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२ ज्याभमरे बहुउद्दलेिय िवि ज्याभमरे १५०
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३ ठाडो िोलापलुमा रेललिंग विमाण ३ ७५
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१४ कुिाितेबाट िगने्द्र घर जाि ेगो. बाटो विमाण ३ ५०
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१९ साउिधेाराबाट पराजलुी थर जाि ेबाटो स्तरोन्नती ३ १००
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३ िौलक्षक गणुस्तर वनृ्दद्ध यगुज्योभत आ.वव पतुलीवजार ४ १५०
४ मडहला रोग सम्वन्धी दईु डदि ेस्वास्थ्य लिववर पतुलीवजार ४ ५०
५ जषे्ठ िागररक स्वास्थ्य कायमक्रम पतुलीवजार ४ ५०

                    िडा न ३ को  कूल जम्मा रु. ३९९६
िडा न ४

जम्मा निननयोजन रु ३२५६ रु हजारमा 

                                           आर्थिक निकाि ५०

                                            िामसजक निकाि ६५०.००

िातिरण तथा निपद  व्यिस्थापन २००

िशुािन तथा िस्थागत निकाि ६००
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६ गणिेपरु स्वास्थय चौकी मममत पतुलीवजार ४ ५०
७ पञ्चवेाजा सरंक्षण पतुलीवजार ४ ५०
८ सिुर टोल मन्दिर मममत पतुलीवजार ४ ५०
९ सतेु्करी पोिण कायमक्रम पतुलीवजार ४ ५०

१० ठुलीवेँसी मक्करेचौर मन्दिर मममत पतुलीवजार ४ १००

१ गौतम डाँडा दईु घरे सडक पतुलीवजार ४ ४००
२ ससद्धाथम राजमाग देिी धारापािी ग्राभमण सडकको िाला मममत पतुलीवजार ४ २००
३ ठुली वेँसी मखु्यिथर सडक ववस्तार पतुलीवजार ४ १००

१ ववच वरवोट गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
२ िोररया उपल्ला डाडाँ गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
३ गवछछिा जकेु िोला गोरेटो वाटो मममत पतुलीवजार ४ ५०
४ धारापािी िरदार िोला गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
५ ढाँवा पधरेा पौडेलको चौतारोसम्म गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
६ लप्सीवोट देखि सरस्वती मा.वव जाि ेगोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ १००
७ फेदीको वगर देखि स्वामीको डालासम्म गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
८ थमु्की देखि स्वाँरा सम्मको गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ १००
९ वपङहाछि ेडाँडा देखि माझुँगाउ िल्लवुोट सम्मको गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०

१० स्वास्थय चौकी िोलसी हुदैँ डाँडाघर सम्म गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
११ फुलवारी वसेीँ पधरेा गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
१२ सजरो वजार देखि छोरेिोला(रातो ढुङ्गा) िलेमदैाि गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
१३ सिुार गाँउ देखि िहरको कुला सम्मको गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
१४ साउथर गोडठङ गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
१५ ववरुवा चोक देखि डाँडाघर सम्म गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ५०
१६ लिव मन्दिर देखि ठुलीवेँसी जाि ेगोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ ३०
१७ एक्लवेारी व्रहमाचारी गोरेटो वाटो पतुलीवजार ४ २६

१ उवियाचौर लिव मन्दिर टरस्ट विमाण पतुलीवजार ४ ८०
२ िवजागरण टोल िवि मममत पतुलीवजार ४ ५०
३ माझुँगाउ वक्रयापतु्री िवि पतुलीवजार ४ १००

गोरेटो िाटो

भिन   

                                            पूिािार निकाि १८३६.००
 िडक
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१ वडा  ववपद व्यवस्थापि पतुलीवजार ४ १५०

१ िलेकुद साम्रगी ववतरण पतुलीवजार ४ ५०
२ छोरेिोला िले मदैाि पतलीबजार ४ ५०

१ रामकोि धारापािी िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ ५०
२ िाल ुपहाड िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ ५०
३ अठासी ववसमरेु िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ २५
४ अचमल वोट िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ ५०
५ थमु्की लामपोिरी िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ ५०
६ अठासी चचसापािी िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ २५
७ परुिडडही वास्कोट िािपेािी मममत पतुलीवजार ४ २०

१ िरदारे िोला देखि धारापािी हुुँदै रामकोटकेो घरसम्मको कुलो पतुलीवजार ४ ५०
२ ितुकेोिोला ववरौटा ससचाई कुलो  विमाण पतुलीवजार ४ ५०

२ ५० प्रभतित अिदुािमा टिले ववतरण पतुलीवजार ४ ५०
४ सडक वत्ती मममत तथा ववस्तार पतुलीवजार ४ ५०

क्र.ि. आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ अिदुािमा आलकुो ववउ ववजि ववतरण कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ३०० उ.स. ४५००जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१ यवूा तथा िलेकुद कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ८० उ.स. ४०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२ जषे्ठ िागररक तथा अपाङ्ग सम्माि कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ५५ उ.स. २५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
३ पि ुस्वास्थ्य औिचध िररद कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ७० उ.स. ३५०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
४ गिमवती मडहलालार् पोिण प्रवमद्धि कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ५० उ.स. ८० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१००.००

