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१ पुवाधार िबकास कािलका आ िब -द कु कृिष सडक योजना २००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल १ न वडा

२ पुवाधार िबकास सुि  नमा सामुदाियक भवन िनमाण योजना २००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल १ न वडा

३ पुवाधार िबकास िस  ने गोिपनी सडक ममत १००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल १ न वडा

४ पुवाधार िबकास
अमले ढाँडगाउँ-नेवारटोल-कृिष सडक ममत २०००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल १ न वडा

५ पुवाधार िबकास
गैरीगाउँ-आमबोटे-रािवला गोरेटोबाटो ममत ५००००

उजा १ न वडा

६ आ थक िबकाश
माझगाउँ केरावारी हजारे ख ीगाउँ मैनाचौर कुलो 
ममत १६५०००

उधोग १ न वडा

७ अ थक िबकाश कृिष सामा ी ख रद १६५००० िसचाई १ न वडा
८ सामािजक िबकास खानेपानी पाएप ख रद १२०००० िसचाई १ न वडा
९ सामािजक िबकास गाउँघर ि लिनक भनव िनमाण १७०००० कृिष १ न वडा

१० सामािजक िबकास
ब चरे खोला मुहानब ग र ख ीगाउँ -डु ेपानी खा 
पा योजना १३००००

खानेपानी तथा सरसफाइ १ न वडा

ज मा १५०००००
पुवाधार िबकास नुनथला भुङफेदी सडक तरो ती १००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा
पुवाधार िबकास भाषा पा ले सडक ममत १००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा
पुवाधार िबकास राताडाडा, क लेरी खोला सडक ममत योजना १५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा

पुवाधार िबकास
ठाँटीघर क लेरी खोला भुङ सडक ममत तथा 
िनमाण योजना १०००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा

सामािजक िबकास िबप  लि त सचेतना काय म १००००० सामािजक सुर ा तथा संर ण
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सामािजक िबकास
युबा खेलकुद यब थापन काय म (खेलािड 

ो साहन, ेस तथा खेल) १०००००
सामािजक सुर ा तथा संर ण

सामािजक िबकास
िबप  तथा प चँ नभएकाका लागी सोलार ब ी 
तथा कालो तार र िमटर िबतरण काय म १०००००

सामािजक सुर ा तथा संर ण

सामािजक िबकास डाडाटोलमा िब िप मृित पाक िनमाण २०००००
सामािजक िबकास पाएप ख रद तथा िबतरण १२०००० खानेपानी तथा सरसफाइ

५ आ थक िवकाश
क लेरी खोला कैदले माथी लो माझीटार कुलो ममत ५००००

सचाई २ न वडा

६ आ थक िवकाश जुकेखोला बाझगाउँ कुलो ममत योजना ५०००० सचाई २ न वडा
७ आ थक िवकाश जुकेखोला राजाबास िसचाई कुलो ममत ५०००० िसचाई २ न वडा
८ आ थक िवकाश भुङ तारेिभर र ाबोटे फेदी खेत कुलो ममत ३०००० िसचाई २ न वडा

१० सामािजक िबकास अ मटे कािलकादेबी मि दर िनमाण योजना ३०००० िसचाई २ न वडा

११ सामािजक िबकास
खारका महादेव ितथ थलमा पाटी िनमाण योजना १२००००

वा य २ न वडा

१६ २ न वडा

१७ पुवाधार िबकास
डाडाटोल क लेरी खोला खानेपानी जाने बाटो र 
कुलो ममत ५००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा

१८ पुवाधार िबकास हरी चौक  रेिलङ तथा यालढोका ममत ५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल २ न वडा
ज मा १५००००० वडा न ३ 

1 पबुाधार िबकाश मािझगाउँ-गै रटोल सडक ममत योजना १२०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा

2
पबुाधार िबकाश

ठुलोआहाल ितपा स ले सडक िनमाण तथा ममत 
योजना २८००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल
३ नं वडा लािमडाडा
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3
पबुाधार िबकाश

ठुलो आहाल िपपलचौर धुमाउने चर सडक िनमाण 
योजना ५००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल
३ नं वडा लािमडाडा

4 पबुाधार िबकाश रानाटोल सडक ममत ४०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा
5 पबुाधार िबकाश भअ याङ वारा सडक ममत ५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा
6 पबुाधार िबकाश भालुढुगा सडक िनमाण तथा ममत १००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा
7 पबुाधार िबकाश साक गाउँ सडक िनमाण ५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा
8 पबुाधार िबकाश सािबक बडा नं ६ सडक ममत ३०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा
9 पबुाधार िबकाश माझघर जुके खोला गोरेटो ममत ३०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ३ नं वडा लािमडाडा

10 आ थक िबकाश अमले चौकेबारी संचाईका लागी टंक  िनमाण ८०००० िसचाई ३ नं वडा लािमडाडा
11 आ थक िबकाश डाडाबारी िसचाई पाएप ख रद ५०००० िसचाई ३ नं वडा लािमडाडा

