागाड कोराखेत ङ्झसचाइ मोजना सातपयी, डोटी
ताये गडा ङ्झसॊ.मो. फछै न २, डोटी
ङ्झतराटी वनरेका ८ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजतारी, डोटी
तोरीखेत ङ्झसॊ.मो.घण्टे श्वय ८, डोटी
दयवाये खकयकाॊडा ङ्झस.ॊ मो. फछै न ८, डोटी
दल्मायीखोरा कोकयकाडा ङ्झसचाइ मोजना फसै न, डोटी
दौसीगाड ङ्झस.मो.ङ्झधकािभाण्डौं ३,४,५, डोटी
धङ्ञम्ऩनाया ङ्झसॊ. ऩोखयी भूडेगाउ ३, डोटी
नात्डा ऩस ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसयसैन, डोटी
नोऩाघाट टाटय ङ्झसॊचाइ मोजना, डोटी
ऩानाखोरा ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसभचौय,९, डोटी
फङ्जवनाऩाङ ङ्झसॊ.मो.ङ्झगङ्चयचौका १, डोटी
बूजेङ्झसह ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसभचौय ४,५, डोटी
याभगाड परेडी ङ्झसॊ.मो.यानागाउ, डोटी
वयऩानी ङ्झसॊ.मो. घागर ४, डोटी
सरानी कूरो ङ्झसॊ.मो.कपल्रेखी ८,९, डोटी
ङ्झसभखोरा गौयीगाड ङ्झसॊ.मो.बूङ्झभयाजभाण्डौ ४, डोटी
ङ्झसभाय खोरा काऩडी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना,, डोटी
सेयीखोरा ङ्झसचाइ मोजना घागर, डोटी
हादयै ङ्झसॊ.मो गडसेया ४,५, डोटी
अगेया ङ्झसॊचाइ मोजना गडसेया ७ ८ डोटी
कङ्टभाडी खोरा ऩल्रोफोडमा ङ्झसॊ.मो.,(२८ हे .) ङ्झगङ्चयचउका ९, डोटी
कैन खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ., छङ्झतवन २, फङ्टडय
खनैमा खोरा दे ङ्ञख गयाडा ङ्झसॊ.कङ्टरो, केदाय अखडा ९
खायखेत ङ्झसॊ.मो.,(४२ हे .), घण्टे श्वय ६ य ७, डोटी
ङ्झगयीचौका गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९ सवखोरा अन्तिगत
ि को फोडे खाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािणका राङ्झग
घयखेत ङ्झसॊचाइ मोजना गडसेया १ डोटी
घोरताडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा.वडा नॊ. ६, घोरताडा
चापा वयडे ङ्झसॊ.मो.,(३० हे .), गैह्रागाउॉ १, काडाभाण्डौ ९
डङ्टभगाडफाट नहयको व्मवथथा ङ्ञजजोडाभाण्डौ य राटोभाण्डौ गा.ङ्जव.स. डोटी
तोरीखेत ङ्झसॊ.मो.,(४० हे .), घण्टे श्वय ८, डोटी
दभगाड ङ्झसॊ.मो., रागभाण्डौ गा.ङ्जव.स
ङ्छदऩामर ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा.वडा नॊ. १०, डोटी, ङ्छदऩामर
फेयेफोट ङ्झसॊचाइ मोजना ऩचनारी ८
फेरवडाय वयडे ङ्झसभखेत ङ्झसॊ.मो.,(२० हे .) चै कोट, गैह्रागाउॉ १, डोटी
फोडेखाय ङ्झसॊचाइ नहय, ङ्झगङ्चयचौका वडा नॊ. १
बेयीभौया ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झगङ्चयचौका ८
बेरछडा ङ्झसॊचाइ मोजना, राभा केदाये श्वय वडा नॊ. ४, च ङ्टनाव ऺेत्र नॊ. २
भटे रा ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण, केदाय अखडा २, गयाजङ्ट
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भटे रा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, केदायाआखडा वडा नॊ. २, ऺेत्र नॊ. १
रुवाखोरा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, फायफाटा
रदे श्व ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टदेगारु १
ङ्झरथनेगडा ङ्झसॊ.मो.,(१५ हे .), फायऩाटा ७, डोटी
ङ्ट ी सङ्टण्ड ङ्झसॊ.मो.,(४४ हे .), दहकाङ्झरका ३ य ४, डोटी
सेगन
सेया कपरे उडा ङ्झसॊ.मो.,(४४ हे .), दहकाङ्झरका ३ य ४, डोटी
सेयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना गडसेया १ डोटी
सेयीगाङ दे ङ्ञख सरेनीगाड सॉम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झभभािण दङ्टगािभण्डी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.६ डोटी
सेरीगाउ सल्रे यी गाउ ङ्झसॊ.मो.-दङ्टगाभाण्डौ-६
हडानी ङ्झसॊचाइ मोजना गडसेया ५ डोटी
357130

32,550

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
गरुडा ङ्झसॊचाइ मोजना (४७ हे .), गडसेया १,६,७,८ य ९, डोटी

3,360

जमड्डीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२७ हे .), फाझककनी ६, डोटी

500

चासी ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे .), फाझककनी १, डोटी

1,190

गडसेयाचौकी ङ्झसॊचाइ मोजना (४१ हे .), गडसेया २, डोटी

2,000

करढङ्टॊ गा ऩरताडा ङ्झसॊचाइ मोजना (६० हे .), गाजयी १-९, डोटी

8,000

ङ्ञचङ्ङीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना (६० हे .), गैयागाॉउ ५, डोटी

3,500

भल्रीगाड ङ्जकयभडे चौताया ङ्झसॊचाइ मोजना (१५० हे .), भङ्टडबाया १-९, डोटी

3,000

दे उकाॉडा ङ्झस.मो. (३५ हे .) वासङ्टदेवी २ य ७ डोङ्जट

2,000

ङ्ञजवरजवडा सवरे क ङ्झस. मो. (१५२ हे .) चनङ्टकाडा चभया चौताया १,७,८,९, डोटो

2,000

फेरना हल्दङ्टसेन ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी गा.ङ्झफ. स. वडा-२, डोटी (३५ हे .)

2,000

वोडेवोट ङ्झसॊचाइ मोजना ऩचनारी ८ डोटी

2,000

द्वाये ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसरगढी ९ य १०

2,500

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

500

गाडी जहय ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टडबया ३ डोटी
गाडीजय ङ्झसॊचाइ मोजना ,भङ्टडबया ५, डोटी
घोरतडा ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा.६ घोल्तडा डोटी
चीभचेथरा ऩानी

ङ्झसॊचाइ मोजना , फछै न ६ डोटी

ङ्ञजङ्ञजकोट ङ्झसॊचाइ मोजना , रक्ष्भीनगय डोटी
तङ्झरखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, चभया चौताया २, डोटी
ङ्छदक्तड

ङ्झसॊचाइ मोजना , कऩल्रेकी १ य ४ डोटी

नकङ्टयडा फडेगाम गाउ ङ्झसॊचाइ मोजना, गडसेया १
फयार गाउ ङ्झसॊचाइ मोजना , भङ्ङाकाऩडी १ य २ डोटी
फानडू रीसैन ङ्झसॊचाइ मोजना, डोटी
भोया सवरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चभया चौताया ५, डोटी
याउतबट्टे
357109

ङ्झसॊचाइ मोजना , सयथवती नगय, डोटी
20800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

कभरा नदी तटवन्ध, छङ्झतवन ७ य ६

500

ङ्झसभगाॉउ खेत फासङ्टदेवी

500

ऩेरीगाड नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩचनारी

500

ङ्झभरीखेत तटवन्ध, दौड २

500

भझाय खेत सॊ यऺण, ऩचनारी

500

फगयखेत नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनजारी

500

साइरी गाड खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झगयीचौका ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
िहीद थभृङ्झत आ.ङ्जव. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, याजऩङ्टय ७

500
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500

ङ्जकभाङ्झबभा ऩङ्जहयो ङ्झन., वायऩाटा २

२. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
15000

सेती नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

राटाभाण्डौ भा. ङ्जव. राटाभाण्डौ ४

500

ङ्जऩऩल्रा वजाय सॊ यऺण ङ्छद.ङ्झस. न.ऩा ७

500

(रु. हजायभा)

आछाभ
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

357103

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

जम्भा फजेट

759

759
300

यानी िेया ङ्झस.ॊ मो., अछाभ
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

300

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3900

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
फङ्टढा ङ्झसभ

३५७१२६

ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सोडऩा, झङ्झडगाॉउ ३

400

घट्टे खोरा गाध्म जङ्टवाखडी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भॊगर सेन न.ऩा ३

400

जायखोरा ऩल्टीचौय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फायरा २

400

ङ्ञजजाडीगाड ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, दे वीथथान

400

कारीखोरा धाभीगाउॊ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, ढाॊकङ्ट

400

सेय फहादङ्टय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कारागाउॊ , दाइजेऩानी

400

कारऩोखयी ङ्झसॊचाइ प्रमाृारी, बटकाङ्जटमा

300

कोटखोरा ङ्झसॊचाइप्रणारी बागेश्वय

300

भाखन खोरा गाउॉ भाखन ङ्झस.प्र., ङ्झसउडी

400

हाडासैन ङ्झनगन्मा छाऩ ङ्झस प्र, फाङ्ङातोरी ६

500
8000

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
कडसाथ न.प्र.ङ्झस.मो, ङ्चयङ्झडकोट ८ य ९ ,(१७हे .)

750

फाभन गाउॉ ङ्झस. ऩोखयी, रङ्टराॊ ९ (९हे .)

300

ऩदे या ङ्झस. ऩोखयी, नन्दे गडा १ (१२हे .)

950

फयभडाडा ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, नवाठाना, अछाभ

(१०हे .)

500

काडा गाॉउ ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., दे ङ्जवथथान ८, आछाभ

200

कोल्चा ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो., सापेवगय ८ नवढाना, आछाभ

200

धटृ यी ङ्झसॊ.मो, जङ्टऩ ङ्ट ,१० १२हे

300

ङ्ञचङ्झसभङ्टर ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्झनभािण, केदाय अखडा, आछाभ

200

ॉ यङ्ट कोट ४
घोडा ङ्जऩढी आकािे ऩानी सॊ करीत थोऩा ङ्झसॊ.मो., घङ्टघ

500

गवानी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी सोडसादे वी ९

500

ठङ्ट रो खोरा ऩेल्टी सेट वाॉध कङ्टथकोट ९

500

वङ्टढीगॊगा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सापेवगय

500

भयडी ङ्झसॊ.ऩोखयी गजया ४

500

गल्ढाय वृहद ङ्झसॊचाइ ऩोखयी, गाजया , अछाभ

500

दाइजे ऩानी ऩोखयी ङ्झनभािण , कारागाॉउ ३ य ७

500

नेटा आभ ङ्झसॊ.ऩोखयी , नवाठाना ५

500

ऩाखा खेत ङ्झस..ऩोखयी साॉपे न.ऩा. ८

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

काॉडागाउॉ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी , दे ङ्जवथथान ८
फङ्टढाखोरा खेताड न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,.ऩोखयी, ङ्चयङ्झडकोट ५
योता गैया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गाज्रा,
ङ्झसिेश्वय सेन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसिेश्वय गाङ्जवस ३ सेन
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न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, गौवङ्टमासैन
न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, ठाकङ्टयसै न
च ङ्टकेआभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, कङ्टन्ती
योता गैया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,गाज्रा
ङ्झसिेश्वय सेन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसिेश्वय गाङ्जवस ३ सेन
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, गौवङ्टमासैन
न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, ठाकङ्टयसैन
च ङ्टकेआभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, कङ्टन्ती
अल्रीसाडा थकाइरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩो., कङ्टइिका ३
झ्मायीखोरा रमाॊटा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी मो., कङ्टइिका 2
रेसाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी मो., सा.न.ऩा. ८
खदामकाट्टे बण्डायी टोरभा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी मो., रङ्टरा ९
ठङ्ट राखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी मो., वाव्रा 4
सारकोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी मो.,वाव्रा 4
काराआभ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी मो., घङ्टघयङ्ट कोट 2
योरभङ्टहान ङ्झसभतोरी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी सा.न.ऩा. २
ङ्झसदे श्वय सेन न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ,सा.न.ऩा 2
यातागैया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, गाज्रा
फङ्टढाखोरा खेताड न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी मो., ङ्चयङ्झडकोट ५
चारखकि सैन न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कभरफजाय न.ऩा. ९
झ्मायीखोरा आङ्ञम्नखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो., कङ्टइका ३
ङ्झसरेसया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., घङ्टघयङ्ट कोट 1,3
जनीयवा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भॊगरसेन ९
कारीखोरा काडाखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. धभारी 3,4,8,9
भाझी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.ङ्झसदे श्वय १, जाल्ऩादे वी
डोव्रे खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ङ्जवनामक 3
गोनडाडो न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ङ्चयङ्झडकोट
ताऩीयवा वेरनङ्टखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. भॊगरसेन 8,9
सेरानेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. नाडा १
कैरासखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. भॊगरसेन 4,8,9
भसाडेखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. कङ्टरो मो., भिाभाण्डौं
जङ्टरूखेत अभरटाकङ्टया खेत तथा डावखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ढाकङ्ट य सेया 6,7,8
गल्ढाय वृहद न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, गाजया
टू डङ्झसैन न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी, बाटाकाटीमा 9
ऩधेया न.प्र.ङ्झसॊ.मो. कङ्टरो ङ्झनभािण, जगरीकोट 7
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

25,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
दान्दवा ङ्झसॊचाइ मोजना फाङ्ङातोरी (२०० हे .)
गैयोराखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, जाल्ऩादे वी १ (३३ हे .)

8,050
850

काडाॉगाॉउ ङ्झसचाइ मोजना दे वीथथान ८

6,350

फाब्रा ङ्झसॊचाइ मोजना फाब्रा १ दे ङ्ञख ९ अछाभ

1,000

ङ्ट ाय ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टताय ४ दे ङ्ञख ९ (६४ हें ) अछाभ
दङ्टगेसत

1,050

टाऩङ्ट खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्टभािखाद ३ अछाभ

1,000

आटा ङ्झसॊचाइ मोजना सापेफगय ९ अछाभ

1,000

ऩानी भङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना साॉपेफगय ८ अछाभ

3,500

काङ्झरखोरा काडाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना धभारी ३ ८ ९ अछाभ

500

ङ्ञजजाजी गाड ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीथथान ६

500

काराऩोखय ङ्झसॊचाइ मोजना, बटाकाङ्जटमा १ दे ङ्ञख ९

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

अभन ङ्झसॊ मो, साकेट, अछाभ
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आरी वगय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, जनारीवन्धारी, अछाभ
उडासैन ङ्झसचाइ मोजना वथती, अछाभ
ओढायखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भािाभाण्डौं, अछाभ
कऩडे आॉऩ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
कानाकोट कान्दाहा ङ्झसचाइ मोजना रङ्टॊ रा ९, गङ्जहर, अछाभ
कारागढ ङ्झसॊचाइ मोजना, दे वीथथान ८, अछाभ
काराऩोखय आडेखाद सोडना ङ्झसॊचाइ मोजना, याभायोिन ७,९, अछाभ
कारी खोरा काडा खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, धभारी ३, ९, अछाभ
कारीखोरा य घट्टे खोरा ङ्झसचाइ मोजना ढाकङ्ट, अछाभ
खङ्टल्री खोरा फाङ्झसरुख ङ्झस.मो., अछाभ
ङ्ट गाड ङ्झसॊ.मो. घोडासैन-४, अछाभ
गङ्टधभ
गैयाखेत ऩैताया ङ्झसॊचाइ मोजना, जाल्ऩादे वी, अछाभ
गैयाखोरा आरुभाटा ङ्झसचाइ मोजना, अछाभ
घट्टे खोरा डङ्टब्का ङ्झसचाइ मोजना दङ्टङ्झन १ ३, अछाभ
चङ्ञण्डका ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
छामातडा ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
छामातडा ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
जङ्झनयवा ङ्झसचाइ मोजना भॊगरसेन ९, अछाभ
जाङ्चयभखोराकौडा ङ्झसॊ.मो.फैजनाथ ३,५,६ , अछाभ
जङ्टकाने ङ्झसचाइ मोजना फङ्टडाकोट १, अछाभ
टोट्केसारटौटरा ङ्झसॊ.मो.काङ्झरकाथथान २ , अछाभ
तारगाड जरङ्जवद्यङ्टत ङ्झसचाइ मोजना रमाॉटी, अछाभ
दे उतडा ङ्झसॊ.मो. वरीगाउ १,२,३,८, अछाभ
फयभदे उ ङ्झसॊ.मो.नवाठाना ६, अछाभ
बगवतीिेया ङ्झसचाइ मोजना भािाभाण्डौं ६,७,९, अछाभ
बटाडीडारङ्टरा ङ्झसॊ.मो. गाजया-२,५,६,८, अछाभ
भॊगरसेन सेयाडा ङ्झसचाइ मोजना, अछाभ
भारङ्टङभेरा वौयी कङ्टट्टा ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
भारङ्टभेरा भौये कङ्टन्टा ढङ्ट ङगाचाल्ना ३ अछाभ
यातीभाटी ङ्झसॊ.मो.वरीगाउ ४, अछाभ
रम्फन ङ्झसॊ.मो खप्तड