खानेपानी तर्फ २७०.००

सिचाँई कुलो १००.००

िशुािन तथा िसं्थागत निकाि र ििेा प्रिाह १००.००

३२५६.००िडा न ४ को जम्मा

५१५

आर्थिक निकाि ३००

िामसजक निकाि

िडा न ५
जम्मा निननयोजन रु ३२९२

िातािरण तथा निपद व्यिस्थापन १५०.००

खेलकुद निकाि

रु हजारमा
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५ ललक्षत वगम आय आजमि कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ १४० उ.स. १५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
७ वबधाज्योभत आ ि ूको कापटे िररद प.ुब.ि.पा-०५ २० उ.स. ५० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
८ बालडहत वबधालयको िौचालयको झ्याल ढोका  विमाण प.ुब.ि.पा-०५ ४० उ.स. १५० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
९ लितला मा वव का जहेिेार तथा ववपन्न ववधाथीहरुलाई पोिाक ववतरण कायमक्रम प.ुब.ि.पा-०५ ४० उ.स. २५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१० चण्डण्डकाललका सामदुाचयक ससकार् केन्द्र फर्ििचर िररद प.ुब.ि.पा-०५ २० उ.स. ३० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१ वारीपारर वगिचौर गो बा विमाण वारीपारी वगन्चौर टो वव स १०० उ.स. २००  जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२ िपेाली टोल देखि ियरथाि सम्म जाि ेगो बा लितला टो वव स १०० उ.स. १५० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
३ सरुौदी गो बा विमाण सरुौदी टो वव स १०० उ.स. १२० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
४ देवीथाि देखि रुम्टाको पुँधरेो सम्म गो बा वढुािोला टो वव स १०० उ.स. २५० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
५ स्वाँरा काकी गाउुँ  हुुँदै घोरढुङगा जाि ेगो बा िरैवी देवी टो वव स १०० उ.स. ३०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
६ लिविचत्त प्रभतक्षालय विमाण लिव िचत्त टो वव स १०० उ.स. १३५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
७ आहाल देखि थमु्का सम्म जाि ेगो बा वपप्ल ेअिमल ेटो वव स १०० उ.स. १६० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
८ डाँडाघर जाि ेगोरेटो बाटो विमाण सगंम टो वव स १०० उ.स. १७० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
९ भिम बहादरु सिुारको घर देखि िपुराज काकीको घर सम्म जाि ेगो बा माचथल्लो वसेाका टो वव स ५० उ.स. १३० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१० मोहि थापाको घर हुुँदै माचथ गाउुँ  जाि ेगो बा माचथल्लो वसेाका टो वव स ५० उ.स. १२० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
११ तल्लो गाउुँ  देखि पधेँरो जाि ेगो बा तल्लो सातववस ेटो वव स ५० उ.स. १८० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१२ डाँडाको िरवारी गो बा रेललङ विमाण तल्लो सातववस ेटो वव स ५० उ.स. १८० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१३ झावक्रको थाि देखि ठाडो चौर जोडि ेगो बा चतु्रवोट ेटो वव स १०० उ.स. १९० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१४ मार्को थाि देखि रािाको िागको थाि हुुँदै बडेी िते कुलो विमाण ढाँडेटारी टो वव स ५० उ.स. २५५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१५ िोल्सा देखि माचथ गाउुँ  जाि ेअधरुो मोटर बाटो विमाण ढाँडेटारी टो वव स ५० उ.स. २५५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१६ ठाडो िोला सरेा काँन्लो गो बा विमाण लत्रवेपपल तल्लो चौर टो वव स १०० उ.स. १३० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१७ गरैावारी गरैाघर हुुँदै आरामडाँडा जाि ेमोटर बाटो जिकल्याण टो वव स १०० उ.स. १७० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१८ डाँडाघरबाट चण्डीथाि सम्म जाि ेगो वा िवुाकोट टो वव स १०० उ.स. १३५ जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
१९ ढुङ्गािाको घर देखि पौविैोला सम्मको गो बा िुँया बजार टो वव स १०० उ.स. ४०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२० वकररया पतु्री िवि विमाण गौडे बजार टो वव स १०० उ.स. १४० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२१ दोिाि पलु देखि चौतारा हुुँदै लम्सािटारी सम्मको गो बा दोिाि टो वव स १०० उ.स. २०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२२ हडटया एक्लािते िाङग ेस्वाँरा जाि ेगो बा हडटया एक्लािते टो वव स १०० उ.स. १५० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२३ सभमडाँडा देखि ठकुरी स्वाँरा  सम्मको गो बा ससम्ल ेसभमडाँडा टो वव स १०० उ.स. २०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२४ मोटर बाटो देखि टुक बहादरु थापाको घर सम्म जाि ेगो बा आहाल ेकवपल थमु्का टो वव स ५० उ.स. १३० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२५ दल बहादरु गरुुङको बारी देखि र्माि ससिंह को घर हुुँदै धारामाचथ चौतारो सम्म जाि ेगो बा 1d ५० उ.स. ११५जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
२६ बौलाहा पुँधरेो मममत जिकल्याण टो वव स ५० उ.स. ९० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

पूिािार निकाि २३२७
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२७ वडा भित्रका ग्रा स सफार् १७७  ४५०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा

१ ववपद्  व्यवस्थापि १५० ४५०० जिा प.ुव.ि.पा.स्याङजा
कुल जम्मा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ कृवि कायमक्रम (टिले ववतरण ) प ुब ि पा ६ ३० वडा का.
२ िटेरेीिरेी औिचध िररद  प ुब ि पा ६ ३० वडा का.