12
आ थक िबकाश लेखक तरकारी खेती संचाई ांक  ख रद िबतरण ५००००

िसचाई
३ नं वडा लािमडाडा

13
आ थक िबकाश

माझघर गोठपानेटोल संचाईको लागी पाएप ख रद 
िबतरण ५००००

िसचाई
३ नं वडा लािमडाडा

14
सामािजक िबकाश

दमारटोल खानेपानी यब थापन िहलटंक  ख रद 
िबतरण ७००००

खानेपानी तथा सरसफाइ
३ नं वडा लािमडाडा

15 सामािजक िबकाश थप ुखा पा यब थापन िहलटंक  ख रद िबतरण ८०००० खानेपानी तथा सरसफाइ ३ नं वडा लािमडाडा

16
सामािजक िबकाश

माझीगाउँ-िबचगाउँ र यािमरे गैरा खानेपानी 
िहलटंक ख रद िबतरण १०००००

खानेपानी तथा सरसफाइ
३ नं वडा लािमडाडा

17 सामािजक िबकाश धरमपानी कुवा ममत योजना ३०००० खानेपानी तथा सरसफाइ ३ नं वडा लािमडाडा

18
सामािजक िबकाश

खानेपानी यब थापन सािबक बडा नं ५ िहल टंक  
ख रद िबतरण ५००००

खानेपानी तथा सरसफाइ
३ नं वडा लािमडाडा
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19 सामािजक िबकाश साउने िब कमा मि दर िनमाण ४०००० खानेपानी तथा सरसफाइ ३ नं वडा लािमडाडा
20 अ थक िवकास खरदार टोल खानेपानी यव थापन ाङक  ख रद ५०००० सामािजक िवकास
21 सामािजक िबकाश ितपा कृिष िसचाईका लािग ाङक  ख रद ५०००० अ थक िवकास

सामािजक िबकाश खेलकुदका लािग सामा ी ख रद ५०००० सामािजक िवकास
ज मा १५०००००

१ पुवाधार िबकास
तरकारीको िबउिवजन तथा पशु औषधी ख रद तथा 
िबतरण १३००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल क़

२ अ थक िबकास खानेपानीको लागी पाएप ख रद तथा िबतरण २००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ४न वडा
३ अ थक िबकास बालदेवी ा िब यब थापन १००००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ४न वडा

४ अ थक िबकास
मिहला ससि करण तथा सु केरी सग बडा कायालय 
भेटघाट काय म १७००००

सामािजक सुर ा तथा संर ण ४न वडा

५ सामािजक िबकास युवा खेलकुद काय म १५०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ४न वडा

६ सामािजक िबकास
राबृ  िजरो पई ट दै अठार मुरे जो ने ािमण 
सडक िनमाण १६००००

खानेपानी तथा सरसफाइ ४न वडा

७ सामािजक िबकास सामुदाियक भवन िनमाण भोलनी २९५००० खानेपानी तथा सरसफाइ ४न वडा
८ सामुदाियक भवन िनमाण सािबक बडा नं ५ २९५००० खानेपानी तथा सरसफाइ ४न वडा

१५०००००
१ आ थक िबकाश क यादेबी मि दर घेरावारा ११०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ५ नं वडा दबेुकोल
२ आ थक िबकाश मािलका देबी मि दर घेरावारा ११०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ५ नं वडा दबेुकोल
३ आ थक िबकाश िस थान मि दर घेराबारा ११०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ५ नं वडा दबेुकोल

४
सामािजक िबकाश

जे नाग रक स मान तथा बालबािलका िब ालय 
पोषण िबतरण काय म ३०००००

युवा तथा खदेकुद
५ नं वडा दबेुकोल
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५
सामािजक िबकाश मिहला भवन यब थापन र दिलत भवन यब थापन १२००००

युवा तथा खदेकुद
५ नं वडा दबेुकोल

६ पबुाधार िबकाश िलि टङजाने सडक िनमाण योजना ४५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ५ नं वडा दबेुकोल

७
पबुाधार िबकाश

बसेरीगंगा ढंुगाबाट ऐसेलुखकजाने मुल सडक जाने 
सडक िनमाण योजजना ३०००००

थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल
५ नं वडा दबेुकोल

१५०००००
१ पुवाधार िबकास घाट घर िनमाण ३ वटा ३२०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ६ नं वडा
२ पुवाधार िबकास िग  ेकृिष सडक िब तार २००००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ६ नं वडा
३ पुवाधार िबकास िग  ेकोलडाडा सडक िब तार १५०००० थानीय सडक, पुल तथा झोलु गेपुल ६ नं वडा
४ पुवाधार िबकास िभमसेनथान मि दर िनमाण मा लो क ी ८०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ६ नं वडा
५ अ थक िबकास औषिध तथा िबषाधी ख रद १३०००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ६ नं वडा
६ अ थक िबकास कृिष सडक २००००० सामािजक सुर ा तथा संर ण ६ नं वडा
७ सामािजक िबकास पाईप ख रद तथा िवतरण १५०००० युवा तथा खदेकुद ६ नं वडा
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