
वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
�करण मा�केको घर देिख केदार 

ख�तवडाको घरस�म �पच सडक
१ १२०००००

२
राम �साद धरेलको घरदेिख मोतीराम 

प�तको घरस�म �ावेल
१ १८००००

३
धम�राज चौधर�को घरदेिख �ीराम 

उ�तेीको घरस�म �ावेल
१ १२००००

४
�याम स�ुदरको घर देिख पि�म 

हािजपरुस�म जाने बाटो �ावेल
१ ३०००००

५
शा�हद चोकदेिख दि�ण तफ�  सेढाइ 

टोलस�म �पच रोड
१ १५०००००

६
कंकाल� मा. �ब. देिख उ�र बेि�डया 

घरस�म �ावेल
१ ३४००००

७
�बु नेपालको ज�गा देिख उ�र खनाल 

पो��� हदैु कयार खोलास�म �ावेल
१ ५०००००

८
श�ुसल नगरकोट�को घर देिख उ�र 

तफ�  नबराज �गर�को घरस�म �पच
१ ९०००००

९
राम जानाक� मि�दर देिख दि�ण तफ�  

परुानो राजमाग� स�म �पच मम�त
१ १२०००००

१०
�भम �साद �त�मि�सनाको घर देिख 

पि�म तफ�  बाटो �ावेल
१ १२००००

११
�पपल बोट देिख कायार खोलास�म 

बाटो �ावेल
१ ६०००००

१२
रि�स �या��� पछा�डबाट ग�ुबा 

घरस�म बाटो �ावेल
१ १२००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



१३
काम धेन ुडेर� देिख भ�डार� घरस�म 

बाटो �ावेल
१ १२००००

१४
रामहर� कडेलको ज�गादेिख मधकुर 

गा�धा�रको घरस�म �ावेल
१ ६००००

१५
िशब ढंुगानाको घरदेिख ब�द�परेु 

खेतस�म बाटो �ावेल
१ ५०००००

१६
कृ�ण पौडेलको घर देिख देबी 

पि�डतको घर स�म बाटो �ावेल
१ १०००००

१७
नेपाल चोक देिख लोहनी घरस�म �पच 

रोड
१ ६०००००

१८
वडा भ�रका बाटोह�मा खा�डा ख�ुडी 

मम�त गन� �ावेल
१ २०००००

१९

�काश आचाय�को घरदेिख महे�� 

थापाको घरहदैु �ल�टंगस�मको बाटो 

उ�च�तर�य �ावेल

१ ३४००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१

लद�र टाइ�पास चोकदेिख पि�म कृ�ण 

�यौपानेको घरस�मको बाटो कालोप�े 

(हंसे�र + चैनपरु टोल)

२ १९०००००

२

बाबकुाजी थापाको घरचोकदेिख पूव� 

�ब�दाबा�सनी चोकस�मको बाटो 

कालोप�े �नमा�ण  (�ग�त + कािशगाउ 

टोल)

२ १३०००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



३
बेद बहादरु �े�को घरदेिख पूव� 

प�टहानी खोलास�मको बाटो कालोप�े
२ १००००००

४

�ब��तु पावार हाउस देिख पूव� सयु� 

�बनोद अ�धका�रको घर (वडा न. २ र 

८ को �समाना) स�म बाटो कालोप�े

२ ७०००००

५
�ब�दाबा�सनी चोकदेिख उ�र �ताप 

ढंुगानाको घरस�म बाटो कालोप�े मम�त
२ ५०००००

६
नरेश बढुाथोक�को घरदेिख �वा��य 

चौक� जाने बाटो कालोप�े
२ ७०००००

७
नभ �भात टोलमा �संचाईको ला�ग डीप 

बो�रंग २ वटा
२ १००००००

८

�मे दराईको घर देिख दि�ण स�त ु

दराईको घरस�म बाटो �ब�तार तथा 

उ�च�तर�य �ावेल

२ ३०००००

९

पबु� रा�� �संचाई गेटदेिख पूव� नयाँ 

बाटो �ब�तार तथा उ�च�तर�य �ावेल 

(�वकासशील टोल)

२ २०००००

१०

�मोद �रजालको घर देिख जन िजबन 

मा. �ब. हदैु �वा��य चौक� जाने बाटो 

उ�च�तर�य �ावेल

२ २०००००

११

जन िजबन मा �ब को खेलकुद 

मैदानको क�पाउ�ड वालमा�थ 

तारजाल� लगाउने काय�

२ २०००००

१२
�ब�दाबा�सनी चोक �थीत पाक�  

�यवा�थापन तथा संर�ण
२ ३०००००

१३

वडा �भ�का बाल �लबह�लाई 

खेलकुद सामा�ी �वतरण तथा वडा 

अ�या�कप ख�ुला अ�तर टोल सधुार 

स�म�त �तर�य फुटबल खेल 

��तयो�गता संचालन

२ २०००००

१४
वडा भ�रका क�ची बाटो मम�तका 

ला�ग �ावेल गन�
२ ५०००००



९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१

सा�बक चैनपरु ४ हो�ल�यंड रोड ि�थत 

च�े�र महादेव मि�दरबाट पि�म तफ�  

इ�र �बशवुालको घरहदैु माधब 

बढुाथो�कको घर तथा इ�र 

�बशवुालको घर देिख शदुश�न सबेुद�को 

घर हदैु ग�ुङ टोलास�मको १ �क. 