१ डहमालय मा वव रंग रोगि   १००
२ अन्नपणूम आ  वव घरेा बार ( कम्पाउण्ड ) प ुब ि पा ६ १०० सभमभत 
३ दगुा िगवती आ वव डटि मममत अिदुाि प ुब ि पा ६ १५ सभमभत 
४ बालबाललकालाई िलेकुद सामाग्री ववतरण  प ुब ि पा ६ ३० वडा का.
५ ब्रार्ट फ्यचुर यथु क्लब प्यरुरदोिाि फाग ुपरु्णिमा मलेा प ुब ि पा ६ १०० क्लब
६ ससद्धाथम यवुा क्लब टोल स्तरीय िललवल प्रभतयोवगता प ुब ि पा ६ ८० क्लब

१ प्यरुरदोिाि , कदमे, आहाले, लाङ्गिोररया , बर डाडा सडक प ुब ि पा ६ १०० उ.स
२ धारा पािी देखि बाउि गाउुँ  केउि डाँडा ससडी ढलाि  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
३ चण्डी िन्ज्याङ काउरे टोल सम्मको ससडी ढलाि प ुब ि पा ६ १५० उ.स
४ िलगंा ललफ्तीङ्ग िािपेािी  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
५ श्रीजिा आमा समहु िवि, काउल े प ुब ि पा ६ १०० उ.स
६ लिव मन्दिर प्रभतक्षालय विमाण हलदेे  प ुब ि पा ६ १०० टो वव स 
७ कोल डाँडा देखि ससद्दाथम ियर थाि सम्म मोटर बाटो ढलाि  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
८ रयाल ेठाडो बाटो ससडी ढलाि  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
९ धिबुास ेिएर िोला मोटर बाटो मममत  प ुब ि पा ६ ५० उ.स

१० चचने्न िािपेािी मममत  प ुब ि पा ६ ५० उ.स
११ हलादे ठुलाचौर कच्चि मोटर बाटो विमाण ( िािा बाटो ) प ुब ि पा ६ ५० उ.स
१२ बदैार तगरा देखि जोर्टारी ग्राभमण सडक प ुब ि पा ६ ५० उ.स

१५०

आर्थिक निकाि 

िामसजक निकाि 
सभमभत 

प'िािर निकाि 

िडा न ६
जम्मा निननयोजन रु  ३४३८ रु हजारमा 

६०

४२५

२२९८

३२९२

िातािरण तथा निपद् व्यिस्थापन
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

१३ चतैारेको चौतारा वििेी गोरेटो बाटो प ुब ि पा ६ ५० उ.स
१४ िल्ल ुचोक रयाल ेबड डाँडा ियाँ टरयाक प ुब ि पा ६ २०० उ.स
१५ ठुललस्वारा िािपेािी ट्यांकी विमाण प ुब ि पा ६ १०० उ.स
१६ आहाल ेचचपलटेी मोटर बाटो मममत  प ुब ि पा ६ ५० उ.स
१७ डडहीघाट मोटर बाटो विमाण  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
१८ िहुार जाि ेगोरेटो बाटो  प ुब ि पा ६ ५० उ.स
१९ गरुु प्रसादको घर सरंक्षणको लावग पिाल विमाण  प ुब ि पा ६ २० उ.स
२० ढुङ्गा झनु्डाउि ेपलु देखि आहाल ेसम्म गोरेटो बाटो मममत प ुब ि पा ६ २८ उ.स
२२ वपपलडाडा ियर थाि हुुँदै आमा समहु सम्म मोटर बाटो मममत  प ुब ि पा ६ १०० उ.स
२३ चण्डीस्थाि भतलाहार पोिरा मोटर बाटो मममत प ुब ि पा ६ ५० उ.स
२४ टक्सार, काउले, िवुार, कृन्दि ग्राभमण सडक मममत प ुब ि पा ६ २०० उ.स
२५ काउल ेसजरो ४.५ वक भम मोटर बाटो प्यरुरदोिाि मोटर बाटो प ुब ि पा ६ २०० उ.स
२६ अस्मती पधरेो देखि धारा पािी सम्म ससडी ढलाि प ुब ि पा ६ १०० उ.स

१ साउि ेपािी पडहरो वियन्त्रण प ुब ि पा ६ १०० उ.स
२  ववपद व्यवस्थापि प ुब ि पा ६ १९५ वडा का.

१ जिउत्थाि बहु उदेश्यीय सहकारी ससं्था लल अिदुािमा रासाचयविक मल िररद प ुब ि पा ६ ५० उ.स
२  लििकूल्याण आ वव पसु्तकालय प ुब ि पा ६ १००
३ अपाङ्ग ललक्षत कायमक्रम ५०
४ जिजाती उत्थाि कायमक्रम  प ुब ि पा ६ ३० सभमभत
५ जषे्ठ िागररक सम्माि कायमक्रम प ुब ि पा ६ ३० वडा का.
६ मडहला सजंाल  प ुब ि पा ६ ५० सभमभत
७ दललत उत्थाि कायमक्रम ( पोिाक । बाजा ) प ुब ि पा ६ ५० सभमभत 

क्र.ि. आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

िडा न ७
जम्मा निननयोजन रु  ३५२७

आर्थिक निकाि 

िातारण तथा निपद् व्यिस्थापन 

िशुािन तथा िसं्थागत निकाि र ििेा प्रिाह 

२९५

३६०

रु हजारमा 

िडा नं. ६ को जम्मा ३४३८
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

१ कृवि वबउवबजि  िररद प.ुब.ि.पा -०७ २००
साझदेारी 
कायमक्रम

१५००

२ जिजाभत आयआजमि कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ ५० ३०
३ दललत आयआजमि कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ १०० ४०
४ मडहला आयआजमि कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ ५० ३०

१ जषे्ठ िागररक अपाङ्गता कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ ६० ६०
२ बालबाललका अभतररक्त कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ ५० ५०
३ स्वास्थ्य चौकी विज िररद प.ुब.ि.पा -०७ २५

