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३७९ िमुदार्मा आिारित बालसिकाि केन्द्र व्यिस्थापन २५३११ १,२५,०००

३८० और्सि उपकिर् स्वास्थ्य िामग्री २२५२२ ३०,००,०००

३८१ सपएनिी हाेेम सभसजट २२५२२ १,००,०००
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प्राेेत्साहन अनुदान २२५२२ ४०,००,०००

८०३२३५०२३०२ गौरिशंकि गाउँपासलका - स्वास्थ्य

८०३२३५०२३०३ गौरिशंकि गाउँपासलका - कृसर्



३९२

सिउ सिजन सिर्ासद और्सि उपकिर् तथा अन्य कृसर् िामग्री 

सितिर् २२५२२ २३,००,०००

३९३

कृसर् पशुपालन तथा माटाेे काेे उियिा शिी िुिािकाेे लासग 

असभर्ान तथा सशसिि िन्चालन २२५२९ ६,००,०००

३९४
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िसजस्ट्िअध्यािसिक ,  सिश्व िर्िोग सदिि िम्बन्धी कार्यक्रम, 
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५०० गुरु रिम्पोछे स्यापसलङ्ग शाण्डिसु्तपा गौिीशंकि ५ दोलखा ३१११२ ७,५०,०००

५०१ Inj.Oxytocin भिािर्का लागी ILR Refrigerator खिीद ३११२२ ४,००,०००

५०२

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना सिद्यालर्,सिशेर् सिद्यालर्को 

क्रमागत भिन सनमायर् तथा किा ११ स्तोन्नसत भएका प्रासिसिक ३११२२ १३,००,०००

५०३

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना सिद्यालर्,सिशेर् सिद्यालर्को 

क्रमागत भिन सनमायर् तथा किा ११ स्तोन्नसत भएका प्रासिसिक 

िाि सिद्यालर्को याि व्यिस्थापन अनुदान ३११२२ ७१,००,०००

५०४

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना सिद्यालर्,सिशेर् सिद्यालर्को 