�म. उ�च�तर�य �ावेल

३ ५०००००

२

धसु�र भ�केको पलु देिख दि�ण तफ�  

�नल बहादरु ख�काको घर स�म 

४०० �म कालोप�े

३ १००००००

३ धसु�र भ�केको पलु �नमा�ण तथा मम�त ३ १५०००००

४

सा�बक चैनपरु ५ गोठ�र सरन 

थप�लयाको घरबाट पूव� तफ�  �नलह�र 

थापा र �नल बहादरु बधुाथो�कको घर 

हदैु उ�र ख�ड जो�ने बाटो स�म र 

च�पथ �भ�को साखा बाटोह� 

उ�च�तर�य �ावेल

३ १००००००

�. स. योजनाको नाम
लागत 

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�



सा�बक वडा न. ६ ि�थत हेमे चोक 

बाट बांगेबरा लोके डाँडा चोक स�म 

उ�च�तर�य �ावेल

सा�बक वडा न. ६ बांगेबरा बाट 

�स��परु जो�ने बाटो उ�च�तर�य �ावेल

६
र� िघ�संगको घर देिख ग�ुबा चोक 

स�म १०० �म. �पच
३ ५०००००

७

स�तोष प�रयारको घर देिख आम� 

गेटस�म (�स��परु) २ �क. �म. 

उ�च�तर�य �ावेल

३ ८०००००

८

टंुगारा �हरा चोक बाट गणेश �रजालको 

घर स�म उ�च�तर�य �ावेल २०० �म 

, �यो�तष चोक देिख सनमान िशव 

भि�को घरस�म जो�ने बाटो ३०० 

�म, �याकुरेलको घरबाट दधुकोशी 

खोला जाने बाटो २००�म उ�च�तर�य 

�ावेल

३ ६०००००

९ �स��परुमा �नमा�णधीन शभाहल �नमा�ण ३ १००००००

११
टंुगारामा �याकुरेलको ज�गामा 

सामदुा�यक �संचाईको ला�ग �डप बो�रंग
३ १००००००

१२
�स��परु द�लत बि�त जाने बाटोमा 

क�भट� �नमा�ण
३ २०००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

५ ३ ९०००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
िशवालय चोकबाट पूव� कालोप�े सडक 

�नमा�ण
४ ३५०००००

२ गणेश चोकबाट उ�र सडक �नमा�ण ४ ३५०००००

३
वडा �भ�का बाटोह� उ�च�तर�य 

�ावेल
४ १४०००००

डेर� चोकबाट उ�र उ�च�तर�य �ावेल ४

लोकताि��क चोकबाट दि�ण 

उ�च�तर�य �ावेल
४

लेकाल� चोकबाट उ�र उ�च�तर�य 

�ावेल
४

रामशरण थापाको घरबाट पूव� हदैु 

उ�र �ान ु�ब. क. को घरस�म 

उ�च�तर�य �ावेल

४

ब�ुी बहादरुको घरबाट ख�का राजन 

घरस�म उ�च�तर�य �ावेल
४

गजा� चोकबाट पूव�- पि�म उ�च�तर�य 

�ावेल
४

४ वडा �भ�का बाटोह� �ावेल ४ ६०००००

मेल�मलाप चोकबाट उ�र �ावेल ४

थापा काइलाको चोक बाट पि�म 

�ावेल
४

गोपाल नेउपानेको घरबाट पि�म �ावेल ४

कृ�ण मि�दरबाट ५ न. शाखाको 

महुानस�म �ावेल
४

�ान ु�ब कको घरबाट माइती 

तामांगको घरस�म �ावेल
४

च��का�त �रमालको घरबाट �लला 

बहादरुको घरस�म �ावेल
४



कयर खोलाबाट बेद ब. अ�धका�रको 

घरस�म �ावेल
४

कयर खोलाबाट राममिण �यौपानेको 

घरस�म �ावेल
४

जगत रानाको घरबाट उ�र कंकाल� 

सामदुा�यक बनस�म �ावेल
४

मेघेको घरबाट कयर खोलास�म �ावेल ४

ग�डा आहालको मा�टर घरबाट �भम 

ब. थापाको घरस�म �ावेल
४

ग�डा आहालको पलु पा�रबाट उ�र 

आमा समहुको घरस�म �ावेल
४

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
फसे�न�को पूव� तफ� को �समाना देिख 

