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1 भेलाई घर देक्षख बेसर सम्म ढलान कार्च 1200000

2 वहराई सदा घर देक्षख पोखरी सम्म ढलान 500000

3 ढलान दक्षख लक्ष्मण घर सम्म ढलान कार्च 400000

4 अर्रुो डगररन थान त्रनमाचण कार्च 500000

5 ददपेन्र घर देक्षख पोखरी सम्म नाला त्रनमाचण कार् 500000

6 ढलान देक्षख रामा घर सम्म ढलान कार्च 1200000

7 राम वकसनु घरदेक्षख शभु नारार्ण घर सम्म ढलान कार्च 1000000

8 ढलान देक्षख रामदि घर सम्म ढलान कार्च 800000

9 सम्पूणच िडा नं १ मा ममचत माटो तथा ग्राईभेल कार्च 1200000

10 मााँ चन्रित्रत पोखरी पर स्टेज ममचत कार्च 100000

11 चन्दाित्रत पोखरी पर देिघरमा त्रग्रल 50000

12 भेटनरी को लात्रग औषत्रर् खररद 500000

13 पोषण कार्चक्रम को लात्रग 50000

14 कृवष विउ विजनको लात्रग खररद 100000

15 मााँ चन्राित्रत पोखरी पर डाक्नशे्वरी मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 300000

16 आपतकात्रलन सम्बक्षन्र् जनचेतना मलुक कार्चक्रम 470000

17 छुिाछुत सम्बन्र्ी जनचेतना मलुक कार्चक्रम 475000

18 पलु देक्षख भोला र असिी खेतमा नाला त्रनमाचण कार्च 255000

19 पोल तार खररद तथा जडान कार्च 200000

20 परुानो प्रहरी चौकीको ममचत 200000

21 खैलकुद गनचका लागी 100000

जम्मा 10100000

िडा नं. १ को र्ोजना



l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdx? /sd

1
कमलपरु गाउाँमा देिसैर र्ादिको घरदेक्षख िािनुाथा र्ादिको घरसम्म माटो 
तथा ग्राईभेल कार्च

800000

2 मलु ढलानदेक्षख लक्ष्मण पक्षडडतको घरसम्म ढलान कार्च 700000

3
रारे्श्र्ाम पक्षडडत घरदेक्षख भगिती मक्षन्दर हुाँदै जाजरिात्रलको घरसम्म ढलान 
कार्च

1000000

4 भैर्ा पोखरीको पलु देक्षख देि नारार्ण र्ादि घर सम्म सडक ढलान कार्च 500000

5 मनसी सदाको घर अगात्रड त्रडनाभरी मक्षन्दर त्रनमाचण 174000

6
घरुन र्ादिको घर देक्षख देि नारार्ण र्ादिको घर हदैु स्कुल सम्म सडक 
ढलान कार्च

1800000

7 त्रडहिार िािा (कमलपरुको) मक्षन्दरको ममचत तथा क्षजणेर्ारको कार्च 200000

8 अजुचन त्रसंहको घर हुाँदै अर्रुो ढलान त्रमर्ााँ टोलको ढलान सम्म 1500000

9 बनैत्रनर्ा मलाह टोलमा नाथिािा मक्षन्दर नर्ााँ त्रनमाचण 300000

10 बनैत्रनर्ा गाउाँमा वित्रभन्न ठाउाँम ग्राईभेल ममचत कार्च 400000

11
क्षजतेन्र र्ादिको घरको पछात्रडपवि देक्षख नरत्रसंह र्ादिको घरसम्म ढलान 
कार्च

500000

जम्मा 7874000

िा पा र्ोजना वडा न २



s|=;+ sfo{qmd tyf of]hgfx? /sd

1 पिुाचरी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान र अर्रुो ढलान कार्चमा 2200000
2 पिुाचरी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान र अर्रुो ढलान कार्चमा 1500000
3 पिुाचरी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान र अर्रुो ढलान कार्चमा 1500000
4 नघो पिुाचरी टोल तथा किी टोल समेतका शाखा सडक गलीहरुमा ढलान तथा अन्र् कार्च 2700000
5 नघो पछिारी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान कार्च 2000000
6 नघो पछिारी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान कार्च 1500000
7 नघो पछिारी टोलमा वित्रभन्न ठाउाँमा शाखा सडक गलीहरुमा ढलान कार्च 1700000