९, अछाभ

ङ्जवयऩाटा चाउडा ङ्झसचाइ मोजना ढकायी अछाभ
िाभातडा ङ्झसॊ मो, भिाभाण्डौ, अछाभ
सारफाटा ङ्झसॊचाइ मोजना, वथती १,२, अछाभ
ङ्झसरेसया ङ्झसॊ.मो. घङ्टघयङ्ट कोट १ , ३ , अछाभ
सेया ङ्झसॊ.मो. झङ्टऩ ङ्ट ३, अछाभ
सै नेडी भाझखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवयऩथ २,४,५,८, अछाभ
अभाने ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना धभारी ७, ८ य ९, अछाभ
आटा ङ्झसॊचाइ मोजना, सा.न.ऩा. ८ अछाभ
आभरुख गाडखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जवनामक ६
कारा ऩोखया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩङ्चयमोजना बाॊटाकाटीमा, अछाभ
काराखोरा काराखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, धभारी ६ ८ ९
कङ्टङ्झरभङ्टड ङ्झस.कङ्टरो कभरफजाय ७, अछाभ
कैरासखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भॊगरसेन ४,८,९, अछाभ
गोन्डाडो ङ्झसॊचाइ मोजना, सा.न.ऩा. १०, ङ्चयङ्झडकोट, अछाभ
ङ्झछऩेखोरा यानीखेत कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना
जङ्टकाने ङ्झसॊचाइ मोजना

फङ्टढाकोट १ ६

जङ्टरुखेत अभरटाकङ्टया खेत तथा डाव खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाकङ्ट य सेया, ६,७,८, अछाभ
टाऩङ्टखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना,

तङ्टभािखाद ३ अछाभ

टोट्केसार ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरकाथथान २, अछाभ
डोब्रे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवनामक ३,अछाभ
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तल्रो ठू राखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ढकायी ८
तासी नहय ङ्झसॊचाइ मोजना घङ्टघयङ्ट कोट ६ ७ ९
दाइजेऩानी ङ्झसॊचाइ ऩोखयी मोजना अछाभ ङ्ञजल्रा कारागाउॉ गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ३,४,५,६ य ७
ङ्ट ाय ङ्झसॊचाइ मोजना,
दङ्टगेसत
दे उडा ङ्झसॊचाइ मोजना

सङ्टताय ४ दे खी ९ अछाभ

वरी गाॉउ १ २ ३ ८

ङ्झनगयी खोरा ङ्झस.मो. षोदिा-३ काराऩातर
फक्साङ्ग पेरुवा ङ्झस.आ. याभायोसन ७,८,९
फखािरी ङ्झस.आ.भॊगरसेन १, अछाभ
फाब्रा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाब्रा १ दे खी ९ अछाभ
फेतारदे उ कैय ङ्झसॊचाइ मोजना
ङ्झबयभङ्टड ङ्झस.कङ्टरो कभरफजाय ८, अछाभ
भसाडेखेत ङ्झसचाइ कङ्टरो, भिाभाण्डौ १,२ ,अछाभ
भाझी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसद्बे श्वय १, जाल्ऩादे वी १,अछाभ
सेरानेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नाडा १,अछाभ
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अल्चीसाया वमाऩीऩर ङ्झस.ॊ मो.ङ्झसिेश्वय ६,७,८, अछाभ
ओङ्झरफगड ङ्झसॊ.मो., जनारी फन्डारी-१, अछाभ
कऩडे ङ्झसचाइ मोजना, अछाभ
काटे खेत ङ्झसॊ.मो.ङ्झसिेश्वय ७,८,९, अछाभ
कादाकाटे कन्दाहा ङ्झसॊ.मो.रूॊरा ९, अछाभ
कारा खोरा तथा साङ्ङीखोरा ङ्झसचाइ मोजना भथटाफॊडारी, अछाभ
कारीखोराकाडाखेत ङ्झसॊ.मो.धभारी ३,४,८,९, अछाभ
कङ्टरो ङ्झनभािण कङ्टथकोट ४, अछाभ
कङ्टसारऩट ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
कैनी ङ्झसॊ.मो. नन्दे ाडा २, अछाभ
कैरािखोरा ङ्झसॊ.मो.भॊगरसैन ४,८,९, अछाभ
कोप्चीखेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
खयीखेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
खहये खोरा ङ्झसचाइ मोजना घङ्टघयङ्ट कोट ८, अछाभ
खहये खोरा ङ्झसचाइ मोजना दङ्टन्ता, अछाभ
गज्म गा.ङ्जव.स.हङ्टदै हाङ्झडखोरा घट्टे खोरा हङ्टदै गोनडाडा कङ्टन्सान ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
गडखेत ङ्जऩऩररुख ङ्झसॊ.मो. रूॊरा ७,८, अछाभ
गाॉउ खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, भतारकोट, अछाभ
गैयाखोरा आरुभाटा ढाव ङ्झसचाइ मोजना काङ्झरका, अछाभ
गोनडाडो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयडीकोट, अछाभ
गोरु फाङ्ङे ङ्झसभ ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
गौयीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩामर १,२, अछाभ
घट्टे खोरा ङ्झसॊ.मो.ठाटी १,२,३, अछाभ
घट्टे वगय ङ्झसॊ.मो.रूॊरा ९, अछाभ
घाडीखेत ङ्झसॊ.मो., भिाभाण्डौं-१, अछाभ
घाये जगाय झेरखेत ङ्झसॊ.मो.भिाभाण्डौ १,२,३, अछाभ
च ङ्टचाने सातो ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
छभके ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिवारम ९, अछाभ
ङ्ञजजाडी खोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, दे वीथथान ६, अछाभ
जङ्टरुखेत अभरटाकङ्टया खेत तथा डाव खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ढाकङ्ट य सेया ६,७,८, अछाभ
झङ्टभखोरा वल्डीगोडा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, कारेडाडा ६, अछाभ
ङ्जटऩङ्टयेगैया इजय ङ्झसचाइ मोजना बै यवश्थान २, अछाभ
टोट्केसार ङ्झसचाइ मोजना टोट्केसार २, अछाभ
ठङ्ट राऩगाय ङ्झसॊ.मो. फाटङ्टरासैन-५, अछाभ
डाव वसारे कैरि खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
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डोव्रे खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवनामक ३, अछाभ
ताङ्जऩयवा फेरानङ्ट खेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
तोल्मानखेत ङ्झसॊ.ऩोखयी घघङ्टयकोट १, अछाभ
दादे ऩानी ङ्झसॊ.ऩोखयी ङ्चयङ्झडकोट ५,६,७, अछाभ
दङ्टन्ता ङ्झसचाइ मोजना ङ्जहच्भा २ ३ ४, अछाभ
दे वतडा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, सेती, अछाभ
दे वतडा ङ्झसॊ.मो., वङ्झरगाउॊ -१, अछाभ
धाये जॊगाय भसाडी खोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना, अछाभ
ध्मानवथता ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, अछाभ
ऩामरगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩामर, अछाभ
फयभदे उ ङ्झसॊ.मो.नवाठाना ६, अछाभ
फासीरुख बावय ङ्झसचाइ मोजना वैजनाथ ३ ५ ६, अछाभ
फोक्सडा ङ्झसचाइ मोजना फङ्ङातोरी ८ ९, अछाभ
बाडारे जाभा ङ्झसचाइ मोजना तङ्टभािखाद ४, अछाभ
ब ङ्टजऩटा फसारेऩधेया ङ्झस.ॊ मो.चण्डीका-३ दे खी ९, अछाभ
बेयेङ्झबड ङ्झसॊ.मो. ठाटी-६,९, अछाभ
भसाडे खेत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, भाटभाण्डौं, अछाभ
भाझी ङ्झसॊ.मो.ङ्झसिेश्वय १,जाल्ऩादे वी १, अछाभ
भैढाड ङ्झसॊ.मो. दे ङ्जवथथान-४,६, अछाभ
राथतामडा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩामर, अछाभ
सारऩाटा ङ्झसचाइ मोजना सारऩाटा १ २, अछाभ
ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, बाटाकङ्जटमा, अछाभ
ङ्झसराने ङ्झसॊ.मो.फैजनाथ १,२, अछाभ
सङ्टरे सङ्टया ङ्झस.मो. ङ्झसिेथवय गा.ङ्जव.स., अछाभ
सङ्टवाखेत ङ्झस.मो., अछाभ
सेया ङ्झसॊ.मो.याभायोसन-४, अछाभ
सेराने खोरा ङ्झसॊ.मो.नाडा १, अछाभ
सोडना याङगोरोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, याभायोिन, अछाभ
हदे रूरेसाड ङ्झसॊ.मो.नवाठाना १,८, अछाभ
अछाभ ङ्ञजल्रा षोड्सादे वी गा.ङ्जव.स. भा ऩने साख्से खेत ङ्झसॊचाइ आमेजना
आभरुख गाड खोरा ङ्झसॊचाइ, ङ्जवनामक ६, अछाभ
काउरेखोरा-घाटखेत ङ्झसॊ.कङ्टरो.वायरा १-९, अछाभ
काकडे आभ ङ्झसॊचाइ मोजना रङ्टरा १
कापरे खोरा घाटखेत ङ्झसॊचाइ मोजना फायरा १ दे ङ्ञख ९
काराऩोखया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩङ्चयमोजना, बटाकाङ्जटमा १-९, अछाभ
ङ्जकभकाङ्ङा ङ्झसॊ. मो. फङ्टढाकोट ६
कङ्टकङ्टयछडी फङ्टदेखोरा ङ्झस.मो. कङ्टथकोट २ अछाभ
कङ्टडीखोरा बत्केडा ङ्झस.मो. ऋङ्जषदह ३ अछाभ
कङ्टडीखोरा बल्केडा ङ्झसॊचाइ क्रृङ्जषदह ३, अछाभ
कङ्टन्जेडा ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरकाथथान १
कङ्टङ्झरभङ्टड ङ्झस. कङ्टरो मो. कभरफजाय न.ऩा. ७,८ ,अछाभ
कङ्टङ्जहना गाड कयाखेत ङ्झसॊ. कङ्टरो सोकट -५, अछाभ
खङ्टल्रीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भॊगरसेन
गवानी ङ्झसॊ. ऩोखयी, नवाठाना-६
गङ्टनगाडा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो यहक-४, ५ य ६
घङ्टघयङ्ट कोट ङ्झसॊचाइ मोजना, घङ्टघयङ्ट कोट
छडेखोरा-सेयी-फाॊसहाॊना-सैनी ङ्झसॊ.मो.याभायोिन १ य २, अछाभ
छाना ङ्झसॊ. ऩोखयी नवाठाना-६
टाऩङ्टखोरा ङ्झस.मो. तङ्टभािखाद ३ अछाभ
ठकङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना खप्तड ५ ६
ठङ्ट रा खोरा ऩङ्ञल्ट्य ा्ृा्कसेट फाॉध कूथकोट-९ अछाभ
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ताऩीयवा वङ्झरवगय ङ्झस.कङ्टरो मो. याभायोिन ५ अछाभ
ताभकोटखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना -कारेकाॉडा-९, अछाभ
तासी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, घङ्टॊघयङ्ट कोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६, ७ य ९, अछाभ
धाये खेत ङ्झसॊचाइ मोजना फाफरा
नेटाआभ ङ्झसॊ. ऩोखयी नवाठाना-५
ऩॊधेया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना -जनारीकोट-७, अछाभ
ऩॊधेया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना -जनारीकोट-७, अछाभ)
ऩाटे खेत ङ्झसॊ. ऩोखयी सा.न.ऩा. ८
ऩानसैन-पारढङ्टॊ रा ङ्झसॊ.कङ्ट.घोडासैन-९
ऩानीभङ्टर घट्टे खोरा नहय ङ्झसचाइ मोजना,ऩातरकोट १,२,३,६,७, अछाभ
फक्साछ पेरुवा ङ्झसॊचाइ कङ्टृङ्टरो मोजना-याभायोिन-७, ८ य ९,अछाभ
फक्साड पेरुवा ङ्झस.मो. याभायोिन ७,८,९, अछाभ
फयभदे व ङ्झस.कङ्टरो नवायाना-६ छाङ्ङा, अछाभ
फखािरी ङ्झस.मो. भॊगरसेन १ अछाभ
फाउजेखोरा-डाॊगाङ्ञचउया ङ्झसॊ.कङ्टरो मोजना घोडासै न ७ य ८
फाघधाया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्जवनामक २-७
फाङ्झसरुख कल्रेगाॉउ ऩाऩडे ऩानी घट्टे गाठ दयखार सङ्टन ङ्जऩऩर ङ्झसॊचाइ मोजना तोसी ६ ७
फङ्टढा खोरा गैयीङ्झसभ ङ्झस.मो. िोडषादे वी ३ अछाभ
फङ्टढा खोरा दानीगडा कङ्टनटोप्रा ङ्झस.मो. अछाभ
फङ्टढाखोरा गैयीङ्झसभ ङ्झसॊचाइ िोङषादे वी झङ्झडगाउॉ ३, अछाभ
फङ्टढाखोरा -दानीगडा-कङ्टनटोप्रा ङ्झसॊ.कङ्टरो मो., तोरी ५ य ६ अछाभ
फङ्टढाखोरा-दानीगडा-फङ्टनटोप्रा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना-तोरी-५ य ६ अछाभ
फङ्टदीङ्झसभ ङ्झसॊचाइ मोजना याभायोिन गा.ङ्जव.स.वाडि नॊ. ७ अछाभ
बाटाकाङ्जटमा गा.ङ्जव.स. ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
ङ्झबयभङ्टड ङ्झस. कङ्टरो मो. कभरफजाय न.ऩा. ८, अछाभ
ङ्झबयभङ्टड ङ्झस.कङ्टरो कभरफजाय ८, अछाभ
ङ्झबयभङ्टड ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना-कभरफजाय-८, अछाभ
भोटासार छमाभाण्डङ्ट ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना
यातीभाटो परोट सम्भको ङ्झस. कङ्टरो ङ्झनभािण मो. भॊगरसेन न.ऩा. ९ अछाभ
वान ङ्झसॊचाइ मोजना भॊगरसैन ७ जनानी फण्डरी
ङ्झसभखोरा कोइङ्झरखेत राभासेया ङ्झस.मो. ऩातरकोट ८ अछाभ
ङ्झसभडाॉडा-याक्सेखेती ङ्झसॊचाइ मोजना, याभायोिन गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५, अछाभ
सङ्टवाछडा गॊगाऩानी ङ्झस.मो. ढङ्ट ङगाचाल्ना ८, अछाभ
सङ्टवाछडा गॊगाऩानी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, ढङ्टॊ गाचाल्ना-८, अछाभ
सङ्टवाछडा-गॊगाऩानी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मो. ढङ्टॊ गाचाल्ना ८
357130

18,580

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
सारऩाटा ङ्झसॉचाइ मोजना (८३ हे .), ङ्जहम्चा य फङ्ञथत, अछाभ
कऩडे आॉभ (खाये खोरा) ङ्झसॊचाइ मोजना (३१ हे .), नवठाना १, अछाभ

500
500

ओढायखेत ङ्झसॊचाइ मोजना (३० हे .), सापेफगय न.ऩा. १०, अछाभ

2,900

भारङ्टबेया बैयेकङ्टन्टा ङ्झसॉचाइ मोजना (३० हे .), ढङ्ट गाॉचाल्ना ३, अछाभ

2,330

सेयीफाॊगे ङ्ञचत्रे छामातडा ङ्झसॊचाइ मोजना, भॊगरसेन न.ऩा. ३, साॉपेफगय न.ऩा. ११,अछाभ

1,500

ङ्ट े ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टन्रा १,२ य ३, अछाभ
ब ङ्टकबक

2,400

टोड्के सारा ङ्झसॊचाइ मोजना, काङ्झरकाथथान २, अछाभ

500

ङ्ट गाड ङ्झसॊचाइ मोजना, घोदसैन ४, अछाभ
गङ्टदभ

2,000

बगवती सेया ङ्झसॊचाइ मोजना, भाथटभाण्दौ ६,७,९, अछाभ

1,000

ऩागातोरा ङ्झसॊ.मो. खप्तड १ २ अछाभ

2,000

आटा फडखेत ङ्झसॊचाइ ङ्झसॊचाइ मोजना सापे ८ अछाभ

1,000

घट्टे फगय ङ्जऩऩररुख ङ्झसॊचाइ मोजना गैरारङ्टगा ९ अछाभ

500

भसादे फगय धाये जगय ङ्झसॊचाइ मोजना सापे ६ अछाभ

1,000

ऩाना नॊ 268/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

450

काराऩोखय ङ्झसॊचाइ मोजना , बटाकटीमा अछाभ
खारगडा गैडा

ङ्झसॊचाइ मोजना , बटाकटीमा १,२,५ अछाभ

भङ्टजागाउ ङ्झसॊचाइ मोजना, अछाभ
सैन छामातडा ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩामर ३ अछाभ
खारगडा गैडा
357109

ङ्झसॊचाइ मोजना , बटाकटीमा १,२,५ अछाभ
30,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

कासागण तटफन्ध ठाङ्जट ७

500

कङ्टरीफाड खाये ऩडा नागफण्ड तटफन्धज बटकाङ्जटमा ६

500

भङ्टरे तडा तटफन्धन बटाकाङ्जटमा ३

500

यानीकङ्टन्टा तटफन्ध, दोदोधाया १

500

ङ्ट घङ्गेनी खेत तटफन्ध, याभायोिन ९
भाछे भर

500

डङ्टगयी खोरा तटफन्धन चाटाभाण्डङ्ट

500

तङ्जऩखाॉ खोरा ङ्झन, ऩाङ्झनभङ्टरा भॊ गरसेन ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
सैनी वगय ऩङ्जहयोतटवन्ध

500

याभयोिन १, सैनीवजाय

500

सभभातडा तटवन्ध, साॉपेफगय न.ऩा. ६

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
5000

कैराि खोरा भङ्टजावगय नदी ङ्झनमन्त्रण, सान्तडा ३

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
20000

फूढी गॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
800

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि
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फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
500

भङ्टजा वगय वजाय तटवन्ध िान्तडा ३
ङ्जवश्वज्मोती ङ्झन.भा.ङ्जव. ङ्चयभा यत्नाऩङ्टयको खेर भैदान सॊ यऺण ढकायी गा.ङ्जव.स.