फसे�न�को पलुस�म उ�च�तर�य �ावेल
५ ५०००००

२

फसेराको �समाना रा�मयाको घरदेिख 

पि�म स�नचराको खेत स�म 

उ�च�तर�य �ावेल

५ ४०००००

३
ज�कौल� जाना�कको घरदेिख पि�म 

फसेराको �समाना स�म �ावेल
५ ४०००००

४

फसेरा बलरामको घर देिख हािजपरु 

घाट पलु स�म र सो�ह बाटो रतनीको 

खेत स�म �ावेल

५ ३०००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



५

सलौल� चोक देिख पि�म तफ�  

भरताको घर हदैु बाटो �तरो��त र 

�ावेल

५ ३०००००

६
तन�ह पलु देिख पि�म फसेरा जो�ने 

बाटो उ�च�तर�य �ावेल
५ ५०००००

७
सलौल� गाउँको पबु� तफ� को बाँक� 

नाला �नमा�ण
५ १५००००

८
खैरहनी चोक देिख दगुा� मि�दर तफ� को 

बाटो उ�च�तर�य �ावेल
५ ४०००००

९ सलौल� बढुौल� ढंु� ेखोला तटब�धन ५ ९५००००

१०
बढुौल� कृ�ण �णामी मि�दरको ��ुा 

आ�ामको भा�सा घर �नमा�ण
५ २०००००

११
फसेरा गाउँको �बचमा पा�न फेकुवा 

ढल �नमा�ण
५ १५००००

१२
सलौल� बढुौल� बनमा बनभोज �थलको 

ला�ग भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण
५ ६०००००

१३
�ब�ाप�तको घरदेिख �टकाराम सबेुद�को 

घरस�म उ�च�तर�य �ावेल
५ १०००००

१४
ज�कौल� कुलोको महुानमा बाँध 

(�यारेज) �नमा�ण
५ ३०००००

१५

व�ृदा खा�तवाडाको घर देिख पि�म 

पचराबती मि�दर जाने बाटो 

उ�च�तर�य �ावेल

५ ५०००००

१६
सलौल� �पपल बोट देिख पूव� प�� 

उ�च�तर�य �ावेल
५ ३०००००

१७
सलौल� चोकको पबु� राइटोल देिख 

�ाकस�म उ�च�तर�य �ावेल
५ ३०००००

१८
फसेरा स�नचाराको खेत देिख र�भाको 

घरस�म उ�च�तर�य �ावेल
५ ३०००००

१९
ज�कौल� अ�मररामको घर देिख पि�म 

र उ�र तफ� को बाटो �ावेल
५ २०००००

२०
बढुौल� महे�� सबेुद�को घरदेिख 

योगे�� सबेुद�को घरस�म �ावेल
५ १०००००



२१

सलौल� डमुर�  चोकदेिख ��ने�ा चोक 

स�मको बाटो �तर��ती ग�र 

उ�च�तर�य �ावेल

५ १२०००००

२२
फसेन�को पलु देिख खेत�तर जाने 

बाटोमा �ावेल
५ १०००००

२३ सलौल� रा �ा �ब लाइ शैि�क सामा�ी ५ १५००००

२४
डोलाराज चापागाइको घर देिख पबु� 

तफ�  बाटो �ावेल
५ १०००००

२५ फसेरा चच� जाने बाटोमा बाटो �ावेल ५ १०००००

२६
�नल क�ठको घर देिख उ�र तफ� को 

बाटो �ावेल
५ १०००००

२७
ज�कौल� सयु� चौधर�को घरदेिख उ�र 

तफ� को नाला �नमा�ण
५ ३०००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१

सतुा�नी ब�ताकोट� टोल हदैु भेटनर� 

जाने बाटो मापद�ड अनसुार 

उ�च�तर�य �ावेल

६ ९०००००

२

िशव मि�दर टोल देिख िशव मि�दर 

थान परुानो राजमाग�बाट दि�ण जाने 

बाटो उ�च�तर�य �ावेल तथा �मु 

पाइप

६ ४०००००

�. स. योजनाको नाम
लागत 

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�



३

तलुसीपरु गाउँको �पच सडक 

राजमाग�स�म �नमा�ण (� 

१००००००) र �ावेल गन� (� 

१०००००)