िडक
१ वडा भित्रका ग्राभमण सडक सफाई प.ुब.ि.पा -०७ ४०० १५००
२ आयमिोला देखि िहेोराबारी ग्राभमण सडक मममत प.ुब.ि.पा -०७ १०० १५०
३ पन्ध्रमरेु देखि लमु्छाक समाज घर सम्म मोटरबाटो मममत प.ुब.ि.पा -०७ १०० १५०
४ वपपलबोट थमु्का हुदै ठुलाडडही जोड्ि ेग्राभमण सडक प.ुब.ि.पा -०७ १०० २००
५ पन्ध्रमरेु देखि तल्लो कलचै ेहुदै बरडाडा ग्राभमण सडक प.ुब.ि.पा -०७ १०० २५०
६ पन्ध्रमरेु देखि साचधिोला ग्राभमण सडक मममत प.ुब.ि.पा -०७ १०० १२०
७ मोहोररया िवलडाडा वबसमरेु ग्राभमण सडक प.ुब.ि.पा -०७ १०० १५०

१ हुडदिजं्यांग  सम्याि समाज घर विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १०० ५०
२ रेडक्रस िवि मममत प.ुब.ि.पा -०७ १०० १५००
३ र्श्वरी िजि मण्डल सिाई केन्द्र मोहोररया कोठा विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १०० १५०
४ प्रस्यांग समाजघर मममत प.ुब.ि.पा -०७ १०० १००
५ बलेिगाउ समाजघर मममत प.ुब.ि.पा -०७ ५० १००
६ काललका मन्दिर मममत तथा सम्भार प.ुब.ि.पा -०७ २५ १२०
७ वडा का.मममत प.ुब.ि.पा -०७ ५०

१ िौवबस ेमलेबोट गोरेटो बाटो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००
२ झाक्रीडाडा दललत बण्डस्त देखि ररठेिोला गोरेटो बाटो विमाण र कुवा सरंक्षण प.ुब.ि.पा -०७ १००
३ मसका िन्ज्यांग देखि कोल्बोट िारकोट स्तपुा गोरेटो बाटो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००
४ रयाल ेमोटरबाटो देखि गहत ेस्वारा जाि ेगोरेटो बाटो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ ७५

१३५

पूिािार निकाि १०००

भिन ५२५

गोरेटो बाटो ५२५

िशुािन तथा िस्थागत निकाि र ििेा प्रबाह 
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

५ बाच्परु तल्लोथर चण्डीस्थाि गोरेटो बाटो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००
६ बाच्परु तल्लो ित्रीटोल गोरेटो बाटो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ ५०

१ मान्डाडा िलेकुद मदैाि मममत प.ुब.ि.पा -०७ १००
२ यवुा तथा िलेकुद कायमक्रम प.ुब.ि.पा -०७ ५०

१ िािपेािी मममत तथा पाईप िररद प.ुब.ि.पा -०७ २००
२ बिेीधारा मल्लथर िजूलेथर िािपेावि मलू सरंक्षण तथा टकंी विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००
३ तल्लो ढाब टकंी मममत प.ुब.ि.पा -०७ ५०
४ िारकोट िािपेािी मममत तथा टकंी विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००
५ स्वारा थापागाउुँ  िािपेािी टकंी विमाण प.ुब.ि.पा -०७ १००

१ मजवुा िोला ससचाई कुलो विमाण प.ुब.ि.पा -०७ ४०
२ हुडदिोला रयाल ेससचाई कुलो मममत प.ुब.ि.पा -०७ २०
३ वपपलबोट जुगंिेोला ससचाई कुलो मममत प.ुब.ि.पा -०७ २५
४ ठुलु्ढङ्गा माझ्बिेी मन्दिर ससचाई कुलो मममत प.ुब.ि.पा -०७ ३२
५ छवबस ेमोही ससचाई कुलो मममत प.ुब.ि.पा -०७ २५

१ ववपद ब्यबस्थापि प.ुब.ि.पा -०७ १००

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ ५०% अिदुािमा रागा ववतरण प.ुब. ि.पा.-८ ७५ उ.िो.स. २४००
२ डाँडास्वारा ियाँगाउ गो.बा. विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १७० २१८
३ क्रािी चौतारी माचथल्लो टोल मोटरबाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १०० २३०
४ क्रान्ति चौतारी डाँडास्वारा गोरेटो बाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १०० ३४१५

१ जि जागतृ प्रा.वव. घरेाबार प.ुब. ि.पा.-८ १०० उ.िो.स. ४२

खानेपानी तर्फ ५५०

सिचाई 

खेलकुद नबकाि १५०

१४२

िातािरण तथा निपद् व्यिस्थापन १००

३५२७िडा न ७ को जम्मा रु.
िडा न ८

जम्मा निननयोजन रु २६२८

आर्थिक निकाि ४४५

िामासजक निकाि ६५०
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

२ दललत बण्डस्त टुविवोट िा.पा. योजिा प.ुब. ि.पा.-८ १०० उ.िो.स. ३२
३ टुविवोट प्रभतक्षालय विमाण, धोबादी प.ुब. ि.पा.-८ १५० उ.िो.स. ३४१५
४ द्याङ्दी माचथल्लो गाँउ िा.पा. योजिा प.ुब. ि.पा.-८ २०० उ.िो.स. ३१५
५ लिव मन्दिर मममत टोल ि.ं ६ प.ुब. ि.पा.-८ ५० उ.िो.स. ४५०
६ यवुा तथा िलेकुद कायमक्रम प.ुब. ि.पा.-८ ५० उ.िो.स. ४४५

१ ससमली देखि सादीिोला मोटरबाटो विमाण ियाँ कटीङ्ग प.ुब. ि.पा.-८ २८० उ.िो.स. ३४३८
२ आमलावोट देखि सबु्दारको घरसम्म गोरेटो बाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १५० उ.िो.स. ६००
३ गौडाकोट आलडाँडा देखि घोप्टगेह्रा गोरेटो बाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १०० उ.िो.स. ८९५
४ ियरस्थाि देखि ऋविको घरसम्म गोरेटोबाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १५० उ.िो.स. ९४३
५ घोप्टगेह्रा देउराली मोटरबाटो मममत प.ुब. ि.पा.-८ १५० उ.िो.स. ४०००