ङ्ञजल्रा :

८

500

(रु. हजायभा)

फाजङ्टया
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
३५७०१४

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन तथा सफ-ङ्झडङ्झबजनहरु

३५७११८

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

759

759
3300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

गाठीज्मूरा ङ्झसचाइ मोजना ऩाण्डङ्टसेन १

400

कङ्टरीभङ्टर ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभित वडीभारीका न.ऩा. ६

500

भाङ्झथल्रो खेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोत्री ८

400

राभा ओडाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो साल्ऩाटा ६

400

फाॊधङ्ट ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फाॊधङ्ट ६,७

500

काल्छी खोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फङ्झडभाङ्झरका ८

400

भझेउरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, जङ्टकोट ५

400

रुडी ङ्झसचाइ कङ्टरो सौमै ङ्झसचाइ, साप्ऩाहा गा.ङ्जव.स. ३, रुङ्झडभहभा

300
4500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्जऩनारेख ङ्झसॊ. मोजना, जङ्टगाडा-४ (१३हे .)

600

पङ्टरोट ङ्झस.मो., फायङ्जवसे ४ (१९हे .)

1000

तातेखोरा ठू राखेत ङ्झसॊ.मो. कङ्टरदे वभाण्डू ८, (८ हे .)

1400

यतङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना (ऩोखयी ङ्झसॊचाई) वाजङ्टया

1400
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आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

सेराऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., जङ्टकोट ४
भङ्टराह न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ,वाई ८,९
सातभङ्टरदे खी फाह्रङ्जवस परौट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩो. फाह्रङ्जवस ४
टाटे खोरा ठङ्ट राखेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी, कङ्टरदे वभाण्डौं ८
ङ्ट ाती ५
भौवाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी गङ्टदख
डङ्टङ्झडभङ्टरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,फाह्रङ्जवि ८
ङ्ञझनी आकािे ऩानी सॊ करीम न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फाॉधङ्ट 3
रूडी सौमि प्रान्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., सप्ऩाटा ३
सेती नदी ऩडे स ज्मू रा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज.ऩङ्ट.न.ऩा 13
जङ्टज ङ्ट ऩानी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ज.न.ऩा. ९
भाभ चौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी बाभचौय
ढाइढङ्टॊ गा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी जङ्टकोट ७
रुडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,कङ्टरो ङ्झनभािणा साप्ऩाता 3
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

22,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्झनराखारी ङ्झसचाइ मोजना, कैरािभाण्डौं ८ य ९ (६७ हे .)

1,500

आटीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, आटीचौय २,३

1,000

बोटे वाडा ङ्झसॊचाइ मोजना धम्कने वङ्झडभाङ्झरका १० (६६ हें ) फाजङ्टया

1,020

चौय गताडी ङ्झसॊचाइ मोजना भानाकोट २ (१५ हें ) फाजङ्टया

4,750

यावर वडा ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्झडभाङ्झरका ४ (१२ हें ) फाजङ्टया

5,520

धननाङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना, कोङ्जटरा ५ ६ ७

2,300

वाहङ्टनी ङ्झसॊचाइ मोजना, साप्ऩाटा २

1,300

अम्रीस ङ्झस.मो.,दहकोट,फाजङ्टया

1,410

भाउरेक ङ्झसयडी ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्झडभाङ्झरका ९ फाजङ्टया

1,000

राक्ऩा साॉघ ङ्ट ढाडा ढङ्ट ङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना जङ्टकोट वाई य साप्ऩाटा फाजङ्टया

1,000

ङ्झसभ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, फोहयी ४ य ८

1,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

इकडी गाड फाट काॉडा जमफगेश्वयी ङ्झसॊ मो, फार्र्हङ्जवसे, फाजङ्टया
कारे गाॉउ दाऩ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाण्डङ्टसेन ९, फाजङ्टया
कैराि ङ्झसॊ.मो.कोल्टी २,३, फाजङ्टया
कोटकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वाइ १,२,३, फाजङ्टया
कोङ्जटरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोङ्जटरा २,३,४, फाजङ्टया
खप्तड ङ्झसचाइ मोजना काडा १, ४, फाजङ्टया
खल्ना कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टकोट ९, फाजङ्टया
खङ्टल्भी खोरा चाटा वगय ङ्झफङ्झड कङ्टरो ङ्झस.मो., फाजङ्टया
गैयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना आयीचौय २, फाजङ्टया
गैयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टरदे वभाण्डौं ७, फाजङ्टया
जैर ङ्ट ङ्झसचाइ मोजना कोल्टी ४ ८, फाजङ्टया
डाडङ्टखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, फ न ऩा २ फाजङ्टया
ङ्झडकोयी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, सातऩाता, फाजङ्टया
ङ्झत्रत्रेसैन ङ्झसचाइ मोजना तोरी १ ३ ५ ७ , फाजङ्टया
फड्डीकङ्टरो ङ्झसॊ मो, कोटीरा २ दे खी ४ (३६ हे .), फाजङ्टया
बैसेफगड ङ्झसॊ.कूरो साप्ऩाटा ४, फाजङ्टया
भैये खोरा ङ्जऩऩरगाॉउ ङ्झसऩाड ङ्झसचाइ मोजना जमवागेश्वयी, फाजङ्टया
यौनेङ्झबड ङ्झसचाइ मोजना ऩाण्डङ्टसैन १, फाजङ्टया
रङ्टभा ङ्झसचाइ मोजना जगङ्ङाथ ४, फाजङ्टया
वाई ङ्झसचाइ मोजना वाई ४,८, फाजङ्टया
वाङ्झरङ्झबट्टा दे ङ्ञख खाडागेट ङ्झसचाइ मोजना रुङ्झगन ५ ६, फाजङ्टया
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ङ्झसॊगाये गाड ङ्झसॊचाइ मोजना, कोल्टी , फाजङ्टया
ङ्झसभखोरा फडारा ङ्झसॊ.मो., कोल्टी ४ य ८ (६१ हे .), फाजङ्टया
ङ्झसभधाया ङ्झसॊचाइ मोजना, फ न ऩा १, फाजङ्टया
हू नी ङ्झसॊ.कूरो जगङ्ङाथ ३, फाजङ्टया
काॉडा रघङ्टजरङ्जवद्यङ्टतको नहय ङ्झनभािण, काॉडा
गाठी ज्मूरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩाण्डङ्टसेन १ फाजङ्टया
डाडा फाडा फृहत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाण्डङ्टसैन
ङ्झडभयऩानी फृहत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण ऩाण्डङ्टसैन-५
ङ्ट ाती-५
डङ्टङ्गीखोरा सप्तोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टदख
ढोगङ्छदना भङ्टनकोट वगौया ङ्झसॊचाइ कङ्टरो गात्री ८ य ९
दाउसेया ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण, कैरासभाण्डौ, भरर गाउॉ
धनछडी तथा भारपङ्टरी ङ्झसॊचाइ मोजना कौरािभाण्डौ ५ ढडारी
ऩात्रेखेत ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्टरदे वभाण्डौ ७
फाहङ्टनी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, साऩाटा १
ब ङ्टवा खोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण, चदायफाडा, कैरासभाण्डौ
भाछा बडाय ङ्झसॊचाइ मोजना कोङ्जटरा-८
राभा कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, साऩाटा १
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अघायी खोरा दे ङ्ञख डयागढा ङ्झसचाइ मोजना छतया ७, फाजङ्टया
गौयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, फाजङ्टया
च ङ्टथी ङ्झसॊचाइ मोजना, फ न ऩा ९ च ङ्टथीङ्ञजल्री, फाजङ्टया
ताम्सङ्ट ङ्झसचाइ मोजना कैरािभाण्डौं ८, फाजङ्टया
तीमौखोरा खरऩूडा ङ्झसॊचाइ आमोजना, फाजङ्टया
धौसे ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टरदे वभाण्डौं ४,७, फाजङ्टया
नेउया ङ्झसचाइ मोजना काडा ४, फाजङ्टया
ङ्जऩऩर डारी ङ्झसचाइ मोजना फाधङ्ट ९, फाजङ्टया
फडा साॉघ ङ्ट चौय ङ्झसचाइ मोजना रुङ्झगन ९ क्मूयी, फाजङ्टया
फाधङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फाॉधङ्ट ६,७, फाजङ्टया
ब ङ्टकाझप्रारी ङ्झसचाइ मोजना गात्री १,४, फाजङ्टया
बैसागाड ङ्झसॊ.मो. साप्ऩाटा ४, फाजङ्टया
भानाकोटी फूके ङ्झसॊ.मो.साप्ऩाटा १,२, फाजङ्टया
भङ्टकभङ्टकी भैये ङ्झसॊचाइ आमोजना, फाह्रङ्जवसे, फाजङ्टया
रम्गाउ ङ्झसचाइ मोजना आटीचौय १, फाजङ्टया
राटङ्टफङ्ञथत ङ्झसचाइ मोजना काटटीरा ४,९, फाजङ्टया
सल्रे यी ङ्झसचाइ मोजना काडा जमवागेश्वयी ५,९,२, फाजङ्टया
आपेखोरा तटवन्धन ङ्झनभािण ऩाण्डङ्टसेन १ फाजङ्टया
खोजीघाट ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
गडखेत फाहङ्टरी खोरा ङ्झसॊ.कङ्टरो नमाॊ ङ्झनभािण फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. भातिडी फाजङ्टया
गडखेत ङ्झसॊ.कङ्टरो फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. गडखेत
जङ्टगाडा ङ्झसॊउदा खोरा ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण ३ य ४
तातोऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना दहकोट ३
ङ्झथभीखोरा धायाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाण्डङ्टसैन
थङ्टचेनी तटवनधन ङ्झनभािण फाॉधङ्ट ९ फाजङ्टया
ऩाण्डङ्टसैन फृहत ङ्झस.चाइ कङ्टरो ङ्झनभािण वडा नॊ ७, ५, ६ हङ्टदै वडा नॊ. ४ सम्भ
फारुवा फृहत ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भभृत
राभा
357130

वडाय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण
24,200

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
ऩोखया ङ्झसॊचाइ मोजना (७१ हे .), भातिडी २, फाजङ्टया

1,000

ङ्झसङ्ञफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (३७ हे .), कोङ्जटरा १, फाजङ्टया

3,000

सेयीकोट ङ्झसॊचाइ मोजना (४२ हे .), कोङ्जटरा १, फाजङ्टया

7,250

ऩाना नॊ 271/293

ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

कङ्टङ्ङारेगाड फङ्टकखेत ङ्झसॊचाइ मोजना (५९ हे .), फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. ९, फाजङ्टया

2,500

भाङ्झथल्रो याक्थमाखोराफाट भाणी ङ्झसॊचाइ मोजना, फाह्रङ्झफस ७, फाजङ्टया

1,000

ऋषीभान्दौ ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), यजातोरी, फङ्झडभाङ्झरका ९, फाजङ्टया

1,000

ङ्झफउयी ङ्चयठ्ठा ङ्झसॊचाइ मोजना (२६ हे .), रूङ्झगन ६, फाजङ्टया

1,000

खानीखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२० हे .), जेया, वाइ १,२, ३, फाजङ्टया

1,500

खप्तड ङ्झसॊ.मो. खप्तड-१ फाजङ्टया

500

रम्फन ङ्झसॊ.मो. खप्तड-९ फाजङ्टया

500

ङ्ञजङ्ञल्र ङ्झसॊचाइ मोजना फाजङ्टया

2,000

ङ्ट ानी वाजङ्टया
ङ्जटभङ्टयकोट धङ्टयतारो ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टदख

500

गौयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाण्डङ्टसेन ३ फाजङ्टया

2,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
ङ्ट े ङ्ञजल्री
जङ्टगेया् रङ्टतक
357109

450

ङ्झसॊचाइ मोजना, काडा फाजङ्टया
25,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ङ्ञचउये

500

खोरा धङ्टचेनी ऩङ्जहयो ङ्झन. मो. फाधङ्ट ९

ज्माउमाि तटवन्ध कोटीरा ४

500

कािेंगाड रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत तटवन्ध छताया

500

दोगाडे खोरा तटवन्ध, वडीभारीका ३

500

जङ्टकङ्टखोरा फडखारी सङ्टफे तटफन्ध, जङ्टकोट ७,८ य ९

500

ङ्ञचउरे खोरा धङ्टचेनी तटवन्ध, फाधड

500

धङ्टचेनी तटवन्ध ङ्झनभािण, फाधङ्ट ९

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
खोरा भोहय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, कोङ्जटरा ९ दङ्झरतटोर

500

ङ्ट ाती गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६
ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण राभेखेत गङ्टदख

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
ओख्रेनी खोरा ङ्झनमन्त्रण (फडीभारीका बण्डाय रहङ्जऩयसद, कैरासभाण्डौ ९, ऩैभा)

5000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
फूढी गॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

15000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

जनता ङ्झन.भा.ङ्जव.को बवन तथा खेर भैदान फचाउ फाॉधङ्ट गा.ङ्जव.स. ७

500

कोटफाडा टोर य दङ्झरत टोर तोरी गा.ङ्जव.स. ७

500

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

(रु. हजायभा)

फझाङ्ग

जम्भा फजेट
7,900

बैयव नाथ ङ्झसॊ.मो.,बैयवनाथ झौता (५० हे .), फझाङ्ग

300

सङ्टफेडा तल्रो ज्मू रा ङ्झसॊ. मो., सङ्टफेडा (३० हे .), फझाङ्ग

300

कङ्टच ङ्झसॊ. मो., ऩायाकाट्ने, फझाङ्ग
सङ्टफेडा भल्रेज्मङ्टरा ङ्झसचाई मोजना, सङ्टफेदा ४५ हे ., फझाङ्ग
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

300
7,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4,600

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
तल्रो चौय ङ्झसचाइ मोजना, रेकगाउ ७

300

सङ्टङ्झनकोट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनकोट ४

300

हरगडेधाय ङ्झसचाइ कङ्टरो सैना ऩसेरा ७

300

गोराईज्मूरा -गोराई गाड) ङ्झसॊचाइ मोजना, जमऩृथ्वी न.ऩा. १०

500

छडीबेर ङ्झसॊचाइ केरो ऩौवागढी १,७

400
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खगरेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोखयी

300

धनेऩाटा ड्णारा भान्तोरा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो

300

फगडी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो

300

खेइया ज्मूरा दे ङ्जवथथान, ङ्झसघाखेत ङ्झसॊचाइ ज.न.ऩा. ४

300

थाऩागाउ ऩङ्टयानो ङ्झस.मो चौघयी १,२,३

300

तभेरे ङ्झस.प्र.सङ्टवेडा

300

दे उजार उल्जे ङ्झस.मो छङ्झतवन ७

200

खानऩौड ङ्झस।प्र। कडेर 8

300

घ) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ङ्चयठ्ठाऩाटा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्चयठ्ठाऩाटा, फझाङ्ग
३५७१२६

500
6300

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झरङ्ग घटे खोरा ऩडेस मोजना ऩायाकाटने ५ ऩडेस ङ्छठङ्ग

(१०हे .)

200

गडगडे खोरा ङ्झस.मो.सङ्टङ्झनकोट ९ (१०हे .)

100

कारङ्ट ढङ्ट गाॊ यवा ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टवेडा ३ (१५हे .)

100

ङ्जऩठातोरी ङ्झसचाइ मोजना, कारङ्टखेती (१५हे .)

100

दॊ गाजी काप्रा ऩोखयी ङ्झनभािण, फझाङ्ग (१०हे .)

200

नमा प्रङ्जवङ्झध मङ्टक्त ङ्झसॊचाइ प्रणारी (नाउरी ताजा तयकायी भङ्जहरा सभूह) ज.न.ऩा. १२, वझाङ्ग

500

ऩाङ्चयकाट्ने ङ्झसॊचाइ ऩोखयी ङ्झनभािण, ज.न.ऩा १३ , सङ्टवेडा

500

फाउरीगाड ङ्झसॊ.मो, दौरीचौय

500

गाल्दे व ङ्झसॊचाइ ऩोखयी भभित, ज.न.ऩा.-९,फझाङ्ग

500

भतरवाडा ङ्झसॊ.मो. ज.न.ऩा १३

500

काप्रा ङ्झसॊ.मो, ज.न.ऩा १३

500

तल्रो गोठारे खेत ङ्झसॊ.मो., जम ऩृश्वी फहादङ्टय न.ऩा. १३

500

ऩाणडेस ङ्ञजउरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ज.न.ऩा ९

500

सेयाकोट ङ्झसॊ.मो, कोटदे वर १, (२०हे )

500

वगडी न.प्र. ङ्झसॊ.मो.,सङ्टवेदा ३

500

जङ्टज ङ्ट ऩानी ऩोखयी ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभचौय

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
गोडरेखेत ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

100

न.ऩा.13

चौधायी थाऩा गाॉउ ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
सेतीनदी ऩहेस ज्मङ्टरा ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
डङ्टङ्गी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण ङ्ञखयातडी 7
बाभचौय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी बाभचौय
काडाऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

ऩोखयी खा.ऩा.