६ ११०००००

४ पसा� चौधर� गाउँमा नाला �नमा�ण ६ १००००००

५

�संचाई पछाडी स�ुदर बा�टका टोलमा 

नगरपा�लका गेट देिख प�ुषो�म 

अ�धकार�को घर स�म सडक 

फरा�कलो बनाइँ उ�च�तर�य �ावेल

६ ५०००००

६
जमौल� नेपाल आदस� चोक देिख 

मालपोत काया�लयस�म ढल �नमा�ण
६ ११०००००

७

ला�लगरुास टोल सधुार स�म�त परुानो 

पसा�को नाला मम�त स�भार र नालाको 

पूण� �पमा �नकासी

६ ११०००००

८ शाि�त टोलमा बि� तथा पोल ६ १०००००

९

खैरहनी बजार र चौधर� गाउँमा नाला 

�नमा�ण (� १४०००००), परुानो 

सडक र गाउँ �भ� (१५ वटा) पोल 

हटाउन (� १०००००)

६ १५०००००

१०

तनाह� खोला देिख राजे�� छ�कुल�को 

खेत स�म बाटो �ब�तार, �ावेल र 

��ुप पाइप ३ थान

६ २०००००

११

�वण�तारा �लब देिख भेटनर� जाने 

बाटोमा �लाब (� २०००००), 

िशबालय मि�दरको ला�ग कुच� १०० 

थान (� ५००००)

६ २०००००

१२

नबोदय टोल �समलघार� सर�वती 

पराजलु�को खेत देिख �वण� तारा �लब 

चोक स�मको खोला खो�ने (� 

३०००००), नबोदय टोल �भ� पोल 

बि� (� ५००००), नबोदय टोल 

�भ� सडक �ावेल (� ५००००)

६ ४०००००



१३
लाि�टन बजार �े� �भ� तनाइ 

खोलामा झान� ग�र ढल �नमा�ण
६ ४०००००

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
मझईु गाउँको �भ�� बाटो बाँक� �पच 

गन�
७ १५०००००

२ मझईु गाउँमा अधरुो ढल �नमा�ण ७ २००००००

३
मेल चोक देिख गौचरन गाउँ स�म 

उ�च�तर�य �ावेल
७ १५०००००

४
आदष� टोलको मूल बाटोबाट 

दकुु�रयाको घरस�म �ावेल
७ ४०००००

५
कतार� टोलको मूल बाटोबाट बघवा 

ग�ह�रयास�म �ावेल
७ ५०००००

६
�पपरावा खलकको मूल बाटोबाट 

�भलोर कुलोको महुानस�म �ावेल
७ ५०००००

७
बाबा कटेजको मूल बाटोबाट सलौल� 

कुलोको क�भट� स�म �ावेल
७ २०००००

८

नारायण �साद उ�तेीको घर देिख राम 

�साद बत�लाको घर स�म �ावेल 

(स�ुताना गाउँ)

७ १०००००

९
स�ुतानाको चोक मूल बाटोबाट पो�ले 

टोलस�म उ�च�तर�य �ावेल
७ १५०००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



१०

�भलोर कुलोमा २ वटा ठुलो �मु 

पाइप (� १०००००), गाउँको 

कुलोमा �लाब  (� २०००००)

७ ३०००००

११
�बमलको घर देिख जयनारायणको 

घरस�म ढल �नमा�ण
७ २५००००

१२
सबनाको घर देिख सनुा�हको घरस�म 

ढल �नमा�ण
७ २५००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१

पूव� पि�म लोक माग� देिख उ�र तफ�  

लद�र जाने बाटोमा दवैु तफ�  ढल 

बनाउने

८ १००००००

२
मगनीको पबु� टोलको बाटोमा नाला 

बनाउने
८ ७५००००

३
�ग�त टोलमा रहेको बाटो न. १,२,३ 

मा नाला बनाउने
८ ७५००००

४

काठे पलुदेिख शाि�त चौधर�को घर हदैु 

बाल कृ�ण सापकोटाको घरस�म र 

र�ब अ�धका�रको घर देिख ह�र पनुको 

घर अगाडीको बाटोमा कालोप�े

८ ५०००००

५
आधारभतू �बधालय मगनीको दइु कोठा 

थप गन�
८ ५०००००

�. स. योजनाको नाम
लागत 

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�



६
मगनी ��हा�थान र ग�ुबा �नमा�ण तथा 

संर�ण (� २५००००+� २५००००)
८ ५०००००

७

मगनी प�ुतकालयको भया�ङ, पेट� र 

शौचालय र प�ब� भ�ुम टोल �बकास 

स. र �ग�त टोल �ब स. को काया�लय 

�नमा�ण (� ३०००००+ � 

२०००००)