१ ववपद् व्यवस्थापि प.ुब. ि.पा.-८ ५० उ.िो.स. ३१५
२ िन्डाँडा गोरेटोबाटो विमाण प.ुब. ि.पा.-८ १५० उ.िो.स. ६३४
३ िमिुोला देउराली गो.बा. विमाण प.ुब. ि.पा.-८ २०० उ.िो.स. ८९४

१ वदृ्ध सम्माि कायमक्रम प.ुब. ि.पा.-८ २५ उ.िो.स. १९
२ क्रान्ति चौतारी रंगरोगि क्रान्ति डदवस समारोह प.ुब. ि.पा.-८ ४५ उ.िो.स. २०१३
४ बालबाललका कायमक्रम ( स्मरण िले , हासजरीजवाफ , ितृ्य आदी प.ुब. ि.पा.-८ ४० उ.िो.स. ८४
५ गाउुँघर क्लक्लविक िवि मममत गौया प.ुब. ि.पा.-८ ५० उ.िो.स. ४५०
६ दललत ललक्षत कायमक्रम प.ुब. ि.पा.-८ १०० उ.िो.स. ३८५
७ चण्डण्डडाँडा चौतारी विमाण अिङे प.ुब. ि.पा.-८ ४३ उ.िो.स. ८००

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ आरि सधुार वडा ि.ं ९ २८ ४००
२ कृवि तथा पि ुववमा कायाक्रम वडा ि.ं ९ ५० ४००
३ एकल मडहलाहरुको लावग आय आजमि वडा ि.ं ९ ४० २०० 10 minus

िडा नं ८ को जम्मा २६२८
िडा न ९

जम्मा निननयोजन रु २६२८

आर्थिक निकाि १५८

िातािरण तता निपद् व्यिस्थापन ४००

३०३ििुािन तथा िसं्थागत निकाि र ििेा प्रिाह 

पुबािार निकाि ८३०
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

४ अपाङ्हरुको लावग आय आजमि वडा ि.ं९ ४० १०० 10 minus

१ यवुा तथा िले कुद कायाक्रम वडा ि.ं ९ १५० ८०० (50 minus)
२ कोट काललका पयमटि पवुाधार वडा ि.ं ९ १०० उ.स १५००
३ पमेा छोिोरललिंग गमु्बा कोल्मा बराहचौर १०० उ.स १५००
४ कोल्मा मा.वव. िवि मममत कोल्मा बराहचौर १०० उ.स ७००
५ जिववकास आधारितू ववद्धालय मममत िाम्चे १५० उ.स २००
६ सत्य मिकामिा मन्दिर सरंक्षण कलु्ख १०० उ.स ७००
७ िाम्च ेवकररया पतु्री िवि िाम्चे १०० उ.स १५०
८ घजेारािीबाट िमारे सम्म िा.पा.यो िमारे १०० उ.स १५०
९ प्रभतिा आमा समहु िविमा िौचालय विमाण माचथल्लो कालु्ख १०० उ.स २५०

१० मण्डली थाि मदैाि ग्राभमण सडक मदैाि कोटकाललका टोल २०० उ.स ३००
११ वराह थाि घरेाबार कोल्मा ५० उ.स ४००
१२ गोल्खाल्टा िािपेािी कोल्मा १०० उ.स ३००
१३ महाि ेिािपेावि १०० उ.स २००
१४ स्वाँरा प्रभतक्षालय ५० उ.स १५०
१५ सारेबोट ेिािपेािी कालु्ख ५० उ.स २००
१६ कन्यावराही मन्दिर मममत पोिरीछाप १०० उ.स २५०
१७ देववथाि मन्दिर सरंक्षण कालु्ख ५० उ.स ३५०
१८ िाम्च ेिािपेािी िम्चे ५० उ.स १५०
१९ फोहोर मलैा व्यवस्थापि वडा ि.ं ९ ५० उ.स १२००
२० सभतडाँडा िािपेािी सभतडाँडा ५० उ.स ५०
२१ राविस्वारा आश्रम िवि कालु्ख १०० उ.स
२१ िाम्च ेगोरेटोबाटो िाम्चे ५० उ.स २५०
२२ िजुले समसाि धाट कोल्मा ५० उ.स १००
२३ मदैाि सचतेिा केन्द्र मदैाि ५० उ.स २५०
२४ मडहलाहरुको लावग भतजवगत प्रभतयोवगता वडा ि.ं९ ५० उ.स ७००
२५ धारा पधरेामा प्रभतक्षालय विमाण कोल्मा ५० उ.स ३००

१ वडा भित्रका ग्राभमण सडक सरसफाई वडा िरी १५०  (5o minus)

२ ववपद व्यस्थापि १२०

िामासजक निकाि २२००

पुिािार  निकाि १५०

निपद व्यस्थापन १२०
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ चक्रकमला सु्कल मममत राङिोला १००
२ मगर समाज िवि वार्ररङ्ग स्वावलम्बि ३०
३ समता टोलमा िाला विमाण समता १००
४ बटुस टोल लल्लो बोहराको घरवाट  माचथ सद्दरेसम्म जाि ेगोरेटो बाटो बटुस १००
५ धारापािी िािपेािी योजिा बराहकुञ्ज ५०
६ माटावारी गोरेटो बाटो बराहकुञ्ज १००
७ लितलादेवी मिीर पिूर्ििमाण लितलादेवी १००
८ बरजा गल्लीकटीङ िाला तथा वाल विमाण राधाकृष्ण १००
९ ज्याभमरे डाँडा िािपेािी योजिा भमलीजलुी १००