ङ्चयरङ्ट 3

ङ्झरङ्ग घट्टे खोरा ऩडे स न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩायाकाट्ने ५
दॊ गाजी काप्रा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण
याता ऩानी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., भौरारी ४
सेती नदी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,
357127

हेवन्दफाडा, न.ऩा. 7,8,9

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

20,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
फाभेरी ङ्झसॊचाई मोजना, भाझीगाॉउ (१५० हे .)फझाङ

2,962

थाऩा ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना, चौधायी (११३ हे .)फझाङ

3,600

गोराइ ङ्ञजउरा मोजना ङ्झसॊचाइ, रङ्टमाॊटा (६५ हे .)फझाङ

26

ङ्झसप्टीकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझीगाॉउ (२५ हें )फझाङ

37

कङ्टभार उभया ङ्झसचाइ मोजना कोटबै यव २फझाङ

1,159

भौबेयी ङ्झसॊचाइ मोजना ऩायाकाट्ने ८ (४५ हें ) फझाङ्ग

3,856

च ङ्टठी ङ्जऩऩरकोट ङ्झसॊचाइ मोजना दॊ गाजी ५ फझाङ्ग

500

दे उरी ङ्झसॊचाइ मोजना दे उरीचौय फझाङ्ग

500
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धाङ्झभखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना कारङ्टखेती ८ फझाङ्ग
ऩनेयी खोरा त्माडी ङ्झसॊचाइ मोजना कारङ्टखेती ८ फझाङ्ग

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

500
500

घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखयतडी ४ य ५

1,000

खोङ्चय गाड वगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, रोक गाॉउ ९

1,000

नङ्टवाकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना व्मासी ४ ५ ६

1,000

गङ्टनानी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जऩऩरकोट १

1,860

ऩथौडा

ङ्झसॊचाइ मोजना, यामर २ फझाङ्ग

800

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

ङ्जटङ्जवर भडासैन ङ्झसचाइ मोजना ऩायाकाट्ने ६, फझाङ्ग
अना ङ्झसॊचाइ मोजना, दौरीचौय (२५ हे .), फझाङ्ग
ओढातोरा ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कारङ्टखेती (५० हे .), फझाङ्ग
गाठे कङ्टरो ङ्झसचाइ मोजना कऩरसेयी २, फझाङ्ग
गीयौ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो दहवगड ६, फझाङ्ग
चाडावाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, फझाङ्ग
जगाडीगाड भारङ्ट बेरा ङ्झसॊ मो, फझाङ्ग
डीरज्मूरा फगय ङ्झसचाइ मोजना रङ्टमटा ८, फझाङ्ग
डोगडी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो दौङ्झरचौय गा.ङ्जव.स., फझाङ्ग
ढाडे खोरा ङ्झसॊचाइ वाॉध ङ्झनभािण, च ङ्टहा ८ चै नऩङ्टय, फझाङ्ग
तल्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयठाऩाटा ४, फझाङ्ग
थरी ङ्ञजउरा ङ्झसचाइ मोजना सैनऩसेरा, फझाङ्ग
दहवगय ङ्झसचाइ मोजना दहवगय २, फझाङ्ग
ङ्छदरवगय ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टमटा ८ (४५ हे .), फझाङ्ग
नमाॉ कङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, व्मसी ४,५,६, फझाङ्ग
ऩटगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना गडया १ दे ङ्ञख ८ फझाङ्ग
ऩहाडी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩायाकाट्ने १, फझाङ्ग
ङ्जऩऩरवोट ङ्झसॊचाइ मोजना, धॊ गाजी ५, फझाङ्ग
फजाय ङ्झसॊ.मो., दे उरीकोट (५० हें ), फझाङ्ग
फाॉस खेत ङ्झसचाइ मोजना, बाते खोरा ७, फझाङ्ग
बवानी छाडा ङ्झसचाइ मोजना यनाडा कोटदे वर २, फझाङ्ग
ङ्झबभरखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटबैयव १,३,८, फझाङ्ग
ब ङ्टरै आटी दे ङ्ञख घोडादाउना ङ्झसॊचाइ मोजना, कोइयाराकोट १,२,३, फझाङ्ग
बेयगाडी ङ्झसचाइ मोजना दहवगय २, फझाङ्ग
भल्रोधयी वगय ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटबैयव ५, फझाङ्ग
यावरडाॊडा ङ्झसॊ.मो., राभातोरा , फझाङ्ग
ङ्चयरङ्ट ङ्झसॊ.मो., ङ्चयरङ्ट ४ दे ङ्ञख ७ (२०० हे .), फझाङ्ग
ङ्झसयताडी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसयताडी १ २ ३, फझाङ्ग
सेया ङ्झसॊचाइ मोजना, चौधयी ६,७,८,९, फझाङ्ग
खङ्टड्दङ्टन ऩडेस ङ्झसॊचाइ मोजना जनऩा ७, ८, ९
खोयी गाउ फगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, रेकगाउ गा.ङ्जव.स.९
घोगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, दौरीचौय ९
ङ्ञजहङ्टनी जारतडी ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्झछगाउ, कोटदे वर
थङ्झनज्मू रा ङ्झसॊचाइ मोजना, रोक गाॉउ ८
ऩथङ्टया ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झगखि यामर-२ऩथङ्टडा
ङ्जऩखेत थरायीगाड ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्ञजणि कोटबै यव-२
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

काडाॉखेत गैयाखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, काजङ्टसेती ६,७, फझाङ्ग
ङ्ञखयातडी ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञखयाताडी १, २, ३, फझाङ्ग
गडीगाड ङ्झसचाइ मोजना व्मासी १, फझाङ्ग
गष्डमौरी ङ्झसॊचाइ मोजना, फझाङ्ग
घट्टे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बाभचौय ४, फझाङ्ग
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वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ठू रा खोरा ङ्झसचाइ मोजना भाझीगाॉउ ९, फझाङ्ग
तरेज्मूरा ङ्झसचाइ मोजना रङ्टमटा ७, फझाङ्ग
दोगडी ङ्झसचाइ मोजना,

दारीचौय ७ ८ ९, फझाङ्ग

धडाम्वा ङ्झसॊचाइ मोजना, भासी ४,५,७, फझाङ्ग
नासी ठाडागाडा ङ्झसचाइ मोजना सैनऩसेरा, फझाङ्ग
ङ्झनभा ङ्झसचाइ मोजना सङ्टनकङ्टडा, फझाङ्ग
पङ्टरौया ङ्झसचाइ मोजना धाभीगाउ ३, फझाङ्ग
फॊगरा टोर ङ्झसचाइ मोजना चैनऩङ्टय १, फझाङ्ग
भोङ्झतर
ि ी ङ्झसॊचाइ मोजना, हेभनतवाडा ७, फझाङ्ग
यकैर ङ्जवनाडा जङ्टइरगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, फझाङ्ग
रोचा खोरा ङ्झसचाइ मोजना काॉडागाउ, फझाङ्ग
ङ्जवकङ्टङ्झरभा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टङ्झनकोट ५, फझाङ्ग
ङ्जवगाडा, बल्बा, गङ्टयेना, गङ्टवय ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ऩायाकाटे ने ७,८,९, फझाङ्ग
साउने कङ्टरा ङ्झसॊ.मो., भाझी गाउॉ ३ दे ङ्ञख ७ सम्भ, फझाङ्ग
ङ्झसन गाॉउ खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फझाङ्ग
सङ्टवेडा ङ्जऩउरा तल्रो ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, सङ्टवेदा, फझाङ्ग
इजयखेत ङ्झसॊ.कङ्टरो कडेर ८
कारेघाट दे ङ्ञख ऩङ्चयङ्गर ङ्झस.ॊ कङ्ट.बटे रा
कङ्टमाऩानी ङ्झसॊ.कङ्टरो हेभन्तवाडा
गडयामा ङ्झसॊ.कङ्ट.१-९ गडयामा
गङ्टङ्छदमून दे ङ्ञख भङ्जटमूय ङ्झसॊ.कङ्टरो ऩाटादे वर
घैरीचौय ङ्झसॊ.कङ्टरो १-९ घैरीचौय
जडाय ङ्झसॊ.कङ्टरो ङ्झनभािण बारङ्टभेरा
ठङ्ट रीवान ङ्झसॊचाइ कङ्टरो हथसाडा, डापङ्ट, भैनारी, जङ्टऩ, वाकङ्ट ङ्झसॊचाइ कङ्टरो
ङ्झडरभङ्टनी ङ्झसॊ.कङ्टरो बातेखोरा-६
तभैर ङ्झसॊ.कङ्टरो जनऩा १४
ङ्छदरगाउ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो मोजना, ज.न.ऩा-१२ ङ्छदर
यावरी ङ्झसॊ.कङ्टरो बटे रा ४
ये गभ ज्मूरा ङ्झसॊ.कङ्ट.हॊ गाजी-५
सीभखेत ङ्झसॊ.मो., फाङ्जहयीसै न ३
357130

25930

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
खङ्टडीऔन भझासेन ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), रङ्टमटा, फझाॊग

4000

कोटे री ङ्ञजउरा ङ्झसॊचाइ मोजना (५० हे .), रङ्टमटा, फझाॊग

3965

सैन्सङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (५० हे .), फाॉझ, फझाॊग

6865

गिौगाॉड ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), कारङ्टखेत, फझाॊग

2500

खङ्झडखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩतादे वर १, फझाॊग

1000

ङ्झफडीगाड घटे फगय रड़े नी ङ्झसॊचाइ मोजना, गदयनाथ १,८, फझाॊग

1000

दे मय ङ्झसॊचाइ मोजना (करॊ गा वजङ्टवा दे ङ्ञख दे उया सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो), यामर, फझाॊग

1000

ङ्ञखयतडी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञखयताडी १,२ य ३, फझाॊग

2000

ऩाटागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, गडयाम १ दे ङ्ञख ८, फझाङ्ग

700

डोरी ङ्झसॊचाइ मोजना दौरीचौय ७, फझाङ्ग

700

वाजयज्मूरा ङ्झसॊचाइ मोजना वझाङ

1000

गोखािरी ङ्झसॊचाइ मोजना गडयाम फझाङ

1000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

200

उङ्ङीकोट ङ्जवकरीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩायाकाट्ने, फझाङ्ग
कारछडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ब्मासी ७, फझाङ्ग
डाफ्रङ्ट काङ्झरवङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना , यामर, फझाङ्ग
नङ्टवाकङ्टरो

ङ्झसॊचाइ मोजना, ब्मासी ४५६, फझाङ्ग

यीठाऩाठा ङ्झसॊचाइ मोजना यीठाऩाटा, फझाङ्ग
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357109

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट
10,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

सेतीनङ्छद धाङ्झभखोरा ङ्झगङ्छठऩाठा तटफन्ध भटे रा ४

500

सेती नदी ङ्झनमन्त्रण, ज.न.ऩा ६ बेजऩङ्टय व्माये क

500

कङ्टचे खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩौवागङ्जढ १ जडायी खेत

500

कारा छडा तटफन्ध रोक गाॉउ ९

500

भसानी भङ्ञन्दय सॊ यऺण, दॊ गारी ५

500

ऩथङ्टडा तटवन्ध, बॊ क यामर २

500

घाट खोरा भाङ्ञझगाउॉ ६

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
रोकन्ते खोरा तटवन्ध, काडा ७

500

खोचा तटवन्ध, काराखेती ३

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
5000

गोराइगाड सेती य भोया नदी ङ्झनमन्त्रण

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

16,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
छे रेवगय

500

तटवन्ध ऩायाकाटने ३

घयै री ङ्छदऩङ्ट ऩायङ्ञखन तटवन्ध जा.न.ऩा. १ य ३

500

२. जोङ्ञखभमङ्टक्त ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट कामिक्रभ
15000

ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फचावट - चैनऩङ्टय, फझाङ्ग

ङ्ञजल्रा :

(रु. हजायभा)

ङ्टि ा
दाचर
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
ङ्टि ा
गोमरादी ङ्झसॊ.मो.,दे थारा -१ (५८ हे .), दाचर
ङ्टि ा
नकटाड ङ्झसॊ.मो., गोकङ्टरेश्वय,३,६ (७२ हे .), दाचर
ङ्टि ा
ऩन्तऩारी ङ्जवनाकौइयारी ङ्झसॊ. मो., उकङ्ट, दाचर

३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

3,600
300
300
3,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3300

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
रारी ङ्झसचाइ आमोजना भभित, रारी १

400

रङ्टइटा ङ्झसॊचाइ नहय भभित, दे थरा

400

फगय ङ्झसॊचाइ प्रणरी, गोकङ्टरेश्वय ८

500

ऩायीफगय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गङ्टल्जय २,३

500

घट्टे गाड ङ्झसॊचाइ प्रणारी, गोकङ्टरेश्वय ९ नामर

400

फायीर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झसखय १,२,३

400

ऩहाडी ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्जय ५ ताखङ्ट

200

गयाकङ्ट बण्डायी गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना,

अ. न. ऩा ९

एगाबागे ठङ्ट राढङ्ट ङ्गा ङ्झसचाइ मोजना, धङ्टङ्झरगडा ३
३५७१२६

200
300
6050

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
गोठमङ्टडी ङ्झसॊ मो. हङ्टनैनाथ गाङ्झफस ३ (७हे .)

50

कपरानी ङ्झस.मो., धाऩ गाङ्झफस ३ (८हे .)

50

तल्रो रेक दङ्झरत टोर ङ्झस. मो., गोकङ्टरेश्वय ७ (१०हे .)

50

ऩोखयी ङ्झस.मो., उकङ्ट ५ (१०हे .)

50

ब्रभदे व न.प्र.ङ्झस.मो ब्रभदे व ५ ङ्झसभरी

(२०हे .)

फास ङ्झस.मो. ग्वानी ७, (७हे .)
सेयऩाटा गौताडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो, अङ्जऩ न.ऩा २,दाच ङ्टराि

50
50
300
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वाङ्जषक
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अडनाग न.प्रङ्झसॊ.मो,अङ्जऩ न.ऩा. २ ,दाच ङ्टराि

400

ङ्झडगॊसी न.प्र. ङ्झसॊ.मो.उकङ्ट, दाच ङ्टराि

400

ङ्टि ा
ऩोखयी ङ्झसॊ.मो., ढत्त ङ्ट ७, ८ उकङ्ट ,दाचर

50

ङ्टि ा
वगौया ङ्झसॊ.मो, ग्वानी दाचर

500

ङ्टि ा
बम्वागाड चाडी ङ्झसॊ.मो, बगवती ६, दाचर

500

डल्मा थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊ.मो, ङ्जऩऩरचौयी ४

500

वाॉसऩानी थप्रीङ्गकरय ङ्झस.ॊ मो, ङ्जऩऩरचौयी ७

500

तऩोवन थप्रीङ्गकरय ङ्झसॊ.मो, ऩडऩडा ५, बूथमाड

500

नङ्टरा खोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झसतरा १

500

भहकारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, उकङ्ट ४

500

जोरजीवी ऩोखयी ङ्झस.ॊ मो, उकङ्ट ५ जोरजीवी

500

भहाकारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना दत्त ङ्ट गा ङ्जव स

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

सल्मार न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, थभङ्ट, गोकङ्टरे श्वय ९
घयगडो न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, रारी २
ऩातर ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोकङ्टरेश्वय ९
धानाखेती न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी, गोकङ्टरेश्वय ३
रेक न.प्र.ङ्झसॊ.मो., दत्त ङ्ट गाङ्झफस १
भङ्टसाउया न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,भल्रीकाअजिन ७
ङ्चयकटी सतना न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॊडाकोट गाङ्झफस २
ऩवनऩङ्टय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., िॊकयऩङ्टय गा.ङ्जव.स १
घोडेधाय फफनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., तऩोफन
खोल्सी खारीभा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फोहयीगाॉउ
बयडकोट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,सभौरी गा.ङ्जव.स. ३
वगौया न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॉडाकोट गा.ङ्जव.स. ५
फन्तोरी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फोहोयीगाॊउ ८
ओझा ऩानी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाडाकोट ३ िारी
जाभङ्टन इजय ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गोकङ्टरे गा.ङ्जव.स. ९
जोिी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,खरॊ गा १
जमऩङ्टय ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्चयठाचौऩाता गा.ङ्जव.स ९
फचऩारी ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., खयकडा गाङ्झफस ९
ऩल्रेटी आकासे न.प्र.ङ्झसॊ.मो., टमाकीॊ, खयकडा ७
तल्रो भटे उरा जभयाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., फोहोयीगाॊउ ५
झोरक यभङ्झसरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,यभङ्झसरा २
आकासे न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, ग्वानी ९
गोयजादे फसेडी आकासे टमाङ्गी 1
टङ्टणा सरानी तयकायी सभङ्टह ग्वानी ७
ल्वाटाड नन.प्र.ङ्झसॊ.मो., डाॉडको ६
ऩायीगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभाणि, गोकङ्टरेश्वय ६
ङ्झसयाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, सभोरी ३
कङ्टज्मािनी न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ऩोखयी ङ्झनभािण, उकङ्ट २
ढक्मा न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, उकङ्ट ६ ढक्मा
डङ्टॊरी ढकनाघय न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण, बगवती २
तायीगाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झनभािण, तऩोवन ९
कैनीऩानी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ऩोखयी ङ्झनभािण मोजना, दे थरा ३
ऩहाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो., गङ्टल्जय ५, ताकङ्ट,
गयाकङ्ट बण्डायी गाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,अ.न.ऩा ९
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

30,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ऩऩयथरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फोहयीगाउ (३० हे )

500
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ऩोरीखानी ङ्झसचाइ मोजना, ङ्चयठ्ठाचौऩाटा (२५ हे .)