८ ५०००००

८
लाहरेु चोक देिख खानेपानी चोकस�म 

कालोप�े सडक
८ ५०००००

९
�ग�त टोल र जन�हत टोलको 

बाटोह�मा उ�च�तर�य �ावेल
८ ५०००००

१०

मगनी जागरण टोल अ�तग�त �दपे�� 

खरेलको घर पछाडीका सबै बाटोह�मा 

उ�च�तर�य �ावेल

८ ५०००००

११

रेड�स माग� अ�तग�त राम ख�काको 

घर देिख �लोसाईन �कुल हदैु िशब 

बलुा�कोट�को घरस�म कालोप�े

८ ५०००००

१२

महादेवटार टोलको प�पा खोला देिख 

उ�र तफ�  बाटोमा एक तफ�  नाला 

�नमा�ण र एक तफ�  नाला सफाई

८ ५०००००

१३
लाल�गुरँास टोल ख�ौल�मा ६ वटा 

बाटोह�मा उ�च�तर�य �ावेल
८ ५०००००

१४

प�ब�भ�ुम टोल, �म�लजलु� टोल र 

जन�यो�त टोलमा रहेको बाटोह�मा 

उ�च�तर�य �ावेल

८ ५०००००

१५
�याम ग�ुा घर हदैु स�ुम�ा ब�नेतको 

घर स�म उ�च�तर�य �ावेल
८ २०००००

१६
बालह�र मोटरपा�स� देिख शा�ता 

अ�धका�रको घर पछाडी नाला �नमा�ण
८ ४०००००

१७

िचउरा �मल हदैु मगनी चोक देिख 

मगनी पलु स�म जन�यो�त टोलमा 

रहेको नाला सफाई

८ १५००००



१८
मगनी टोल �बकास स�थाको काया�लय 

�नमा�ण
८ २५००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
�पपारा चोकदेिख पि�म �द�लप 

काजीको घरस�म कालोप�े
९ ६२००००

२
ब�यौल� म�ुसी चोकबाट दि�ण जाने 

बाटोमा कालोप�े
९ ६२००००

३
करैया चोकदेिख पि�म �कुलस�म 

कालोप�े
९ ६२००००

४
डांडा गाउँ का�लनाग मि�दरबाट रा�� 

�समानास�म कालोप�े
९ १०२३०००

५
खैरहनी वडा न. ८ �समानादेखी लाहरेु 

टोल �समानास�म कालोप�े
९ ६२००००

६
बैरह�न चोकदेिख उ�र �तर एकतफ� 

ठुलो ढल �नमा�ण
९ १०५००००

७
सतुा�नी गाउँको पबु�-पि�म बाटोको दवैु 

प�� ढल �नमा�ण
९ ७४५०००

८ �समलघार� टोलमा थप ढल �नमा�ण ९ ९०००००

९
करैया चोकदेिख पि�म र दि�ण तफ�  

बाटोमा ढल �नमा�ण
९ ३७००००

१०
नारायण भ�डार�को घर पछाडी बाटोमा 

ढल �नमा�ण (�पपरा)
९ २९३५००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



११ बैरह�न सकुु�बासी टोलमा ढल �नमा�ण ९ ३९३५००

१२
नमनुा चवुाडी पलु देिख �या�ा 

खोलास�म �ावेल
९ ९५०००

१३
डांडा गाउँ काले चोकबाट चौतारा हदैु 

खानेपानीस�म �ावेल
९ १७५०००

१४
नारायणी �याँस टोलबाट पि�म �तर 

उ�च�तर�य �ावेल
९ १८००००

१५ सतुा�नी स�ुदर टोलमा उ�च�तर�य �ावेल ९ ११५०००

१६
टंुगारा �समानाबाट इ��जंग चोक 

आउने बाटो उ�च�तर�य �ावेल
९ १०००००

१७
नमनुा टोल िजयनाको घरबाट दि�ण 

�तर बाटोमा �ावेल
९ ८००००

१८
ब�यौल� गाउँ अि�तमदेिख लाहरेु 

टोलस�म उ�च�तर�य �ावेल
९ २०००००

१९
चेपांग �कुलदेिख डमुबढु�को घरस�म 

उ�च�तर�य �ावेल
९ ११५०००

२०
�पपरा करैया जो�ने बाटोमा 

उ�च�तर�य �ावेल
९ १९५०००

२१
भीमाजु�न �यौपानेको घरदेिख ब�यौल� 

पलु स�म उ�च�तर�य �ावेल
९ १०००००

२२
पा�रजात टोल सधुार स�म�तको 

बाटोह�मा उ�च�तर�य �ावेल
९ ११५०००

२३

�समलटांडी ह�र सापकोटाको घर 

अगाडीबाट पि�म हदैु रा�� पो���स�म 

�ावेल

९ १५००००

२४
करैया �ब�णकुो घर देिख ब�धकुो 

पोखर�स�म �ावेल
९ ५००००

२५
नारायण भ�डार�को घर पछाडी बाटोमा 

�ावेल (�पपरा)
९ ७५०००

९००००००.



वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

१२५०००००.

१
फफैनी देिख रा�� न पा को 

�समानास�म मूल सडक बाटो �ावेल
१० ३०००००

२
फफैनी स�ुदर बि�त हदैु भेडरा 

टोलस�म बाटो �ावेल
१० ३०००००

३

बर�पपल चोक देिख दि�ण रेवती 

पा�डेको घर हदैु कुशहाना 

��त�ालयबाट उ�र तफ�  गोठौल� 

शा�त चौधर�को घर स�म �ावेल

१० ५०००००

४

बढु� रा�� पलु देिख िशबमि�दरहदैु 

�मलन चोक, क�वराज चोक हदैु �वामी 

चोकस�म बाटो �ावेल

१० ३०००००

५

�मलन चोकबाट पूव� �स�ाथ� चोक हदैु 

शंकर शमा�को घर देिख पोखर�स�म 

बाटो �ावेल

१० २५००००

६
तारा चोक देिख िजबनपरु हदैु क�वराज 

चोकस�म बाटो �ावेल
१० १५००००

७
ख�का माइलाको घर देिख उ�र घले 

चोकस�मको बाटो �ावेल
१० १५००००

८
न�बन �े�को घर देिख देउजा घोलको 

पबु� र दि�ण जाने बाटो �ावेल
१० २०००००

९
पांच महुाने चोक देिख �ग�र टोल हदैु 

शाि�त बजार जो�ने बाटो �ावेल
१० १०००००

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



१०

ढंु� ेपलु देिख पि�म �पपरा चौधर� 

टोल र �पपरा चौतारा देिख दि�ण 

पैगाको घरस�म बाटो �ावेल

१० २०००००

११
जयरामको घरदेिख पि�म 'घ' 

कुलोस�म बाटो �ावेल
१० १०००००

१२

शाि�तबजार रवाइको घर अगाडी 

सदुश�न दलुालको घर अगा�डको बाटो 

�ावेल

१० १५००००

१३
रा �ा �ब शाि�तबजारको पबु� �भ�� 

बाटो �ावेल
१० १५००००

१४
हठना चोक देिख पूव� बडगाउँ 

कुलोस�म बाटो �ावेल
१० १५००००

१५

कठार �ा�सफम� चोक देिख मगरा 

टोल हदैु हा�तखमाडी चोक देिख पूव� 

कैलाशको घर स�म बाटो �ावेल

१० ७०००००

१६

खयारघार� मि�दर देिख महादेवको घर 

हदैु कुशाहाना गौर� टोल हदैु अजु�न 

भजेुलको घरस�म बाटो �ावेल

१० ४०००००

१७

केदार पा�डेको घरबाट गो�ब�द 

सेढाईको घर हदैु �फरला चौधर�को 

खेतस�म बाटो �ावेल

१० १०००००

१८
क�ठे�ार� सामदुा�यक भवनको छाना 

छाउने र �याल ढोका मम�त
१० ३०००००

१९
�ीराम उ�तेीको घर देिख बडगाउँ राज ु

उ�तेीको घरस�म बाटो मम�त
१० १०००००

२० कुशाहना सामदुा�यक भबन मम�त १० १५००००

२१
कठार मा �ब देिख �दपक �गर�को 

घरस�म ढल �नमा�ण
१० ३०००००

२२
�सता राइस �मल देिख �भ� दि�ण-

पि�म घले चोकस�म �ावेल
१० १०००००

२३
रैनी कुलोको क�भट� छेउको बाटो 

�ावेल
१० १०००००

२४
ब�� आचय�को घरबाट उ�र जाने बाटो 

�ावेल
१० ६००००



२५

हठाना चोक देिख बडगाउँ कुलोमा 

जाने बाटोको �लाब ढलान (बडगाउँ 

कुलोमा)