१० गरैाबारी देिी बाबरुामको घर जाि ेगो बा भमलीजलुी ३०
११ सोपाि देिी ज्ञािोदय सम्म बाटो र कुलो विमाण िमिुा १००
१२ समु्रिेोला थामडाँडा ग्रा स स्तरउन्नती ससजमिलिल १००
१३ घमुाउि ेचौतारा माचथदेिी सापकोटा थर हुुँदै घडेरी जाि ेगो बा घडेरी १००
१४ ससस्निेोला देखि िोलाघर गो बा चन्डीकालीका १००
१५ जङेटार ससिँचार् कुलो चक्रकमला ५०
१६ चक्रकमला मन्दिरविर कुलो मममत चक्रकमला ५०
१७ चधम्रीगाउुँ  भित्र गो बा विमाण सत्यकाललका १००
१८ गरैाबारी देिी डाडाँबारी सम्म गो बा बलेचोक १००
१९ लमु्दी गाउुँ  भित्र गो बा विमाण सत्यडहमालपतु्री १००
२० पहरामिुीदेिी ढाडसम्म कुलो विमाण िवजागरण १००
२१ समु्रिेोला िािपेािी योजिा मममत सिुरीिोला १००
२२ वपपलबोट देिी पाल्पालीथर जाि ेगो बा वपपलबोट ५०
२३ गल्लीकटीङ देिी भतभमख्यल्सिा थर जाि ेगो बा वपपलबोट ५०
२४ सभमगरैा देिी छेउघरे जाि ेगो बा अिकन्या १००
२५ हलहल ेगाउुँ  भित्र गो बा विमाण हलहले १००

िडा नं. १० 
िडा न ९ को जम्मा २६२८

जम्मा निननयोजन रु २९२३

पुिािार निकाि तर्फ २४१०
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

२६ स्वावलम्बि टोल भित्र िाला विमाण स्वावलम्बि १००
२७ लक्ष्मी स्मभृत पसु्तकालयदेिी अग्नीसागरको गोठसम्म िाला विमाण ससद्धबाबा १००
२८ माझटोल ियाँघरदेिी माण्डस्कघर सम्म गो बा कालीका ५०
२९ सपौदेदेिी बदु्धससिंह घर जाि ेबाटो विमाण कालीका ५०

१ कृवि कायमक्रम प ुब ि पा १० २००

१ जषे्ठ िागरीक कायमक्रम प ुब ि पा १० ५०
२ अपाङ कायमक्रम प ुब ि पा १० ५०
३ मडहला कायमक्रम प ुब ि पा १० ५५
४ बालबालीका कायमक्रम प ुब ि पा १० ५५

१ ववपद  व्यवस्थापि(वडा) प ुब ि पा १० १०३

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ बगाल्थोक चम्डीला ग्रा.स. ११ १००
२ मायाटारी डाडा ठुलटारी  ग्रा. स. ११ १००
३ गोठेटारी तल्लोमोड ग्रा.स. वस्ती सरंक्षण ११ ५०

3 समु्रिेोला चौतारी ठाडो गो.बा. ११ १००
४ वाउििोला पटेबेारी गो.बा. ११ १००
५ बदु्धको घर देखि चौपारी गो.बा. ११ १००
६ ससद्धाथम राजमागम डदव्यज्ञाि गो.बा. ११ १००
७ फापरथमु प्रभतक्षालय गरुुङ गाउुँ  गो.बा. ११ १००
८ बगलाथोक िवदगुा हुदै सातिणे्डको घर. गो. बा. ११ ५०
९ पण्डण्डतथोक डटमरेु गो.बा. ११ १००

आर्थिक निकाि तर्फ २००

िामासजक निकाि तर्फ २१०

िातािरण तथा निपत व्यिस्थापन तर्फ १०३

िडा नं. ११ 

गोरेटो बाटो १०००

जम्मा निननयोजन रु २९००

पुिािर २५०
िडक 

  िडा न १० को कुल जम्मा २९२३
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

१० बढुाघर डहरमवुि गो.बा. ११ १००
१२ ससद्धाथम राजमागम आलडेाडा  गो.बा. ११ १००
१३ अलचैीबारी वाझाबारी गो..बा ११ ५०
१४ मायाटारी देखि मिोज गरुुङको घर गो. बा. ११ १००

१५ गहत ेचौर दललत बण्डस्त समदुाचयक िवि ११ २५०
१६ कामिा सचतेिा केन्द्र िवि ११ १५०
१७ डडही दगुा मन्दिर िवि ११ २००

१८ समु्रिेोला चौतारा िािपेावि योजिा ११ १००
१९ जसैसडाडा िािपेािी योजिा ११ १००
२० िोलथेोक कुवा सरंक्षण ११ १००
२१ गरैाबारी िािपेािी योजिा ११ १५०
२२ चचयाि कुवा सरंक्षण ११ १००

२३ पिपुभत लिवालय मन्दिर ११ ५०

२४ मडहला सजंाल कायमक्रम ११ १००
२५ बालबाललका  कायमक्रम ११ १००
२६ जषे्ठ िागररक कायमक्रम ११ १००
२७ अपांग कायमक्रम ११ ५०

१ ववपद् व्यवस्थापि ११ १००

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ राम्च ेजाि ेग्रा.स. १२ १५०

५५०

१००निपद् व्यिस्थाप

िामासजक निकाि ५०

िसं्थागत निकाि तथा ििेा प्रभाह 

िडा नं. १२
जम्मा निननयोजन रु २६९८

पुिािर १०००
िडक 

३५०

िडा नं. ११ को कुल जम्मा २९००

भिन ६००

खानेपानी 
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

२ टामा ग्रा.स. िया कडटिंग १२ १००
३ डाँडा गाउुँ  आमा समहु िबि जाि ेग्रा.स. १२ ३००
४  गरैरस्वारा ग्रा.स. १२ १००