500

होऩयी ङ्झसचाइ मोजना, यानीङ्ञिखय १

500

ङ्टि ा
ऩायीफगय ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टल्जय २ ३ दाचर

100

ङ्टि ा
िेयी ङ्झसॊचाइ मोजना िेयी १ दाचर

5,000

ङ्टि ा
याढभ ङ्झसॊचाइ मोजना रारी दाचर

5,000

ङ्टि ा
भकङ्ङा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी ४ दाचर

2,000

याते डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरेश्वय ६

1,000

घट्टे गाड राभवगय ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्जटनाथ २

1,000

ताकङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्जय

4,000

ङ्ट ा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जहङ्जकरा ८ ९
अपये गन

4,700

बॊ गाडी ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्जय ७ ८

5,000

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

ङ्टि ा
ककनाडी ङ्झस.मो, रङ्जटनाथ गाङ्झफस ३, दाचर
ङ्टि ा
गम्का ङ्झसॊचाइ मोजना, खरॊ गा २, दाचर
ङ्टि ा
तोडासराभी ङ्झसचाइ मोजना ग्वानी ५, दाचर
ङ्टि ा
थेउडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वानी, दाचर
ङ्टि ा
ऩङ्टयखङ्टना ङ्झसचाइ मोजना बगवती ६, दाचर
ङ्टि ा
फग्दे वारा तेिा सानन ङ्झसचाइ मोजना ग्वानी ५, दाचर
ङ्टि ा
भङ्टयरी चौय ङ्जविगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, वोहयी २, दाचर
ङ्टि ा
वग ङ्ञजवर ङ्झसॊचाइ कङ्टरो, गङ्टहानी ५, दाचर
ङ्टि ा
ङ्जवना कोइयारी यौत्माड ङ्झसॊचाइ मोजना उकङ्ट ५ दाचर
ङ्टि ा
िङ्टकय खोरा ङ्झसॊ मो, धङ्टसा ८ (३८ हे .), दाचर
ङ्टि ा
सकङ्टन्तय बण्डायीगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरेश्वय ३, दाचर
ङ्टि ा
साकाय ङ्झसचाइ मोजना दत्त ङ्ट ९, दाचर
ङ्टि ा
ङ्झसयसी ङ्झसॊ.मो., राटीनाथ ६ (३५ हे .), दाचर
ङ्टि ा
सङ्टगयखार ङ्झसॊचाइ मोजना, दाचर
ङ्टि ा
उडई ङ्झसॊचाइ मोजना, दत्त,ङ्ट दाचर
एगयबगे ठङ्ट रढङ्ट ङ्गा ङ्झस.मो. धङ्टङ्झरगाडा ३
ङ्टि ा
ओखरगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्जऩ १५, दाचर
ङ्टि ा
कौरेती ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी ६, दाचर
ङ्टि ा
गङ्टना अऩयाम ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जहङ्जकरा ८ ९, दाचर
ङ्टि ा
गोकङ्टरेश्वय तल्राकङ्टरो ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरे श्वय ४, दाचर
ङ्टि ा
घट्टीगाड राभफगय ङ्झसॊचाइ मोजना, रटीनाथ ५, दाचर
ङ्टि ा
घट्टे गाउ राभवगय ङ्झस.मो. रङ्चयनाथ २, दाचर
ङ्टि ा
झ्माकङ्ट ङ्जवजगऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरचौयी १ दे ङ्ञख ८, दाचर
ङ्टि ा
डङ्टॊरव
े गय ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरेश्वय, दाचर
ङ्टि ा
तल्रो ङ्ञजभखोरी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरेश्वय ७, दाचर
ङ्टि ा
ऩथयानी ङ्झसॊचाइ मोजना, गोकङ्टरेश्वय ४, दाचर
फगौया ङ्झसॊचाइ मोजना ग्वानी
ङ्टि ा
ङ्झरउडे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसटौरा, दाचर
ङ्टि ा
वभनेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसटौरा २, दाचर
सकन्तड ङ्झसॊचाइ मोजना गोपङ्टरेश्वय ३
सेरी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना ग्वानी ६
ङ्टि ा
सोङ्झसल्रा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसटौका ३, दाचर
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

ङ्टि ा
ग्वागाड ङ्झस.मो, ङ्ञिखय गाङ्झफस १,२,३, दाचर
ङ्टि ा
घयगडा ङ्झसचाइ मोजना रारी २, दाचर
ङ्टि ा
च्मङ्टयानी ङ्झस. मो, रङ्जटनाथ गाङ्झफस , दाचर
ङ्टि ा
छडीगाड ऩातार ङ्झस.मो , ग्वानी ६, दाचर
ङ्टि ा
ढकानगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सभौरी ९, दाचर
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ङ्टि ा
तऩोवन ङ्झसॊचाइ मोजना, तऩोवन १,९, दाचर
ङ्टि ा
बण्डोगडी डोगडी ङ्झसचाइ मोजना दौरीचौय ९, दाचर
ङ्टि ा
बाडी ङ्झस मो, खयकडा गाङ्झफस ८, दाचर
ङ्टि ा
बेरगाड खोरा दे ङ्ञख नडेवगड ङ्झसॊचाइ मोजना, तऩोवन ९,१, दाचर
ङ्टि ा
वगौया ङ्झसचाइ मोजना ग्वानी, दाचर
ङ्टि ा
िैनवन ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिखय, दाचर
काङ्झरभायाडी ङ्जहङ्जकरा ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जहङ्जकरा १ ङ्छदख ७
खोल्सी खारीभा ऩोखयी ङ्झस.मो. वोहयीगाउ ७
ङ्टि ा
घयगाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी २, दाचर
चैनऩङ्टय ङ्झस.मो.िॊकयऩङ्टय २
ङ्टि ा
ढकानगाढा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभौरी ९, दाचर
ङ्टि ा
तायाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना -तऩोवन ९, दाचर
दम्का ङ्झसॊचाइ मोजना, खरॊ गा २
ङ्टि ा
ऩतार ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वानी ६, दाचर
ऩातर ङ्झसॊ.मो. गकङ्टरे श्वय गा.ङ्जव.स.-९
ङ्टि ा
फग्जेवारा ङ्झसॊचाइ मोजना, यठाचौऩाता २, दाचर
ङ्टि ा
बगवती ङ्झफत काकडा ङ्झसॊचाइ मोजना, दाचर
बडायी ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टल्जय
भकङ्ङा ङ्झसॊचाइ मोजना, रारी
ङ्टि ा
भङ्ञल्रखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, डाॉडाकोट, दाचर
ङ्टि ा
भानाकोट बण्डायीगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्जऩ न ऩा ९, दाचर
भङ्टयै ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसत्तोरा
भेङ्झरगाड ऩन्तवगड ङ्झसॊचाइ मोजना, तऩोवन
ङ्टि ा
रुडे ङ्झसॊचाइ मोजना-तऩोवन ५, दाचर
रारी ङ्झस.मो. रारी १
ङ्टि ा
ङ्झसन्माडी सनेडा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टनैनाथ ५, दाचर
ङ्टि ा
सङ्टत्तरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयठाचौऩाता, दाचर
हडे ङ्झस.मो. तऩोवन ५
357130

19,300

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
ङ्टि ा
खयतौरा ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), भाङ्झरकाजङ्टन
ि , दाचर
ङ्टि ा
ओङ्ञजगाढ ङ्झसॊचाइ मोजना (२८ हे .), हङ्टनैनाथ ८, दाचर

1,450
500

ङ्टि ा
बाम्भागाॉड ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), बगवती ६, दाचर

1,800

ङ्टि ा
रेक ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), दत्त ङ्ट १, दाचर

1,100

ङ्टि ा
ङ्जऩङ्छठ ङ्झसॊचाइ मोजना, उडी, दाचर

1,500

ङ्टि ा
रुऩघय कङ्टकङ्टये ऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, फोहोयी गाउॉ , दाचर

1,000

ङ्टि ा
झकङ्टङ्झसयाड ङ्झसॊचाइ मोजना, काटे ८, दाचर

2,000

ङ्टि ा
ज्मङ्टददा ङ्झसॊचाइ मोजना, बगवती ५, दाचर

4,000

सकन्तड बन्डायी गाॊउ, ङ्झस.मो. गोकङ्टरे ३

1,000

ऩौतोरी ङ्झसॊ.मो. कयकडा १

1,000

कोड्दार भल्रे होनयी ङ्झस.ॊ मो. यानी ङ्ञिखय

500

ङ्टि ा
सैन वन ङ्झसचाई मोजना ङ्ञिखय ३ दाचर

1,000

ङ्टि ा
ऩथयानी ङ्झसॊचाइ मोजना दाचर

1,000

ङ्टि ा
सेरीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना दाचर

1,000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

450

ङ्टि ा
भेरगाड भङ्टयै ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्झसतोरा १२३, दाचर
ङ्टि ा
िैनीवन ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्ञिखय, दाचर
ङ्टि ा
योर ङ्झसचाई ग्वानी ३ दाचर
ङ्टि ा
ऩातर ङ्झसचाई ग्वानी ६ दाचर
357109

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ

261,800
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१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

ये रा ङ्जऩऩर दे ङ्ञख ऩूरसम्भ तटफन्ध, तऩोवन ५

500

धायी गाउॉ नदी ङ्झनमन्त्रण, गोकङ्टरेश्वय ६,७

500

चभेङ्झरमागाउॉ नदी ङ्झनमन्त्रण, गोकङ्टरेश्वय १

500

कङ्टऩडे ऩायीफगय तटफन्ध, धङ्टरीगाडा गा.ङ्जव.स.

500

ङ्टि ा
भकयीगाड तटफन्ध, गङ्टल्जय १, दाचर

500

ङ्झसभखोरा गनगडा तटफन्ध, रङ्जटनाथ ५

500

सेरी चाभागाड नदी ङ्झनमन्त्रण, सयथवती भा.ङ्जव. सेरी चाभा बगवती गा.ङ्जव.स.

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
याउर थार ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, याप्रा ६

500

चौनेगाड खोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, गवानी ६

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
6,000

चभेङ्झरमा नदी ङ्झनमन्त्रण

३. भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण
भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण

250000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

उनी गाड ये रा खोरा ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺण, तऩोवन –५

500

हङ्टथती क्माम्ऩस सॊ यऺण, रङ्जटन ९

500

(रु. हजायभा)

फैतडी
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

जम्भा फजेट
2,900

नवारी ङ्झसॊचाइ मोजना, नवारी ३, ४, ५, फैतडी

300

ङ्झरभङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना, सकाय -७, ८,(५० हे .), फैतडी

300

ऩौडी सङ्टनािमागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन, १-९ (२७७ हे .) फैतडी
भानेकङ्टडा ङ्झस. मो. डीरासैनी- ७ , ८ ,९, फैतडी
३५७११८

वाङ्जषक
ि वजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

300
2,000

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

3,800

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
सङ्टयनमा गाढ ङ्झसॊ.मो. िॊखयऩङ्टय ९

300

भोहोना खोरा ङ्झस. मो. गङ्टरुखोरा

300

ऩातरगाड ङ्झसॊचाइ प्रणारी, भहारुर २

300

बकङ्टण्डे ङ्झसॊचाइ मोजना, कटौजऩानी ९

300

डङ्टडङ्टया ङ्झसॊचाइ प्रणारी, न.ऩा. ११

300

कङ्चयकेत िेयाखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, याउरेश्वय ४, ९

300

ऩन्त्मौढा ङ्झसॊचाइ प्रणारी कोटऩेटया ६

300

नैना ङ्झसॊचाइ टॊ की ब ङ्टङ्झभयाज ३

250

थमाडीगाड ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फसन्तऩङ्टय १

250

इजाभङ्टहान दे ङ्ञख बारङ्टजेफरा ङ्झसभाय खेतसम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो ङ्झनभािण मोजना, दङ्टगािबवानी ७

200

भेरघट दे ङ्ञख कोरतआडीसम्भको ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भङ्टहान सॊ यऺण मोजना, ङ्जविारऩङ्टय २

200

टोटये खोरा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञिफङ्झरङ्ग गा.ङ्जव.स. ७

300

घ) एङ्जककृत फारी तथा जर व्मवथथाऩन कामिक्रभ
ऩाटन वगाडी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩाटन, फैतडी
३५७१२६

500
5500

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
ङ्झसिनाथ दाङ्जहने खोरा ङ्झस मो, ङ्झसिेश्वय ८ (२४ हे ) ,फैतडी

800

फोहयीगाउ

800

ङ्झस मो, गङ्टजय ६ (१३ हे ), फैतडी
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ङ्झस मो, कैऩार, फैतडी
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800

फागडाॉडा ङ्झस. मो ङ्ञिफनाथ २

500

ऩाडखोरा ङ्झस .मो कैरऩार

500

गाडा गाॉउ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो,बौनेरी २

500

कपरानी ङ्झसॊ.मो, िॊकयऩङ्टय २, ङ्चयघा
कपरानी ङ्झसॊ.मो, िॊकयऩङ्टय २, ङ्चयघा

500

धायी गाउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो, द न ऩा ६

500

कौरारेक ढङ्ट णाइजय खम्तोरा ङ्झसॊ.मो., श्री केदाय ३

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
100

आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
साउद खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , गङ्टजय ६
कनेउयी ऩातर न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ङ्झसतड ६
नैना ङ्झसॊचाइ टॊ की ङ्झनभािण न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , बूभीयाज ३
भनकारी खेत न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , बूङ्झभयाज १,३
चनि खोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , ग्वारेक, जयगाॉउ
जमऩङ्टय न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी., वसन्तऩङ्टय 6
दल्रेखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी तथा कङ्टरो ङ्झनभािण
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

25,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
धाभीगडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगास ४,५,७,८ (११० हे .)

,फैतडी

जीभजेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ढङ्ट ङ्गाड ३,४ (३४ हे .) ,फैतडी

3,200
400

फल्रेखोरा ङ्झसचाइ मोजना, ङ्ञिवङ्झरङ्ग ४,५ (२५ हे .)

2,355

फडगाॊउ ङ्झसचाइ मोजना, कोङ्जटरा १ २ ३ ७ ९ (४० हे )

1,930

कङ्टभारीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, वसन्तऩङ्टय ७,८,९

6,230

ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना, वयारीगाड, ङ्जवजमऩङ्टय ८

1,796

धाङ्झभगडा ङ्झसॉचाइ मोजना ङ्झसगास ४ ५ ७ ८

500

डङ्टब ङ्टनी गाड गोत्तड ङ्झसॊचाइ मोजना द.न.ऩा.६ फैतडी

500

ऩन्त्मौडा ङ्झसॊचाइ मोजना कोटऩेटया ६ फैतडी

1,000

यतनखोरी ङ्झसॊचाइ मोजना, चौखाभ फैतडी

1,000

कोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. ११ ऩहयी गाॉउ

1,000

हङ्चयमागाड भल्री सैना ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वारे क २