१० १५००००

२६
जो�गयाको घर देिख पूव� िजबनपरु 

कुलोमा सानो �लाब क�भट�
१० ५००००

२७
�पउराको घर अगाडी जन क�याण 

कुलो 'ख' मा �लाब क�भट�
१० १५००००

२८
रेवती सरको घर अगाडी खयारघार� 

कुलोमा �लाब क�भट�
१० १५००००

२९
��ाथानी �नरको �लाब क�भट� 

(गोठौल�)
१० ३०००००

३०
रामलाल र झोिझया द�हतको घर 

छेउमा फलामे पलु
१० ५००००

३१

पाँच महुाने देिख दि�ण मेलटोल 

कुलोको एक साइड लाइ�नंग जयराम 

पा�डेको घर स�म

१० ७०००००

३२
बढु� रा�� कुलोको बाबरुाम महतोको 

घर अगाडी कुलो लाइ�नंग
१० १५००००

३३
अमतृ कुलाको बोट�यारोको बोटम�ुन 

कुलो लाइ�नंग
१० ३०००००

३४
जन क�याण 'ख' कुलोको सबनपरु ्

शाखा लाइ�नंग (सबनपरु)
१० २५००००

३५
गोठौल� ��ाथानी देिख पूव� �व�मको 

घरस�म कुलो लाइ�नंग
१० २५००००

३६
वडा न. १० को �व�भ� �थानमा 

�व�भ� साइजको ४० थान �मु पाइप
१० ३०००००

३७ होम�टे �नमा�ण १० ५०००००

३८ नेपाल रेड�स भबन �नमा�ण १० १०००००

३९
वडा न. १० को �व�भ� �थानमा ३५ 

थान �ुबेल धारा
१० १५००००

४०
ग�रब �यनु�तरह�लाई बाताबरण 

सरसफाइकोला�ग चप� �नमा�ण
१० १५००००

४१
कठार मा �ब र िजबनपरु �ा �ब को 

हातामा रहेको खेल मैदान सधुार
१० ४०००००



४२
खयर घार� देिख कुशाहानाको 

दे�बथानस�मको भागमा जाल� लगाउने
१० १००००००

४३
सामदुा�यक बन क�ठे��र र देबीथानमा 

२ वटा पाक�  �नमा�ण
१० ६०००००

४४ कठार मा �ब मा क�पटुर �याब १० १५००००

४५
रा �ा �ब शाि�तबजारको बाँ�क वाल 

क�पाउ�ड परुा गन�
१० १०००००

४६
रा �ा �ब कुशाहाना अधरुो क�पाउ�ड 

परुा गन�
१० १०००००

४७ बडगाउँ रा �ा �बमा क�पाउ�ड �नमा�ण १० १०००००

४८ बालमै�ी शैि�क सामा�ी १० १०००००

४९

सजृनिशल िश�ा �नकेतन �बधालयमा 

शैि�क सामा�ी ख�रद साथै खेलकुद 

सामा�ी

१० १०००००

५० रा �ा �ब िजबनपरु ्भौ�तक �नमा�ण १० १०००००

५१
अच�ना बाबा धाम ८ क�ा ज�गामा 

क�पाउ�ड
१० २०००००

५२ बौ� ग�ुबा �नमा�ण १० २०००००

५३
वडा न. १० को वडा काया�लय 

क�पाउ�ड, �स, वाल �नमा�ण
१० ३४००००

१२५०००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा
�. स. योजनाको नाम

लागत 

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�



(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१

स�ुनल दराईको घरदेिख मंगलचोक हदैु 

समी चोक पकुा�टे मेलस�मको बाटो 

�ब�तार, माटो �फ�लंग र �ावेल

११ ४५००००

२
मन ुभजेुलको घर देिख लामा 

घाटस�मको बाटो �ावेल
११ २५००००

३
�स�ाथ� चोक देिख मन ुभजेुलको घर 

हदैु रा�ी �ाकस�म बाटो �ावेल
११ २०००००

४
सोमी चोकदेिख काल� परे �ब क को 

घरस�मको बाटो �ब�तार र बाटो �ावेल
११ ३०००००

५
�दपक थप�लयाको घरदेिख पबु� कुलो 

चोक स�म बाटो �ावेल
११ ५००००

६
��परेु�र महादेव मि�दर देिख उ�र 

�मलन चोकस�म �ावेल
११ ३०००००

७

गैडाहा बलराम ग�ुंगको घर देिख 

पि�म मान ब. को घर स�मको 

बाटोमा �ावेल तथा माटो �फ�लंग

११ २०००००

८
छरछरे घोल देिख उ�र भीमसेन 

ख�कको घर स�म उ�च�तर�य �ावेल
११ १०००००

९
रामशरणको घर हदैु दि�ण रा�� 

�ाकस�म माटो �फि�लंग तथा �ावेल
११ ३०००००

१०
गोठौले टोल बाट पूव� कु�ाठा ह�रयाल� 

पाक�  स�म बाटो �ब�तार र �ावेल
११ ३०००००