५ चन्द्रकोट होमस्ट ेटरस विमाण १२ ३००

६ पिपुवन्क्ष औिचध िररद १२ ५०

१ राहूल्थर िाि ेपावि योजिा १२ २५०
२ िािपेावि महुाि मममत १२ ५०
३ बग्र ेिािपेावि योजिा १२ ४५०
४ तल्लो ससम्ल ेिािपेािी पार्प िररद १२ ४८
५ िदु् ुंगिोला मायाटारी िया बजार िािपेािी योजिा १२ २००

१ ससम्ल ेयवुा कलब िले मदैाि १२ १००

१ ववपद व्यवस्थापि १२ १००
२ दोबाटा समाजघर िौचालय विमाण १२ २००

२ स्वास्थ्य कायमक्रम तथा गाउुँघर वकलविक फर्ििचर िररद १२ ५०
३ ल्होसार कायमक्रम १२ १००
४ मडहला सजंाल कायमक्रम १२ ५०
५ जिता आधार ितु वबधालय मममत सिंार १२ ५०
६ उ.सअभिमिुीकरण ताललम १२ ५०

रु हजारमा

सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ ससद्धबाबा टो.वव.स गो.बा विमाण ५०

िडा न १३
जम्मा निननयोजन रु ३९७७

पुिािर             १,७०७

िशुािन तथा िसं्थागत निकाि र ििेा प्रिाह ३००

भिन 

आर्थिक निकाि 

खानेपानी तर्फ  

िडा न १२ को  जम्मा २६९८

९९८

खेलकुद निकाि १००

   िाताबरण तथा निपद व्यिस्थापन ३००
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वडागत बजटे वववियोजि ( आ व २०७९/८० )

२
ररङ्दी पक्की पलु बायाँिोला वोड़ीिोला िवुार िन्ज्याङ वगसजिडाडा ववता ज्याभमरे गौररजागर माझीगाउ झापाकोट 
डहरपाटा जामिु ेिपेान्थर मवैििामा कुमलटारी यावादी बहडरे िउेढुगंा बतास ेदुंगाचरे ऐसलेगुरैा िवुारिन्ज्याङ किी 
मो.बा सरसफाई

३००

३
ढाव ेिोला चिैपर्ु चचलाउििेकम  काकीडाडा छहरीिोला तोरीिोला ववसौिा ससस्नरेी स्वास्थ चौकी सालडाडा हडटया 
आहाल ेहल्लिेोला ढकढके सजङ्दी सवुारी चिाजा िजुगु ेकिी मो.बा सरसफाई

३००

४ हुग्दी सहकारी िवि सम्म जाि ेगो.बा विमाण ८०
५ चिैपर्ु ढकालथर जाि ेगो.बा विमाण ४०
६ चिैपर्ु गो.बा विमाण ५०
७ देउराली ठाटी देखि साउिपेािी मोटर बाटो स्तर उन्नभत ५०
८ लम्पाटा गरुास्थी बडडाडा मोटर बाटो स्तर उन्नती १००
९ गरुास्थी िोला बडडाडा स्लपे विमाण १५०

१० काडे ठाडो िोलामा काठको फडके पलु विमाण २०
११ िजुगु ेसभमडाडा लाकुरीडाडा ग्रा.स विमाण ५०
१२ हडटया मोटर बाटो स्तर उन्नती १००
१३ कुलबाध पौडेल िाला विमाण ५०
१४ ढकढके बधुबारे हुदै चण्डीस्थाि गो.बा विमाण ३२
१५ चचसापािी िोर्वार गो.बा विमाण ५०
१६ ढुङ्चरे देखि बहडरे िोप केन्द्र सम्म गो.बा विमाण ७५
१७ माझी गाउ गोरेटो बाटो विमाण मममत ६०
१८ बहडरे आराि देखि डाडा हुदै िउे ढुगंा गो.बा विमाण ५०
१९ यावादी िोला जामिु ेजाि ेगो.बा मा स्लपे ५०
२० डाडाथर चचलाउि ेिकम  गो.बा विमाण ५०

१ तातािोला िािपेािी योजिा ५०
२ यावादी िडका िते हुदै कुमलटारी िा.पा योजिा मममत ३०
३ वगसजिडाडा िन्ज्याङ िा.पा योजिा ५०
४ बोडीिोला िा.पा मममत सिंार ५०
५ चचल्लाहार िा.पा कुवा विमाण ५०
६ गरैीपोिरी , चरीपािी , िाडी र आउरीगाउ कुवा विमाण ५०
७ तल्लो सवुारी गोलिोला िा.पा तथा िाला मममत सिंार ५०
८ छहरीिोला माझथर िा.पा ट्यांकी विमाण ८०
९ बाउि डाडा िा.पा मममत सिंार ४०

१२१०िामासजक निकाि
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१० उपल्लो ववसौिा िा.पा मममत सिंार ५०
११ माझीगाउ िा.पा मममत सिंार ४०
१२ ियाँ गाउ िा.पा मममत सिंार ५०
१३ वहडरे डाडा दललत वस्ती िा.पा योजिा १००
१४ वहडरे कौच ेिा.पा र्ि ट्यांकी विमाण ५०
१५ मले बोट िरीबोट िा.पा योजिा ५०
१६ फुटकर िािपेािी पाईप ्तथा अन्य सामाग्री ववतरण २००
१७ मातिृभूम मा.वव मन्टिेोरी आवस्यक सामाग्री िररद १२०
१८ मडहला लिप मलुक ताललम १००

१ बहडरे स्यालदुंगा दरौिोला तारबन्धि १५०
२ ववपद ब्यावस्थापि १००
३ चक्र देवी आमा समहू िौचालय विमाण ५०

१ वहडरे आरिमा २ वटा आरि मममत सिंार वहडरे ४०
२ ववउ ववजि/ मौरीघार/ प्लान्तस्टक टिले/ पि ुधि सरुक्षण ववमा ( ब्राख्रा , िसैी) वडा ि ं१३ २००