क्रमागत भिन सनमायर् तथा किा ११ स्तोन्नसत भएका प्रासिसिक 

िाि सिद्यालर्को याि व्यिस्थापन अनुदान ३११२२ २६,००,०००

५०५

िोजगाि िेिा केन्द्रको िुदृसढकिर् (कम्पू्यटि, फसनयर्ि सफक्चिय, 

क्यामिा, अन्य सिद्रु्तीर् उपकिर्) ३११२२ ३,००,०००

५०६ मकैबाली प्रिद्धयन कार्यक्रम ३११३१ २०,२०,०००

५०७ िैथाने बाली प्रिद्धयन कार्यक्रम ३११३१ १०,००,०००

५०८ झ्ाकु िृहत खा.पा.आ.गौिीशंकि गा.पा.३,४,५,९(दोलखा) ३११५६ ३०,००,०००

५०९ िेसदङ्ग खानेपानी आर्ोजना गौिीशंकि -9, दोलखा ३११५६ १०,००,०००



५१०

EbA II आर्ोजना दस्तािेज अनुिािका सक्रर्ाकलापहरु - जोण्डखम 

तथा अनुकुलन,  पारिण्डस्थसतक प्रर्ालीमा आिारित जलिारु् ३११५९ ५४,००,०००

५११

आ.ि. 2078/79 मा स्थापना भएको सकिी पकेट सिकाि 

कार्यक्रमको सनिन्तिता ३११५९ ६,००,०००

५१२

आ.ि. 2078/79 मा स्थापना भएको बाख्रा पकेट सिकाि 

कार्यक्रमको सनिन्तिता ३११५९ ७,००,०००

५१३ आ.ि. 207९/८० मा नर्ाँ मौिी पकेट सिकाि कार्यक्रम िञ्र्ालन ३११५९ १२,००,०००

५१४

तासिनाम झो पु,रं्खु िरु खािे, दोपाटाि झो.पु, नकापाय पाटमाि 

,सटङ्ण्डटटङ्ग खोला, बकांग खोला,  गौिीशिि गाउँपासलका, दोलखा ३११५९ ४०,००,०००

५१५

निीकिर्ीर् ऊजाय प्रिसि जडान (िार्ोग्याँि/सिद्रु्तीर् 

रु्लो/िुिारिएको रु्लो/िौर्य ऊजाय) ३११५९ १०,००,०००

५१६ िोजगािी िृजना (आई.सड.ए.ì ३११५९ २९,४३,०००

५१७ िोजगािी िृजना (नेपाल ििकाि) ३११५९ ८२,५४,०००

५१८ श्री कोसपला महादेि मण्डिि गौिी शंकि गा प ४ दोलखा ३११५९ ७,५०,०००

५१९ झ्ाकु खानेपासन ३ ४ ३११५६ २,००,००,०००

५२० भोले सतनेखु देण्डख गौिीशंकि गाउँपासलका िम्म कालोपत्र िडक ३११५१ ७०,००,०००

५२१

एक सबद्यालर् एक निय कार्यक्रम िंर्ालन िंर्ालन सनिििता तथा 

सबस्ताि २११११ २०,०८,०००

५२२

माध्यसमक तहमा शून्य दिबिी भएका िामुदासर्क माध्यसमक 

सिद्यालर्मा अंगे्रजी/गसर्त/सिज्ञान सशिकका लासग सशिर् २११११ ११,३६,०००

५२३ स्थानीर् न्यासर्क िहजकताय कार्यक्रम (पारिश्रसमक/पोशाक भिा) २११११ ४,६२,०००

५२४ िामुदासर्क स्वास्थ्य ईकाई िंर्ालन अनुदान २११११ ७,००,०००

५२५

अपाङ्गता भएका व्यण्डक्तहरुका लासग िमुदार्मा आिारित 

पुनस्थायपना िहर्ोग कार्यक्रम २२५२२ ३,००,०००

५२६ बाबुआमा सिसहन बालबासलका िंििर् कार्यक्रम २२५२२ ६,००,०००

५२७ बाल मैत्री स्थानीर् तह घोर्र्ा प्रोत्साहन कार्यक्रम २२५२२ १,५०,०००

५२८ बाल सििाह अन्त्यका लासग िमुदार् परिर्ालन कार्यक्रम २२५२२ १,५०,०००

५२९

नु्यनतम िेिा मापदि (Minimum Service Standard-MSS) 

िुिािका लासग स्वास्थ्य िंस्था(प्रा.स्वा.के./हे.पो) लाई िितय अनुदान २२५२९ ३,५०,०००

५३० पन्छी प्रिद्धयन कार्यक्रम-  कुखुिा प्रिद्धयन, गौिीशंकि गा.पा.-५ ३११३१ १०,००,०००

५३१ गोपायङ ज्याँङ्िारिङ देपुङ िािा िडक ,गौिीशंकि गा.पा.,दोलखा ३११५१ २५,००,०००

८०३२३५०२५१३  िंघीर् ििकािबाट हस्तािरित कार्यक्रम(िमपुिक अनुदान)

८०३२३५०२५२१ प्रदेश ििकािबाट हस्तािरित कार्यक्रम (शितय अनुदान)

८०३२३५०२५१२  िंघीर् ििकािबाट हस्तािरित कार्यक्रम (सिरे्श अनुदान)



५३२

सढकेडाँडा(सनलकणे्ठश्वि िडक स्तिोन्नसत मा।सि ,गौिीशंकि 

गा.पा.,दोलखा ३११५१ २५,००,०००

५३३

सपखुती(महतािा(मानेडाँडा िडक स्तिोन्नसत ,गौिीशंकि 

गा.पा.,दोलखा ३११५१ २५,००,०००

५३४ िेिु(र्ािाय हनुमिे िडक ,गौिीशंकि गा.पा.,दोलखा ३११५१ २५,००,०००

५३५ िािा िुिीडाँडा कुईकेफ खानेपानी र्ोजना, िुिी,गौिीशिि-५ ३११५६ २५,००,०००

५३६ खािे खोला व्यिस्थापन कार्य, गौिीशिि -८ ३११५९ २५,००,०००

५३७ गुरुरिम्पोरे् स्याण्डपं्लग गुम्बा -िातोमाटेडाडा-मुलाबािी िडक ३११५१ ५०,००,०००

५३८ जगतफेदी टासिनाम िडक ३११५१ ५०,००,०००

५३९ जामुने किेिी छेिाखािे थमू्ब िडक ३११५१ ५०,००,०००

५४० िुिी रं्खु माबुय रिंग िोड ३११५१ ५०,००,०००

जम्मा ६२,९४,०६,०००

८०३२३५०२५२३ प्रदेश ििकािबाट हस्तािरित कार्यक्रम (िमपुिक अनुदान)