११

सकु बहादरु तामांगको घरदेिख पि�म 

�प��हनी फाटको बाटो �ब�तार ग�र 

हा�कम उ�तेीको घरस�म बाटो �ावेल

११ ३०००००



१२

�डल बहादरु ग�ुंगको घरदेिख दि�ण 

�ी लाल  तामांगको घरस�म बाटो 

�ावेल

११ ६००००

१३

पशपु�त �सटौलाको घर देिख दि�ण 

रा�� �ाकस�म बाटो �ावेल तथा 

�लाब क�भट�

११ २०००००

१४
हक�  बहादरु उ�तेीको घर देिख गोकण� 

कंडेलको घरस�म बाटो �ावेल
११ ६००००

१५

सोमला दरैको घर देिख पि�म 

�टकाराम दरैको घरस�म बाटो �ब�तार 

तथा �ावेल

११ ३००००

१६ �स�ाथ� चोकमा ब�ुको ��तमा �थापना ११ १०००००

१७ ��ाथान बाटो �ब�तार तथा मम�त ११ २००००

१८
इ��कमल यवुा �लबमा �स �नमा�ण र 

प�ुतकालय सचुना के��
११ २०००००

१९
दराई सं�हालय (दरै उ�थान के��) मा 

�स �नमा�ण
११ २०००००

२० �ब�भ� साइजका �मु पाइप ख�रद ११ १०००००

२१
इ��कमल यवुा �लब र गैडाहा यवुा 

�लबलाई खेलकुद सामा�ी ख�रद
११ १०००००

२२
खै न पा ११ मा रहेको ३ वटै खेल 

मैदानलाई मम�त र संर�ण
११ २०००००

२३

खै न पा ११ का दवैु �बधालयमा 

बालमै�ी पूवा�धार ख�रद (फ�न�चर, 

�ाइट बोड�, काप�ट आ�द)

११ १५००००

२४
खै न पा ११ का दवैु �बधालयमा 

२/२ थान क�पटुर ख�रद
११ १५००००

२५
खै न पा ११ का दवैु �बधालयमा बाल 

�बकास के��लाई खेल सामा�ी
११ १५००००

२६
कठार मा �ब को क�पाउ�डमा मेस 

जाल� �नमा�ण
११ १०००००



२७
�स�ाथ� चोकदेिख लामा घाटस�म मेस 

वाल
११ २००००००

२८

कुमरोज �समानादेिख पबु� �नमा�णा�धन 

मेस वाललाइ �नर�तरता �ददै 

स�ुडीघाटस�म गेट स�हत मेस वाल

११ १५०००००

२९ ग�डा �लब भबन �नमा�ण ११ २०००००

३० ��परेु�र मि�दरमा ��त�ालय ११ १०००००

३१ �प��हनी ब��स चच� मम�त संहार ११ ५००००

३२ दयाछो�लंग ग�ुबा क�पाउ�ड मेस वाल ११ १०००००

३३
रा �ा �ब खखु�टटेमा छाना छाउने 

ज�ता ख�रद
११ ५००००

३४

जनशि� कुलो र जन क�याण कुलो 

'क' को कुलो बाँध मम�त 

(५००००+१०००००)

११ १५००००

३५ रा �ा �ब �प��हानी छानो मम�त ११ ५००००

३६

रा�� दधु उ�पादक सहकार� स�था र 

सबुण� तारा सहकार� स�था भौ�तक 

�नमा�ण

११ १३००००

३७ ह�रयाल� पाक� को पबु�धार �बकास ११ १०००००

९००००००.

वडा न. 

न. पा. बजेट उपभो�ा

आ.व.०७४/०७५ का लागी छनौट भएका योजनाह�

�. स. योजनाको नाम
लागत 



(क)

पजुीगत तफ�  भौ�तक पूबा�धार 

वाडाबाट छनौट भइ आएका 

काय��म

९००००००.

१
कचह�रलाल चौधर� घर देिख केशब 

चौधर�को घरस�म ढल �नमा�ण
१२ ५०००००

२
जनकपरु मोहन चापागा�को घर देिख 

पूव� चौतारास�म ढल �नमा�ण
१२ ८०००००

३
भोलाचोक देिख बगडा चौधर�को 

घरस�म ढल �नमा�ण
१२ ७०००००

४
क�पले�र मि�दरको क�पाउ�ड वाल 

�नमा�ण
१२ ३०००००

५ अधरुो बैठक घर क�पयामा �नमा�ण १२ ३०००००

६
रामजानक� धम�शाला तथा साब�ज�नक 

भबन �नमा�ण
१२ ५०००००

७
दराई होम�टेको ला�ग दराई सांकृ�तक 

भबन �नमा�ण
१२ ३०००००

८ था� सांकृ�तक एबं क�ब भबन कुमरोज १२ ३०००००

९ ��याप�ुी सनल �नमा�ण �ससाहनी १२ १५००००

१०
क�पया ठुलो �लोटमा जाने बाटोमा 

क�भट� �नमा�ण
१२ २०००००

११
कुमरोज �महथानी र िशवालय मि�दर 

�नमा�ण
१२ १५००००

१२ खोपके�� �नमा�ण स�प� �ससाहनी १२ १०००००

१३
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