१ १३ ि ंवडा का.सम्पभत कर फाईल ब्यावस्थापि ३०
२ वडा अध्यक्ष कप फुटबल १००
३ वडा स्तरीय वक्रकेट प्रभतयोवगता ५०
४ चक्र देवी यवुा कलब िललवल प्रभतयोवगता ५०
५ छहरीिोला यवुा कलब िललवल प्रभतयोवगता ५०
६ झापकोट यवुा कलब क्षमेता ववकास ताललम २०
७ प्रगभत यवुा कलब क्षमेता ववकास ताललम २०
८ हल्लिेोला-११ यवुा कलब फुटबल प्रभतयोवगता ५०
९ जिचतेिा लोक सांसृ्कभत समहू ५०

१० स्मभृत एकेडेमी िलुे्खद सामग्री िररद ५०
११ वडा टोल ववकास ससं्था क्षमता ववकास ५०

रु हजारमा
िडा नं. १४

जम्मा निननयोजन रु ३४५७

िातािरण तथा निपत व्यिस्थापन ३००

आर्थिक निकाि २४०

िशुािन तथा िसं्थागत निकाि र ििेा प्रिाह ५२०

िडा न १३ को कुल जम्मा ३९७७
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सि.नं आयोजनाको नाम आयोजना स्थल
अनुमाननत 

लागत
कायान्वयन 

निधि
लाभान्वन्वत 
जनिखं्या

आिधिक योजना नततजा 
र रणनीततमा पुगे्न योगदान

१ लामाग ेल्होस ेअधरुो बाटो ४०
२ वपपलडाली छहरा हुदै कुल देवता थाि गो.बा. ५०
३ वपडालबुारी मोटर बाटो ८०
४ श्रीजिससल सामडुहक कृया घर ४०
५ चचसापािी गो.बा. ३०
६ साउिपेािी गो .बा. ८०
७ तल्लो पात्ला जाि ेगो. बाटो ८०
८ पिपुती आमा समहु िवि ५०
९ जफभत वडैा हुदै बास्कोटसम्मको गो.ब. ५०

१० गहत ेईस्लाभमक मदरसाको िवि मममत ४०
११ परुािो गाउुँलाकु डाँडा मो.बा. १००
१२ बसैगाउुँ  िसुम ििपेािी मममत ५०
१३ बिपाला िािपेािी मलु व्यवस्थापि ४०
१४ न्दझरमासिोला िािपेािी ४०
१५ सवेादी टोल जाि े गो. बाटो ५०
१६ लिवालय मन्दिर सरंक्षण लामागे ३०
१७ चचसािोला लाउसा गो.बा। ३०
१८ मसाघरे डाँडाथर गो.बा. ४०
१९ िरेा फाँट वपपलडाली गो.बा। १००
२० बाजोिते िएर थाि जाि ेगो. बाटो ४०
२१ स्यािीवडैद िोलाबाट सोतो ितेको महुाि मममत ४०
२२ लिमलको फेद कुवा मममत ३०
२३ तल्लो सज.टी. ( बाँझोितेिएर थाि जाि े) गोरेटो वाटो ३०
२४ िाङे्गचौर कुवा मममत ३०
२५ िड्काको पधरेा कुवा मममत ३०
२६ चापाबोट बाहुिपािी देउराली बाटो ५०
२७ ढुङे्गधारा कुवा मममत ३०
२८ चदंराथर भतलसबुारी गो. ब. ५०
२९ िड्काको पधरेाबाट लम्साल डाँडा जाि ेगो.बा. ५०
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३० पाटािोला ससरन्डाँडा ििपेािी ७२
३१ बडैदिोला गरैातसेा बाटोसम्मको गो.बा. ८०
३२ चचसापािी गो.बा. ५०
३३ भिरबारी कुवा मममत ३०
३४ लाभमछाि ेथर कुवा मममत ३०
३५ अम्बोट गो.बा. ८०
३६ बासबारी देखि जोत्रढुेङ्गा सम्मको बाटो विमाण पािी ट्याकीसम्म १००
३७ ओिलिेोला िािपेािी मममत ५०
३८ सन्यासीको घरबाट रातामाटासम्मको गो.बा. ५०
३९ सल्याि बराहथाि ििपेािी मममत ३०
४० रातामाटा ठकुरीथर मो.बा. ियाँ टरयाक १५०
४१ कुरगाडे गोरेटो बाटो १००
४२ तल्लो धारापािी मो.बा. ५०
४३ सल्याि बराहथाि माथल्लो िािपेािी मलु मममत ३०
४४ िोर देखि उकालीसम्म गो.बा. ५०
४५ मदैाि िजुले स्थाि मोटरबाटो १००
४६ पात्ल ेिकम  कमरेे गो.बा. १००
४७ डढलेा वपपलडाली गो.बा. ५०
४८ टोड्के पात्लिेकम  सामदुाचयक िवि १५०
४९ स्यािीचौरी दललत बस्ती गो.बा. ५०
५० चापको वोट पालणिी कुवा गो.बा. ५०
५१ लाकुरी िोला कुवापिी गो.बा. ५०
५२ पालणिी कुवापावि ट्याकी मममत ३०
५३ फाँटबाट चापको बोट गो.ब. ५०
५४ ठुलापधरेा मडवकिा गो.ब. ५०
५५  घरधरुी बररपररका रुिकटाि वाँदर वियन्त्रण सहयोग १५०
५६ ववपत व्यवस्थापि १२५
५७ ललक्षत वगम (मडहला दललत जिजाभत वालवाललका) क्षमता ववकास र आय अजमि कायमक्रम १००
५८ लाभमछाि ेटोल जोड्ि ेगोरेटो वाटो ५०

िडा न १४ को कुल जम्मा ३४५७
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