600

ङ्झडरेश्वयी ङ्झसॊचाइ मोजना,

600

गौनेरी खेत

हाट १ २ ३ य ४

ङ्झसॊचाइ मोजना, बौनेरी ४

600

फगडा ङ्झसॊचाइ मोजना, थरकाडा १

600

थमाडीगाड

589

ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩा.न.ऩा.९ फसन्तऩङ्टय फैतडी

आगयीगाड भरोडा ङ्झसरॊ गा भरेडा

ङ्झसॊचाइ मोजना,

ऩाटन सरॊ गा फैतडी

500

भटे रागाड ङ्झसॊचाइ मोजना िभािरी ७ फैतडी

500

भौनेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

५००

अनायखोङ्झर डाडाखकि ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वाल्रे क ७ (४० हे .), फैतडी
अभिरे ङ्झसॊचाइ मोजना बौनेरी गोरेरी फैतडी
कापरकोट ङ्झस.मो., कटौच ऩानी, फैतडी
कङ्टरे गाडर ङ्झसचाइ मोजना साकाय ८, फैतडी
गौयाड ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टराउ ९, फैतडी
घोगे खेत ङ्झसचाइ मोजना बूङ्झभयाज ८, फैतडी
जोखल्री ङ्झसॊचाइ मोजना गठै याज ४ फैतडी
जोगभायगाड आभखेत कैरऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, अम्चौया ८,९, फैतडी
जोनजोरी ऩन्सेया ङ्झस.मो., रुदे श्वय ७, फैतडी
डडेल्खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, थराकाॉडा ८ (३० हे .), फैतडी
डाङ्झरङ्ञचउया ङ्झस.मो.योङ्झडदे वर १,२,८ (४० हे ., फैतडी
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ङ्झडरासै नी ङ्झसॊचाइ मोजना दाण ङ्झडरासैनी फैतडी
तोरीगाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना त्वाडे उ फैतडी
दङ्टगािदत्त वहङ्टउद्देिीम ङ्झसचाइ मोजना द न ऩा ६ ७, फैतडी
ऩत्मौडा ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटऩेटया, फैतडी
ऩनेरीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगास १ (२७ हें ), फैतडी
ऩाॉगय खोरा ङ्झसचाइ मोजना कैरऩार ९, फैतडी
फगडी ङ्झसॊ.मो., रुदे श्वय ३, ( २८ हे .), फैतडी
बट्टाड ङ्झसॊचाइ मोजना थरकाडा २ फैतडी
बेकनाङ्झर ङ्झसचाइ मोजना, कोटऩेटया ७ (३३ हे .), फैतडी
भनकारी खेत ङ्झसचाइ मोजना बूङ्झभयाज १, फैतडी
भनेकङ्टडा ङ्झसचाइ मोजना डरासैनी, फैतडी
भहादे व वगय घट्टखोरा ङ्झसॊचाई मोजना रुरे श्वय ७, फैतडी
भैनकङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना, फैतडी
यजेउडा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झडरासैनी १, फैतडी
यतनखोरी फेराऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना चौखाभ ४ ५ (७१हें ), फैतडी
यथ्थडी सोइया ङ्झसचाइ मोजना, उदमदे व ५ (४० हे .), फैतडी
ङ्ञिखयऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञिखयऩङ्टय १ २ फैतडी
साउद खोरा ङ्झस.मो., गङ्टजय , फैतडी
ङ्झसभाय सै नी सल्माड सैनी मोजना हटै याज ३ दे ङ्ञख ७, फैतडी
सङ्टगयङ्ट कोट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसरॊ गा (२५ हे .), फैतडी
सङ्टनािभा गाड ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाटनकोट फैतडी
सेया ङ्झसॊचाई मोजना, बौनेरी ६,७ (३२ हे .), फैतडी
थमाडीगाड ङ्झसचाइ मोजना, वसन्तऩङ्टय १ (११० हे .), फैतडी
इजाभङ्टहान दे ङ्ञख बारङ्टजेफरा ङ्झसभाय खेत ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टगाि बवानी ७
उऩये त ङ्झसचाइ मोजना गङ्टरुखोरा ४ फैतडी
ओखयानीखोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩाटन ५ फैतडी
कये टा सङ्टनारी ङ्झसचाइ मोजना तल्रोदे ङ्जह गा.ङ्जव.स.
करौन कड्ता ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टरुखोरा ४
काकडी ङ्झसचाइ मोजना ङ्जविारऩङ्टय गा.ङ्जव.स.वा.नॊ.२
कङ्टरेभूर ङ्झसॊ.मो.कोटऩेटया १ फैतडी
खटारी खयकाधाय फहद ङ्झसचाइ मोजना िॊकयऩङ्टय फैतडी
खम्टे खेत ङ्झसचाइ मोजना ऩाटन १ फैतडी
गजीण खोरा ङ्झसॊ.मो.जना ङ्झसगास ४
गजेरी भ्वा ङ्झसचाइ मोजना ढङ्ट डगाड ५ फैतडी
गडतोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसगास ९फैतडी
गनभना ङ्झस.मो. यौरे श्वय १ फैतडी
गल्रीगाड ङ्झसॊ.मो. रुरश्वय १ फैतडी
ङ्ञजल्रीफगय सेल्तडा कोटऩेटया ४ फैतडी
ङ्ञजल्रेवगय सेल्तडा ङ्झसॊचाइ मोजना कोटऩेटया गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.४
जोगेनीखोरा सरानी फङ्टढढौनी,सेया ङ्झस.मो.ङ्झडरासै नी १ फैतडी
डाडर ङ्झसचाइ कङ्टरो ऩा.न.ऩा.१ फैतडी
डाडा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिवाङ्झरग गा.ङ्जव.स. फैतडी
डङ्टडान चौभारा खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भहादे वथथान १ ३
डङ्टढान चौभारा खोरा ङ्झसॊ.मो.भहादे वथथान ३ फैतडी
ढाण ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झडरासैनी
धनसेनी ङ्झसचाइ मोजना ऩाटन फैतडी
धायीगाड ङ्झसचाइ मोजना द.न.ऩा.६ फैतडी
ऩत्थयखानी गङ्टयानी गङ्टयारी ङ्झस.मो. ऩा.न.ऩा.५ फैतडी
ऩथ्थयखानी गङ्टयारी ङ्झसचाइ मोजना ऩा.न.ऩा.५
ऩाटे फगय ङ्झसॊ.मो. फासङ्टङ्झरॊग १ फैतडी
ऩातरगाड ङ्झसचाइ भभित भहाॊरुर २ फैतडी
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फगारी ङ्झसचाइमोजना ङ्ञिवङ्झरॊग ७ फैतडी
फन्तड ङ्झस.मो. ङ्झसिऩङ्टय फैतडी
फसन्तऩङ्टय ङ्झसॊ.मो. कोटऩेट्रा ४ फैतडी
फङ्टढाखोरा फन्तोरी ङ्झसॊ.मो. भहादे वथथान १ फैतडी
फङ्टन्तड ङ्झसॊ.मोजना श्रीकोट २
फेडङ्टखेत ङ्झसॊचाइ मोजना रे कगाॉउ ९
बट्टाड ङ्झसचाइ मोजना थरडाडा गा.ङ्जव.स. फैतडी
ब ङ्टरकट्टे ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाटन ४ फैतडी
भल्रो ऩन्त्मौडा ङ्झसॊ.मो. कोटऩेट्रा ३ य ६ फैतडी
भानखोरा ङ्झसॊ.मो. नागाजङ्टन
ि १ फैतडी
भौनेखोरा ङ्झसॊ.मो.ङ्झसगास १ फैतडी
भौयीपाटा ङ्झरखाडी खडा ङ्झसॊचाइ मोजनfm उदमदे व ५ य ७
यजे ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसगास ४ फैतडी
रतल्रा ऩन्त्मौडा ङ्झसचाइ मोजना (दङ्झरतटोर) फैतडी
ङ्झरउडे खोरा ङ्झसयसैन ङ्झसचाइ मोजना गोकङ्टरे श्वय १ फैतडी
रोजनी ङ्झसचाइ मोजना उदमदे व गा.ङ्जव.स.फैतडी
सकया ङ्झसचाइ मोजना भहाॊकारी ७,८ फैतडी
सरेना जाल्तडी ङ्झसचाइ मोजना सरेना फैतडी
सङ्टगयङ्ट कोट ङ्झसॊ.मो. ङ्झसरॊ गा फैतडी
सङ्टयकार ङ्झस.मो.दङ्टगािथथान,सङ्टयकार फैतडी
सेरा ङ्झसॊ.मो. कोटऩेटया ६ फैतडी
थवाखेत ङ्झसॊ.मो. आभचौया
हङ्चयमाइ गाउ बल्ती ङ्झसॊ.मो. ग्वाल्रेक २
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

ओेङ्झतगाॉउ भनसङ्टता ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटे री ३, फैतडी
कये टा सङ्टनारी ङ्झसॊचाइ मोजना, तल्रदे ही, फैतडी
कापरखोरा ङ्झसचाइ मोजना, कापर, फैतडी
कारागाॉउ, गोयागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना,, भटौजऩानी य ङ्जवजमऩङ्टय गा.ङ्जव.स., फैतडी
कङ्टराउ ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टराउ ९ गौयाड, फैतडी
कैना कटार दे खी रुऩारी रेक सम्भ ङ्झसचाइ मोजना सरे ना ९, फैतडी
गाजयी ङ्झसॊचाइ मोजना, द.न.ऩा ७, फैतडी
गोयौ ङ्झसॊ.मो. बौनेरी १, (३५ हे .), फैतडी
ङ्ञचङ्ङे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ग्वारेक, फैतडी
च ङ्टभडेत ङ्झसचाइ मोजना च ङ्टभडेत ६ ७, फैतडी
झाजयी खोरा ङ्झसचाइ मोजना ग्वारेक, फैतडी
ङ्झनरतडी ङ्झसॊचाइ मोजना, द.न.ऩा. ८, फैतडी
फयारीगाड बॊ क ङ्झसचाइ मोजना ङ्जवजमऩङ्टय , फैतडी
बाभसैनी गमर ङ्झसॊचाइ मोजना, हटै याज ३, फैतडी
भटे रागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, भाहाकारी १, फैतडी
भौने खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फैतडी
यणकङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, फैतडी
यन्कङ्टचा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवसारऩङ्टय, उदमदे व, फैतडी
योर ङ्झसचाइ मोजना उदमदे व २, फैतडी
वान ङ्झसचाइ मोजना थराकाडा ३ ४ ५, फैतडी
सानो खोरा ङ्झसचाइ मोजना ऩाटन १ २, फैतडी
सङ्टनाइगाठ ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटना, फैतडी
सङ्टनेरीगाड ङ्झसचाइ मोजना कोङ्जटरा ७ य ९, फैतडी
सेया वडङ्टखेत ज्मारी खेत ङ्झसॊचाइ मोजना, िॊकयऩङ्टय ४,५, फैतडी
ओदारी ङ्झसॊ.मोजना श्रीकेदाय ८
कपरगाड दङ्टध चडौना ङ्झसॊ.कङ्टरो कङ्टवाकोट ६
काङ्चयकोट सें याखेत ङ्झसॊ.मो., यौरे श्वय, फैतडी
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कङ्टवाकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्टवाकोट
ङ्ञऺभाइ ङ्झसॊ.मो., कैरऩार ९
खतेडी ङ्झसचाइ मोजना
खानीगाउ दे ङ्ञख नमावथती ङ्चयङा ङ्झसॊ.मो. ङ्झगये गडा
गङ्ङीगाड ङ्झस.मो. कोटऩेटया ७,८
गर्र्माडी खायीगाउ कऩति ङ्झसॊ.मो., दङ्टगािथथान
ग्वानी ङ्झसचाइमोजना फािङ्टङ्झरॊग
घट्टे वगय ङ्झसॊ.मोजना कटौजऩानी ३
ङ्ञचयकोट ङ्झसचाइ मोजना कोटऩेटया २ फैतडी
चौसेयाखेत फटङ्टराखेत ङ्झसचाइ मोजना ङ्झसत्तड ७ फैतडी
ङ्झछडाखोरा ङ्झसॊ.मो., ढङ्ट ङ्गाड गा.ङ्जव.स., फैतडी
जनजोरी ङ्झसचाइ मोजना
जभाडी धाङ्ङासी कये टा सङ्टनारी ङ्झसॊचाइ मोजना, भठे याज तल्रादे ही
जकिङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना भेरौरी-२, फैतडी
जकिङ्ट ङ्झसॊचाम मोजना, भेरौरी
जङ्टगेऩानी ङ्झस.मो. ङ्ञििेश्वय
टकय तल्रीगाड ङ्झस.मो. भहाॊकारी ६ फैतडी
ङ्ट खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिवङ्झरॊग १ फैतडी
डङ्टफक
ढाइयोडा भल्राखोरा ङ्झस.मो. कैरऩार ७ जभकटे
तोरीगाउ ङ्झसचाइ मोजना न्वादे उ गा.ङ्जव.स.
ङ्छदरेश्वयी ङ्झसॊ.मो. हाट गा.ङ्जव.स., फैतडी
दे उबाडा ङ्झसॊचाइ मोजना, गङ्टरुखोरा-१, फैतडी
दे िारी ङ्झसचाइ मोजना गोकङ्टरे श्वय ८
धाङ्चयगाउ ङ्झसॊ.मो. द.न.ऩा.ृा्., फैतडी
धौराडी ङ्झस.मो. गाजयी गा.ङ्जवस.
नङ्टवाकोट ङ्झसॊ.मो. भठै याज गा.ङ्जव.स., फैतडी
नैना ङ्झस.मो. बूङ्झभयाज फैतडी
नौतरा ङ्झसॊ.मो., भहादे व थथान गा.ङ्जव.स.
ऩाटाकङ्टरधाय ङ्झसचाइ मोजना चािखाभ ४ फैतडी
ऩाररी ङ्झसॊ.ऩोखयी कटौजऩानी ५
फयामरगाडा दे खी रेठी दोफाटा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झफजमऩङ्टय ७ फैतडी
फेनोरी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो बटना
बकङ्टण्डे ङ्झसॊ.मो. कटौजऩानी ९
बभकसैनी धायाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडरासैनी ६
बारङ्टगोइया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिखयऩङ्टय ७
भटे रागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, सिभारी ३
भङ्ञल्रगाड ङ्छदव्द्या ङ्झसॊचाइ मोजना, नागाजङ्टन
ि ७, ८ य ९
भाझीखेत दे ङ्ञख ठडखेत सम्भ ङ्झसॊ.मो.श्रीकेदाय ४,५
भौयीपाटा ङ्झरखाडी खडा ङ्झसॊचाइ मोजनfm उदमदे व ५ य ७
ङ्चयठे भारा ङ्झसॊचाइ मोजना, थराकाडा रे कभ
सिकिङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरौरी-२, फैतडी
रोरीगाड कापरखाना ङ्झसॊचाइ मोजना, हाट ९
वरेत -ब ङ्टजनी-गङ्टत्थडी दे ङ्ञख गयारेक सम्भ फृहत कङ्टरो ङ्झनभािण मोजना
वान ङ्झस.मो. थराकाडा ३,४,५
ङ्जवजमऩङ्टय गा.ङ्जव.स.१ ङ्ञथथत उऩल्रीगाड दे ङ्ञख कटकछानी सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभािण
िाम्दागाउ ङ्झस.मो. ङ्झसगास ४
ङ्ञिव गगारी ङ्झस.णे. ऩा.न.ऩा.२ फैतडी
ङ्झसिनाथ गङ्टपादे ङ्ञख फसया ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩा.न.ऩा. ङ्झसरॊ गा
ङ्झसभचानी ङ्झसॊचाइ मोजना, भहादे वथथान ७
सङ्टयकारङ्झसचाइ मोजना दङ्टगािथथान गा.ङ्जव.स. वा.नॊ.४,५ फैतडी
सेरा ङ्झसचाइ मोजना कोटऩेटया गा.ङ्जव.स.
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सेरे कोऩये ङ्झसचाइ मोजना उदमदे व गा.ङ्जव.स.फैतडी
357130

28,800

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
कङ्टरावान ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे .), गाजयी, १,३, फैतङ्झड

4,676

खोरी जगि ढाॊण ङ्झसॊचाइ मोजना (२७ हे .), द.न.ऩा. ३, फैतङ्झड

2,000

गाॊजयी ङ्झसॊचाइ मोजना (४२ हे .), द.न.ऩा. ७, फैतङ्झड

2,000

डङ्टन्री ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे .), कोटऩेटेया ९, फैतङ्झड

300

हङ्टक्के डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना (३० हे .), ङ्झसिेथवय, फैतडी

324

भनकारीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना (४५ हे .), बूङ्झभयाज १, फैतङ्झड

1,320

ढङ्ट गाॉ गाडदे व ङ्झसॊचाइ मोजना, योडीदे वर ५,६,७ य ८, फैतङ्झड

2,870

दे ङ्जहगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडरासैनी १, फैतङ्झड

2,510

ङ्झफनसेङ्चय ङ्झसॊ. मो. श्री केदाय ९ फैतडी

5,500

अगयीगाड धनसैनी ङ्झस.ॉ मो.,ऩाटन ३, फैतडी

1,000

सौगाउॉ ङ्झसभरगाउॉ यन्झायी ङ्झसॊ.मो. श्रीकेदाय-८ वैतडी

1,500

ङ्झबकतडी काकडाखेत आगयीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाटन ३ वैतडी

2,000

बाभायघाट ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टगाि बवानी ७ वैतडी

2,000

गनभन गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना यौरेश्वय १ वैतडी

500

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

300

फटङ्टरे ङ्झसॊ.मो. बण्डायीगाड श्रीकेदाय-९ फैतडी
डीकोया ङ्झसॊ.मो. श्रीकेदाय-९ फैतडी
अयभाल्रे ङ्झसॊचाइ मोजना , बाउङ्ङेल्रे १ गेजेरी फैतडी
कान्तडी ङ्झसॊचाइ मोजना , फैतडी
चम्तडी

ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्ञितड २ फैतडी

टकय तल्रीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना , भहाकारी ६ वैतडी
ङ्छदव्मधय कनारी ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्ञिवनाथ फैतडी
धाङर ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाकारी ५ वैतडी
ऩाटे फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, फासङ्टङ्झरड० १ फौतडी
ऩातरगाड कङ्टरो टॊ की मोजना, भहारुर २
प्मानी जारतडी ङ्झसॊचाइ मोजना, सरेना दङ्टगािथथान वैतडी
357109

40,300

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
काभेथगाड तटवन्ध ङ्जविारऩङ्टय -९

500

सभै जी भङ्ञन्दयदे ङ्ञख ऩछाडी तटवन्ध

500

आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

गोइडा खोरा ङ्झन. मो. ऩाटन न.ऩा. ११ ऩही गाॉउ डोङ्जवल्रा

500

भाटे ठू रीफेङ्ञि ङ्झनमन्त्रण मो. भोरङ्टङ्ग खोरा भाधवऩङ्टय ४ य १

500

गण्डी गाढ खोरा ङ्झन. मो. कोटऩेटया ४ ङ्ञजल्रे वगय सेल्राडा

500

परटाय गैय खोरा नदी ङ्झनमन्त्रण , ग्वाल्रे क २

500

चभङ्झसभ – ङ्झसभय तटवन्ध ऩञ्चेश्वय – १

500

प्माउरे सम्भङ्जहजी भङ्ञन्दय सॊ यऺण, द.न.ऩा. ११

500

चभेङ्झरमागाड नदी ङ्झनमन्त्रण, रुरे श्वय ३

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
काभेथगाड तटवन्ध ङ्जविारऩङ्टय -९

500

सभै जी भङ्ञन्दयदे ङ्ञख ऩछाडी तटवन्ध

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
सोयनामा गाड ङ्झनमन्त्रण

5,000

ऩङ्टचौङ्झड गाड ङ्झनमन्त्रण

5,000

सेती नदी (ढङ्टॊ गाड,ङ्ञिवङ्झरङ्ग य थाराकाॉडा) नदी ङ्झनमन्त्रण

6,000

3. ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
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15,000

जभाडी खोरा ङ्झनमन्त्रण

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु

357131

आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

800

राभनी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण भल्रादे ही

500

गोकङ्टरे श्वय ल्वायखेत ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, गोकङ्टरेश्वय

500

ङ्झसतर डोर ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसत्तड

500

ङ्झफिारऩङ्टय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ङ्झफिारऩङ्टय

500

जङ्टवाटङ्ट डाखेत ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, ऩा.न.ऩा., सङ्टकाफैना

500

1,000

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत
१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

यत्मर गाड तटवन्ध अभचौय ६

500

वािङ्ट ङ्झरङ्गधाभ सॊ यऺण, वािङ्ट ङ्झरङ्ग

500

(रु. हजायभा)

डडेरधङ्टया
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

३५७११४

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना

1,200

फडङ्टवा ङ्झसॊ.मो., फगयकोट -४, डडेरधङ्टया

300

जोगीजरा ङ्झसॊ.मो., ङ्ञिषि -५

300

डडेरधङ्टया

ङ्झधक्तडी ङ्झसॊ.मो., फगयकोट, डडेरधङ्टया

300

ङ्झबत्तेसार ङ्झसॊ.मो. जोगफङ्टडा ६, डडेरधङ्टया

300

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

400

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन
थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
३५७११८

400

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

4700

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)

३५७१२६

ङ्जवखे तार ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अभयगढी ७, ऩोखया

200

ङ्ञिषिङ्झसॊचाइ मोजना प्रणारी, कटार

200

रोृेऩा वेल्तडा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कयारी ६

200

गैयी ऩोखयी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, सभैजी ५ भङ्टराद

200

आरीखोरा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अजमभेरु २

300

सैनखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अजमभेय २

200

तल्रो करऩठे ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ३

200

तल्रो उखनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फगयकोट ४

200

ङ्जढऩराखेत ङ्झसॊचाइ प्रणारी २

200

गौयगाड सेरागाड सैनी ङ्झसॊचाइ प्रणारी, अभयगढी ७

200

बतडा ङ्झसॊचाइ मोजना,नवदङ्टगाि

200

सेल्राउखेत ङ्झसॊचाइ मोजना,अ.न.ऩा ७

200

नाग ककिरढङ्ट ङ्गा ङ्झसचाइ कङ्टरा भभित, अभयगढी ७

300

ङ्जवयफेतार कङ्टरो भभित, अभयगढी ७, ऩोखया

200

गैयीगाड सेहराउ खेत अ।न।ऩा।(७

200

झतडा ङ्झस।प्र। नवदङ्टगाि

200

उत्तयखण्ड ङ्झस.कङ्टरो ऩिङ्टयाभ न.ऩा ११

200

ङ्झधन्तोरा साना ङ्झस.मो ङ्ञचऩङ्टय ५

200

ङ्झसिनाथा टोर साॉदङ्झन ङ्झस.मा. ऩिियाभ ७

300

डोरा ङ्झस.कङ्टरो भभित आरीतार ५

300

कङ्टईयोडा बािङ्ञृड कापर ङ्झस.मो. अभयगङ्जढ ७

300
7581

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना
अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
सङ्टनऩोखयी ङ्झसॊ.मो.,अ.न.ऩा. ७ (३०हे .)

300

सेरागाउॉ ङ्झसॊ.मो., अ.न.ऩा. ५

400

गोजा ङ्झसॊ.मो., ङ्ञिषि (१५हे .)

(१२हे .)

800
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झङ्टयकारी ङ्झसॊ.मो., अ.न.ऩा.५ (१५हे .)

781

खाकया ङ्झसॊ.मो. नवदङ्टगाि १ (१५हे .)

600

ऩन्तङ्टया टाय ङ्झसॊचाइ मोजना (२५ हे .), जोगफङ्टडा, डडेल्धङ्टया

500

सङ्टङ्जटर न.प्र.ङ्झसॊ.मो, वगयकोट-४, डडेरधङ्टया २०हे .

1000

ङ्ञचङ्झर न.प्र.ङ्झसॊ.मो, वगयकोट-४, डडेरधङ्टया २०हे .

600

ङ्झतरुवान ऩयडी गाॉउ ङ्झसॊ.मो., बागेश्वय ८ ङ्झतरुवान, डडेरधङ्टया

300

च ङ्टराभङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, वडा नॊ . ५ दे ङ्ञख ८ सम्भ डडेल्धङ्टया

300

ङ्झसचाइ ऩोखयी ङ्झनभाणि ढणटङ्टडा फगयकोट ३ डडेल्धङ्टया

400

साधनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩिङ्टयि ाभ न.ऩा ७

500

ङ्झगल्रा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, वेराऩङ्टय २,३

500

ङ्झरथने खोरा बत्काडा गाउॉ ङ्झसॊ.मो, आङ्ञिराभ ७

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने

100

टङ्टका न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ङ्ञचऩङ्टय
खप्वाखोरा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. जोगवङ्टडा
घाङ्झडरोऩा न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,ङ्ञिषि
दभडा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. अ.न.ऩा. ६
ङ्झसभ ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो. भङ्ञणरेख

९

सरकट्टे ऩोखयी न.प्र.ङ्झसॊ.मो. कोटे री ९
गॊगडे खोरा न.प्र.आ.ङ्झसॊ.मो, ङ्झससि
ङ्ञचऩयाडी न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखया मो., ङ्ञचऩङ्टय ५
ऩाउरी वाणथरा

ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो.,

नवदॊ गा 7,8,9

यानागाॉउ न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोखयी मो., फगयकोट १
तङ्टसायी ङ्झरफ्ट न.प्र.ङ्झसॊ.मो. , बरऩङ्टय ३
357127

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

42,500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
ङ्जढभौरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फगयकोट ८ (४० हे .)

550

चम्गाढ ङ्झसचाइ मोजना, रुऩार ९ (७० हे .)

4,300

अऩय ऩङ्चय गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिषि ९ (२०० हे .)

9,400

दभणा ङ्झसॊचाइ मोजना, अभयगढी न.ऩा. ६ (४० हे .)

1,150

दरीखेत भौयी ङ्झसचाइ मोजना आरीतार

4,700

जोगफङ्टडा ङ्झसॊचाइ मोजना (डाडङ्टखेत) ऩिङ्टयाभ १२ डडे रधङ्टया

3,000

ङ्झगल्रा ङ्झसॊचाइ मोजना वेराऩङ्टय २ ३ सङ्टवाकोट (८० हें ) डडे रधङ्टया

2,000

योडङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना फगयकोट डडे रधङ्टया

5,000

अङ्झसराभ ङ्झसॊचाई मोजना अङ्झसराभ १,३,५,६, डडे ल्धङ्टया

300

खेतीगाॉउ ङ्झसॊचाई मोजना रुऩार ९ डडेल्धङ्टया

3,000

सत्मार ङ्झसॊचाइ मोजना,

3,000

बागेश्वय ४ सङ्झतगाॉउ डडेल्धङ्टया

घङ्टम्टे गडा राभगडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा ७

1,000

ङ्झसषि ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा ४

1,000

तार ङ्झसॊचाइ मोजना रुऩार २ डडेल्धङ्टया

900

कारीखेत ङ्झसॊचाइ मोजना कैरऩारभाण्डौ डडेल्धङ्टया

500

ङ्जऩऩरे ङ्झसॊचाइ मोजना फगयकोट १ डडेल्धङ्टया

500

सेयी बावय ङ्झसॊचाइ मोजना आङ्झरतार ७ जाल्टङ्ट डा डडे ल्धङ्टया

500

ङ्झफऩल्भ ङ्झसॊचाइ मोजना बागेश्वय ८ डडेल्धङ्टया

500

अञ्चर ङ्झसॊचाइ मोजना बागेश्वय ९ डडेल्धङ्टया

500

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६००

उणी ङ्झसचाइ मोजना फगयकोट ५, डडेरधङ्टया
ङ्जकयभणानी ङ्झसचाइ मोजना कोटे री ७, डडेरधङ्टया
कोटे री ङ्झसचाइ मोजना कोटे री ४ सङ्टनकोट, डडेरधङ्टया
खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञिषि ८, डडेरधङ्टया
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गल्पागाड ङ्झसचाइ मोजना सभैङ्ञज १ २ ८, डडेरधङ्टया
घङ्टम्टीगडा ङ्झसचाइ मोजना जोगफङ्टडा ४, डडेरधङ्टया
जजोरा सेरा खोरा ङ्झसचाइ मोजना जोगफङ्टडा ७ सारवास, डडेरधङ्टया
ज्मातडी ङ्झसॊचाइ मोजना, फेराऩङ्टय ८ (५० हे .), डडे रधङ्टया
डङ्टङ्जकर ङ्झसॊचाइ मोजना, बागेश्वय १,२,३ (२५ हे .), डडे रधङ्टया
तल्रो याङ्झडर ङ्झसॊचाइ मोजना, बागेश्वय १, डडे रधङ्टया
तार ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩार २, डडेरधङ्टया
िारीखेत भौयी ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झरतार ५, (३०हे .), डडेरधङ्टया
ङ्झनरऩार ङ्झसॊचाइ मोजना, वगयकोटी ७, घोयडी, डडेरधङ्टया
फङ्टढाखेती ङ्झसचाइ मोजना अ न ऩा ८, डडेरधङ्टया
फोडाऩाथी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिषि १ (३० हे .), डडे रधङ्टया
भङ्ञणरेख ङ्झसचाइ मोजना भङ्ञणरे ख १ दे ङ्ञख ७, डडेरधङ्टया
भभिगाड ङ्जवप्रभ ङ्झसचाइ मोजना बागेश्वय ८, डडे रधङ्टया
भल्रो खयखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, अजमभेरु (२५ हे .), डडेरधङ्टया
भोटाहल्दङ्ट ङ्झसचाइ मोजना जोगवङ्टढा १, डडेरधङ्टया
भौयी काराकोट यॊ गङ्टन खोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झरतार ५, डडे रधङ्टया
भौयीकाराकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, आरीतार ५, डडेरधङ्टया
यनकङ्टची ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिषि ५ (६३ हे .), डडे रधङ्टया
राभीगडा ङ्झसॊचाइ मोजना,जोगवङ्टडा ४ (३४ हे .), डडेरधङ्टया
रोऩा वेल्तडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञिषि ५ (३६ हे .), डडेरधङ्टया
वेतङ्ङा धवङ्टडा ङ्झसचाइ मोजना, आरीतार, (२८ हे .), डडेरधङ्टया
वैजनाथ ङ्झसचाइ मोजना जोगफङ्टढा ५, डडेरधङ्टया
सारवास सेराखोरा जजोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जोगवङ्टढा ७, डडे रधङ्टया
ङ्झसध्दनाथ ङ्झसचाइ मोजना जोगफङ्टडा १, डडेरधङ्टया
ङ्झसङ्झरगे ङ्झसॊचाइ

मोजना, सभैजी, डडेरधङ्टया

ङ्झसङ्झरङगे ङ्झसचाइ मोजना सभैजी, डडेरधङ्टया
सेल्टङ्टना ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩार ७,८, डडेरधङ्टया
आनातोरी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ४, डडेरधङ्टया
उत्तय भकैर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा.३, डडेरधङ्टया
उत्तयखेडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ११, डडेरधङ्टया
खरतर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ३, डडेरधङ्टया
खल्रीगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदव्मऩङ्टय ६, डडेरधङ्टया
गगयखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ३, डडेरधङ्टया
गन्गडे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ३, डडे रधङ्टया
गैयी गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, गैयीगाॉउ जोगफङ्टडा ७, डडे रधङ्टया
जङ्टयाखान ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा.३, डडेरधङ्टया
डडल्रेकारावन ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झरतार २, डडे रधङ्टया
भल्रो ङ्झसॊचाइ मोजना, बागेश्वय ८ ४, डडेरधङ्टया
इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि

१००

अजमभेरु ङ्झसॊचाइ मोजना, अजमभेरु १,६, डडे रधङ्टया
उचाखेत ङ्झसचाइ मोजना भङ्ञणरेख १ दे ङ्ञख ७, डडे रधङ्टया
काकडीघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, दे व्मऩङ्टय २, डडे रधङ्टया
काराकोट चल्से ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩार ३, डडे रधङ्टया
कङ्टने ढङ्ट ङ्गा ङ्झसॊचाइ मोजना, फेराऩङ्टय ६, डडेरधङ्टया
खङ्ङे खोरा ङ्झसचाइ मोजना फेराऩङ्टय ८, डडेरधङ्टया
खल्रेखोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, वेराऩङ्टय ८, डडे रधङ्टया
गल्पागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, सभैजी, डडेरधङ्टया
ढङ्ट कङ्टया ङ्झसॊचाइ मोजना, वडा नॊ ७ थवडी, भङ्ञणरेक, डडे रधङ्टया
ङ्छदव्मऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना ङ्छदव्मऩङ्टय ८, डडेरधङ्टया
न्वाखेत झङ्टयकारी ङ्झसॊचाइ मोजना, अ.न.ऩा.५, डडेरधङ्टया
फल्तडी ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्झियाभ ९, डडेरधङ्टया
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फाङ्जहयीसन ङ्झसॊचाइ मोजना, आङ्झरतार ३, डडे रधङ्टया
बडाय गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, अ.न.ऩा. १०, डडे रधङ्टया
भटे री भड्तार ङ्झसचाइ मोजना भटे री भड्तार ५, डडेरधङ्टया
भडङ्टवाखेत ङ्झसचाइ मोजना अ न ऩा २, डडेरधङ्टया
रुगाइर ङ्झसप्तडा ङ्झसचाइ मोजना दे वर दव्मऩङ्टय, डडेरधङ्टया
राभवण्ड ङ्झसॊचाइ मोजना, बागेश्वय १, डडेरधङ्टया
राम्डाडा ङ्झसॊचाइ कङ्टरो बागेश्वय ४, डडेरधङ्टया
वयङारी ङ्झसॊचाइ मोजना, बरऩङ्टय ४,५ गङ्टनऩार, डडेरधङ्टया
वाङ्ङी ङ्झसचाइ मोजना वेराऩङ्टय ९, डडेरधङ्टया
व्मतडी ङ्झसचाइ मोजना फेराऩङ्टय, डडेरधङ्टया
सकामर ङ्झसॊचाइ मोजना, भािभाण्डौं ६, डडे रधङ्टया
सेल्टङ्टना ङ्झसचाइ मोजना रुऩार ७ ८, डडेरधङ्टया
थमारतडा ङ्झसचाइ मोजना भािाभाण्डौं, डडेरधङ्टया
आभखेत ङ्झस.मो. गाङखेत, ४ डडेरधङ्टया
आभबाङ्झड ङ्झस.मो.दे वर,६ डडेरधङ्टया
उत्तय खेणा ङ्झसॊ. मो. ऩ.न.ऩा. ११
एक्मूडक्ट ङ्झनभािण, गदङ्चयमा ३
ओजफङ्टढा डादङ्टखेत ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. १२
करभणा ङ्झसॊ.बागेश्वय ३
काङ्ञजकोराखेत ङ्झसॊ.मो. अजमभेरु ९
काढा ङ्झसॊचाइ फाॉध ऩङ्छक्क नहय ङ्झनभािण, बजनी ङ्झत्रिङ्ञक्त न.ऩा.
कापरगैया ङ्झस.मो जोगफङ्टढा डडेरधङ्टया
काराफतास ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., नवदय ा्ृङ्टगा ७
ङ्जकभौरा ङ्झसॊ. ऩोखयी ङ्झनभािण वगयकोट ४
ङ्जकयभर्ण्नी

ङ्झस.मो. कोटे री ६, डडेरधङ्टया

कङ्टकङ्टयब ङ्टक्का फाॉध ङ्झनभािण, वसौटी
कङ्टयगेणी दादी खोरा ङ्झसॊ. मो. नवदङ्टगाि
कोटे री ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटे री गा.ङ्जव.स.
कोयारखेारा ङ्झस.मो. कैरऩारभाण्डौ, १ डडेरधङ्टया
खेत ङ्झस.मो.फगयकोट, ७ डडेरधङ्टया
खेतखोरा ङ्झसॊ.मो. दे वराङ्छदव्मऩङ्टय ४
गयाड ङ्झस.मो.रुऩार, ४ डडेरधङ्टया
गल्पागाड ङ्झसॊचाइ मोजना, सभैजी गाङ्जवस
गाइफाधे -कङ्टमाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा ९
गाजयी कङ्टनेङ्गा ङ्झस.मो.,फेराऩङ्टय ६ डडेरधङ्टया
ङ्झगयाभणाङ्झन ङ्झसॊ.मो. कोटे री ७
गङ्टजरेक ङ्झस.मो.अ.न.ऩा., ३ डडेरधङ्टया
गोकङ्टन्दी नाराभा ङ्झनभािण, गदयीमा १
गोजा ङ्झसॊ. मो. ऩ.न.ऩा. ४
गोदाभ ङ्झसॊचाइ कङ्टरो अङ्झरतार ५
गोरुन्वारा भइङ्झसमो कैरऩारभाण्डौ १, डडेरधङ्टया
गोरघय ङ्झबत्रीसैन ङ्झसॊ.मो., आरीतार गा.ङ्जव.स
घयभामी ङ्झसॊचाइ मोजना बरऩङ्टय ६
घङ्टम्ती गडा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ७
चनडा ङ्झसॊ.मो. अजमभेरु ६
ङ्ञचऩयाडी ङ्झसॊ.ऩोखयी ङ्झनभािण ङ्ञचऩङ्टय ५
ङ्ञचयङ्जकट्टे ऩामऩ ङ्झसॊ.मो. दे वरङ्छदव्मऩङ्टय ३-गङ्टवाणी)
छङ्ट या ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञचऩङ्टय ४
जोगी जार ङ्झसॊ. मो. ऩ.न.ऩा. ३
झरायी फाॉध ङ्झनभािण, उदासीऩङ्टय
टङ्टका ङ्झसॊ.मो. ङ्ञचऩङ्टय ९
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टङ्टडेरा जन प्रबात कङ्टरो रामङ्झनङ्ग मोजना, गोदावयी ६
टोटयी ङ्झसॊ.मो. बरऩङ्टय २
डङसीरा ऩाइऩ ङ्झसॊ.मो. बागेश्वय ३
ढगय ङ्झसॊ.मो. बागेश्वय ३
तरकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, फेराऩङ्टय
तल्रो अम्तण

ङ्झसॊ.मो. बागेश्वय ७

तल्रो तोरी दह ङ्झसॊ.मो. ब ङ्टऩार ६ वरणा
तङ्टसायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मोजना बरऩङ्टय ३
थराखेत ङ्झस.मो.दे वर ङ्छदव्मऩङ्टय ८, डडेरधङ्टया
दगरखेत ङ्झसॊ.मो. अ.न.ऩा. २
दाउरी वणथरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. मो. नवदङ्टगाि ७,८,९
दे उवा गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ्गखेत ८
िारी खेत भौयी ङ्झसॊचाइ मोजना, आरीतार गाङ्जवस
धाया ऩोखयी ङ्झनभािण मो. ङ्छदवराङ्छदव्मऩङ्टय ८
ऩन्तङ्टयाटाय ङ्झसॊचाइ माृृजना, ऩ.न.ऩा.१२
ऩाङ्चयङ्झसयाड भल्रागाउ ङ्झस.मो.फगयकोट , ५ डडे रधङ्टया
ऩोकना ङ्झस.मो.ऩ.न.ऩा., २ डडेरधङ्टया
फकङ्टयाण ङ्झसॊ.कङ्टरो भभित ब ङ्टऩार ८
ङ्ट ानी ङ्झसॊचाइ कङ्टरो भङ्ञणरेक ६
फेणऩ
फेथनकन्मा ङ्झस.मो.फगयकोट, ७ डडेरधङ्टया
बत्काडा ङ्झस.मो.अङ्झसराभ, ७ डडेरधङ्टया
ब ङ्टइगडा ङ्झसॊ.मो. आङ्झरतार ४
ब ङ्टभदे वङ्झर खोराफाट चौडीभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. ङ्ञचऩङ्टय ५,६,७,८
भनसङ्टता ङ्झसॊचाइ मोजना, कोटे री गाङ्जवस
भल्रो खय खेत ङ्झसॊ. मो. अरमभेरु २
भल्रो धायी ङ्झसॊ.मो. ङ्ञचऩङ्टय ९
भोटाहल्दङ्ट ङ्झसॊचाइ माजना, ऩ.न.ऩा. १२
यन्त्तऩारा ङ्झस.मो.भङ्ञणरेक, ८ डडेरधङ्टया
याउटे ङ्झसॊचाइ मोजना, आभऩानी, ऩ.न.ऩा. १२
याताभाटी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा.४
यानागाउॉ ङ्झसॊ.ऩोखयी वगयकोट १
याभघोयै मा तारभा ऩङ्छक्क फाॉध,गदङ्चयमा ९
योर धङ्टयेखेल्रा ङ्झसॊ.मो. वेरऩङ्टय
रभकट्टे ङ्झस.मो.भङ्ञणरेक , ९ डडेरधङ्टया
रयडा कयरफाट ङ्झस.मो.अ.न.ऩा.,३ डडेरधङ्टया
रायडा ङ्झस.मो.बागेश्वय ६ डडेरधङ्टया
वण वसन्तऩङ्टय ङ्झसॊ.मो. भङ्ञणरेक १,२
वागथरी ङ्झसॊचाइ मोजना ऩ.न.ऩा.११
वाङ्जहयी सैन ङ्झसॊ.मो. आङ्झरतार -३
ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना अङ्झरतार ४
वङ्टणभ
वौङ्झरमा ४ ङ्झिया् ाना फाॉध ङ्झनभािण, फौङ्झनमा
ङ्ञिषि ङ्झस.मो. ऩ.न.ऩा.,४ डडेरधङ्टया
ङ्ञिव भङ्ञन्दय नङ्ञजक ऩवेया फाॉध ङ्झनभािण, ऩवेया
सरोन ङ्झसॊचाइ मोजना ऩ.न.ऩा. १
सादनी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ७
सारघायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा. ११
ङ्झसत्तडा ङ्झसॊचाइ मोजना वगयकोट ३
ङ्झसिाथान ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩ.न.ऩा.१२
सेनानी ङ्झसॊ.मो. अ.न.ऩा.४
सेया ङ्झस.मो.भङ्ञणरेक डडेरधङ्टया
सेवाखोरा परपङ्टर फगैचा ङ्झस.मो. डडेरधङ्टया
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हाट ङ्झस.मो.अजैभेरु, ९ डडेरधङ्टया
357130

29420

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
भनसङ्टता ङ्झसॊचाइ मोजना (५० हे .), कोटे री १,२,३, डडे ल्धङ्टया
नौ गाउॉ डङ्टगङ्चय ङ्झसॊचाइ मोजना (३५० हे .), फगयकोट, डडेल्धङ्टया

506
17400

चम्थारा ङ्झसॊचाइ मोजना (८० हे .), अङ्झसराभ ३,४ य ५, डडे ल्धङ्टया

2619

चनाइर ङ्झसॊचाइ मोजना (४० हे .), नानीगाॉड, बागेश्वय ६, डडेल्धङ्टया

2824

नौराकोट ङ्झसॊचाइ मोजना (३५ हे .), बरऩङ्टय ६, डडे रधङ्टया

2471

गरपगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, सभैजी १,३ य ८, डडे रधङ्टया

300

दे उवा गाॉउ ङ्झसॊचाई मोजना गाॉखेत ८, डडेल्धङ्टया

1000

फाहीयीसेन ङ्झसॊचाइ मोजना आरीतार ३ डडेल्धङ्टया

1000

जीउनी जारतडी ङ्झसॊ मो तछीगाउॉ कोटदे वी डडे ल्धङ्टया

1000

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने
ऩङ्चयगाउ

300

ङ्झसॊचाइ मोजना , डडेरधङ्टया

ङ्ञिषि ङ्झसॊचाइ मोजना, डडेरधङ्टया
सत्मार

ङ्झसॊचाइ मोजना, बागेश्वय ४ सतीगाउ डडे रधङ्टया

सल्राघायी ङ्झसॊचाइ मोजना , ङ्ञचऩङ्टय ९ डडेरधङ्टया
सङ्टनेतडा ऩाङ्ञिख
ि ेत ङ्झसॊचाइ मोजना, अ.न.ऩा ६ कोटे री डडेरधङ्टया
357109

20,800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

भझङ्टयी तटवन्ध, आङ्झर तार

500

सङ्टन खोरा तटवन्ध, आङ्झर तार ३, ५

500

आरीतार धङ्टरी खेत तटवन्ध, आरीतार

500

उरताया उ.भा.ङ्जव. सॊ यऺण तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, अ.न.ऩा. ७,

500

सभैजी भङ्ञन्दय सॊ यऺण, अ.न.ऩा. ७

500

ङ्झतखातयगाड ङ्झनमन्त्रण, अङ्झसराभ

500

भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण, ऩयिङ्टयाभ न.ऩा. तातोऩानी

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
ङ्ञिऩिगाड ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण

500

वेडङ्टऩानी खोरा ङ्झनमन्त्रण, भङ्ञणरेक ५

500

२. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
डोटे री गाड ङ्झनमन्त्रण, डडेल्धङ्टया

5,000

रुवा खोरा सकामर गाड ङ्झनमन्त्रण

5,000

नानी गाड खोरा ङ्झनमन्त्रण

5,000

3. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1,000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु

ङ्ञजल्रा :

सयथवङ्झत उ. भा. ङ्जव. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺप्ण, फगयकोट ७

500

बागेश्वय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा फङ्ञथत सॊ यऺप्ण, बागेश्वय ९ सल्रेडी

500

(रु. हजायभा)

कॊचनऩङ्टय
आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.
357103

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

ङ्झसॊचाइ तथा जरश्रोत व्मवथथाऩन आमोजना
भहाकारी, ऩथयै मा, भोहना

ङ्झसॊचाइ व्मवथथाऩन ङ्झडङ्झबजन

फागङ्टन ङ्झसॊ.मो.,दौजॉ ४ कन्चनऩङ्टय
काराऩानी ङ्झस.मो.(६०० हे .) झरायी १-७, कन्चनऩङ्टय
दै ङ्ञज ङ्झडऩ ड्तूफवेर ङ्झसॊचाई आमोजना (३६० हे .) कञ्चनऩङ्टय

173,200
131,600
300
40,000
1000
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ऩयासन ङ्झडऩ टमङ्टववेर कञ्चनऩङ्टय
३५७११४

बूङ्झभगत थमारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,350

बूङ्झभगत जर ङ्झसचाइ ङ्जवकाि ङ्झडङ्झबजन

200

ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर भभित

550

थमारो टमूववेर/इनाय ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩामोजना)
ऩङ्टनयवास न.ऩा.-२ क गाउ,ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
ङ्झब.न.ऩा. -८, ब्रभटोर ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

12,500

प्रणारी

2500

प्रणारी

कृष्णऩङ्टय-१,ऩहङ्चयमा डाडे सार ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

2500
प्रणारी

कृष्णऩङ्टय-३, भारङ्टवेरा उरताया टोर ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
फाइसी ङ्जवचवा-५ ङ्जवकास फथती ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ
दे खतबूरी ४, करागौदी ङ्झडऩ टमूववेर ङ्झसॊचाइ

३५७११८

जम्भा फजेट

300

प्रणारी

प्रणारी

प्रणारी

2500
2500
2500
2500

सङ्टडा ६ गाृैङ्ञज फैजनाथ जउस

2500

ऩङ्टनफािस ११ अयङ्झनकाृे फथती ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना

1900

बीभदत्त न.ऩा.-८, ङ्झतराचौय ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना

3800

फङ्टराृैयी न ऩा १ भटै मा ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

2000

ऩङ्टनफािस ८ भाच्छाऩङ्टछ्ृे ङ्झडऩ ड्तूववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी

1900

भभित सॊ बाय आमोजनाहरु

20000

क) कृषक व्मवङ्ञथथत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (FMIS)
धायाऩाङ्झन ङ्झसॊचाइ प्रणारी, दोङ्झभल्रा, कृष्णऩङ्टय १

400

ङ्झसॊहऩङ्टय ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कृष्णऩङ्टय ७

400

भङ्टसेऩाङ्झन घङ्टसव
ि ङ्ट ा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, वेदकोट ६

400

ङ्ञचउयीगाड काराऩाङ्झन ऩायीपाॉटा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, झरायी ङ्जऩऩराडी ८

500

जडेऩानी कङ्टरो ङ्झसॊचाइ प्रणरी

400

सङ्टतीभा नारा ङ्झसॊचाइ प्रणारी, फेरौयी

400

ङ्ट व्मवथथाऩनद्वाया सॊ चाङ्झरत ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरु (AMIS)
ख) सॊ मक्त
भहाकारी ङ्झसॊचाइ प्रणारी कञ्चनऩङ्टय
३५७१२२

भहाकारी ङ्झसॊचाइ आमोजना (तेश्रो)

३५७१२६

नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसचाइ आमोजना

17500
392,813

392,813
3500

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरू
गहतडी न.प्र.ङ्झस.मो., ङ्झब.न.ऩा. ९ ,(३५हे .)

800

ङ्ट ा तार ङ्झसॊचाइ कृष्णऩङ्टय २, कञ्चनऩङ्टय
गङ्टडवङ्टजर

700

वानी दे खताब ङ्टरी टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो झरायी न.ऩा. कृष्णऩङ्टय

700

भङ्टक्त कभैमा वथती ङ्ञथप्रगॊकरय ङ्झसॊ.मो, फेदकोट न.ऩा.२

700

याभवथती ऩङ्टनवािस ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩङ्ट.न.ऩा.

500

आ) अध्ममन वाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरूको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩूया गङ्चय प्रथभीकताको
आधायभा कामिन्वमन प्रकृमा अगाडी वढाउने
357127

100

भझौरा ङ्झसॊचाइ आमोजना

40,000

अ) क्रभागत उऩमोजनाहरु
धाया ऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, कृष्णऩङ्टय १ (४०० हे .)

26,400

च ङ्टनेऩानी भङ्टसेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टडा ७ (२३० हे .)

8,000

तङ्टरतङ्टरे ङ्झसचाइ मोजना कृण्णऩङ्टय ६

4,850

आ) अध्ममनवाट सम्बाव्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

६५०

काराऩानी भाङ्झथ ङ्झसचाइ मोजना झरायी, कञ्चनऩङ्टय
कृण्णऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना कृण्णऩङ्टय २, कञ्चनऩङ्टय
खल्रा भछे डी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झब न ऩा ९, कञ्चनऩङ्टय
ङ्ञचउयीगाड ङ्झसचाइ मोजना झरायी, कञ्चनऩङ्टय
फछे रा ङ्झसॊचाइ मोजना, दै ङ्ञज ३ (२१० हे .), कञ्चनऩङ्टय
ङ्ट ी ङ्झसॊचाइ मोजना दे खतबूरी, कञ्चनऩङ्टय
फाॉनी दखत बर
फेल्डाडी ङ्झसचाइ मोजना झरायी, कञ्चनऩङ्टय
ब्रह्मदे व ङ्झसचाइ मोजना ब्रम्हदे व, कञ्चनऩङ्टय
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ङ्ञजल्रागत फजेट

आमोजना

फ.उ.ङ्ञि.नॊ.

वाङ्जषक
ि वजेट

जम्भा फजेट

बूङ्झभयाज ङ्झसचाइ मोजना ङ्झब न ऩा १०, कञ्चनऩङ्टय
ङ्झसभरपाॉटा ङ्झसचाइ मोजना झरायी २, कञ्चनऩङ्टय
सङ्टन्दयीपाॉटा खाय खोरी ङ्झसचाइ मोजना कृण्णऩङ्टय १, कञ्चनऩङ्टय
हल्दे खोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब.न.ऩा. ९, कञ्चनऩङ्टय
१००

इ) आमोजना ऩङ्जहचान गने कामि
अन्म ङ्झसॊचाइ मोजनाहरु, कञ्चनऩङ्टय
357130

20,512

सेती भहाकारी ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास कामिक्रभ
अ. क्रभागत उऩआमोजनाहरु
ऩरॊ गी सङ्टवाडी ङ्झसॊचाइ मोजना (१५० हे .), ङ्झब.न.ऩा. ९, कन्चनऩङ्टय
ब्रह्मदे व ङ्झसचाइ मोजना (२२५ हे .), ङ्झब.न.ऩा. ९, कन्चनऩङ्टय

1,500
15,004

तरुरऩाङ्झन ङ्झसॊचाइ मोजना (३५ हे .) ङ्झब.न.ऩा. ३ भङ्टसेटी, कन्चनऩङ्टय

3,450

आ.अध्ममनफाट सम्बाब्म बएका मोजनाहरुको थवीकृत कामि ङ्जवङ्झध ऩङ्टयागयी प्राथङ्झभकताको
आधायभा कामािन्वमन प्रकृमा अगाडी फढाउने

558

ङ्झत्रिङ्ञक्त ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झब.न.ऩा., कॊञ्चनऩङ्टय
हाङ्ञत्तथरा ङ्झसॊचाइ मोजना, दै जी ७ , कॊञ्चनऩङ्टय
फारङ्टवानारा ङ्झसॊचाइ मोजना , यै कवाय ङ्जवच ङ्टवा, कॊञ्चनऩङ्टय
357109

203800

नदी ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत जनताको तटफन्ध कामिक्रभ
भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, कन्चनऩङ्टय - जनता

70000

दोधा (भछे री) नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, कन्चनऩङ्टय - जनता

70000

भोहना नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना

40000

2. थथर ङ्झफिेष गङ्चयने प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
(क) नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
आकङ्ञथभक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि

500

फछे रा खोरा ङ्झन. मो. वेतकोट न.ऩा. ५ धयभऩङ्टय ङ्जवच पाॉट (भङ्टक्त कभैमा वङ्ञथत )

500

थथानीम नारा ङ्झनमन्त्रण, सङ्टडा ६, झसऩङ्टया

500

बासी खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झब.न.ऩा. २

500

सङ्टयखा नदी ङ्झनमन्त्रण, फेतकोट ४

500

बासी खोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झब.न.ऩा. १८, जनज्मोङ्झत टोर

500

झाउरे खोरा ङ्झन. मो. वेतकोट न.ऩा. ५ धयभऩङ्टय ऩोरखयी

500

खनीमा खोरा ङ्झनमन्त्रण नमाॉङ्झतरकऩङ्टय

500

(ख) ऩङ्जहयो ब्मवथथाऩन कामिहरु
काराऩानी नारा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, झा.ङ्जऩ. ७, काराऩानी

500

टोटी नारा फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण, झ.ङ्जऩ.न.ऩा., टोटी

500

3. भझौरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामिहरु
खङ्झनमा य यौते रा खोरा ङ्झनमन्त्रण

6,000

कन्कटी खोरा ङ्झनमन्त्रण

6,000

चौधय नदी ङ्झनमन्त्रण

6,000

4. आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन् थथाऩन कामिहरु
आकङ्ञथभक भभित सॊ बाय तथा फोया, ङ्ञज.आई.ताय खङ्चयद य फङ्टङ्ङे कामि

357131

800

फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु, इन्रावती फगय कङ्चयडोय आमोजना सभेत

1000

१. फङ्ञथत÷टाय फजाय सॊ यऺण कामिहरु
भरेङ्चयमा नारा दोधाया चाॉदी न.ऩा. नमाॉगाउॉ

500

ङ्ट ी ६
वनहया नदी तटवन्ध, आभघाट दङ्टवाह दे खरबर

500
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