जम्मा 13100000

िडा नं. ३ को र्ोजना 



क्र.सं. र्ोजना रकम
1 त्रडहबार बाबा थानको र्मचशाला तथा हनमुान मक्षन्दरमा बौक्षन्ििाल त्रनमाचण 800000
2 कमल साह घर भन्दा पक्षिम भोत्रगलाल घर हुाँदै क्षशिजी साहको घर सम्म ढलान कार्च 650000
3 राम कृपाल मंडलको घर भन्दा पक्षिम मनोज मंडल घर सम्म ढलान कार्च 600000

4
पतु्रनच पोखरीको त्रडलमा अर्रुो शत्रन मक्षन्दर छतको ढलान तथा शंकर मंडलको भगिती 
मक्षन्दरको अगाडी ढलान कार्च

600000

5 भाल ुमंडलको घर भन्दा उत्तर ट्रान्सिमचर सम्म ढलान कार्च 600000

6
बेल्हीको मसुहरीमा अर्रुो सलहेश मक्षन्दरको छत ढलान तथा मसुहर बस्तीको गल्लीमा 
ढलान कार्च

600000

7 चपेनाको अर्ुु्रो त्रडहबार बाबाको पडडाल पलाष्टर तथा रंगरोगन 400000

8
ताराकान्तको घरको अगाडी अर्रुो बजरंगबली मक्षन्दरको छत ढलान तथा क्षशि चचाच क्षशि 
मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च

400000

9 वपप्राको ददनाभरी मक्षन्दरको छत ढलान तथा पलाष्टर कार्च 300000

10 वपपराको वहरालाल मंडल घर अगाडी अर्रुो सोत्रसर्ा महराजको छत ढलान तथा पलाष्टर कार्च 400000

11 छतापरुको अर्रुो िैश्र् र्िुा क्लि घर ढलान तथा राम दास बाबाको घर त्रनमाचण कार्च 600000
12 छतापरुको गदुराही पोखरीको त्रडलमा अर्रुो शत्रन मक्षन्दर छत ढलान कार्च 500000

13
वपपराको उत्तर पिी शम्भनुाथ बनैत्रनर्ाका सडक खडडमा अर्रुो िलामको गेट तथा अन्हरी 
टोलको उत्तर पिी शम्भनुाथ बनैत्रनर्ा सडक खडडमा िलामको गेट त्रनमाचण कार्च

300000

14 िडा नं ४ को वित्रभन्न ठाउाँमा पोल तार खररद तथा जडान 300000
15 र्ात्रतको त्रडहिार िािाको पंडाल त्रनमाचण कार्च 600000
16 वपप्राको अर्रुो त्रडहिार िाि थानको िौन्िीिाल कार्च 300000
17 ५ िषच मतु्रनका बालबात्रलकाहरुको स्िास्थर् सरु्ारको लात्रग पोषण कार्चक्रम 50000
18 श्री जनता मा.वि.बेल्ही चपेना–४मा शैक्षिक स्तर उन्नत्रत सम्बन्र्ी कार्चक्रम 200000
19 श्री रा.प्रा.वि.वपप्रा–४ मा शैक्षिक स्तर उन्नत्रत सम्बन्र्ी कार्चक्रम 50000
20 श्री रा.प्रा.वि.जमिुा –४ मा शैक्षिक स्तर उन्नत्रत सम्बन्र्ी कार्चक्रम 100000
21 कोत्रभड–१९ सम्बन्र्ी जनचेतनामूलक कार्चक्रम 400000
22 मवहलाहरुलाई घातक रोग विरुद्ध रोकथाम तथा जनचेतनामूलक कार्चक्रम 300000
23 सपच टोकाई तथा रेत्रबज रोग विरुद्ध रोकथाम तथा जनचेतनामलुक कार्चक्रम 300000
24 बाल वििाह तथा बहवुििाह सम्बन्र्ी जनचेतनामूलक कार्चक्रम 300000
25 िडा अध्र्िद्वारा हाजरी जिाि प्रत्रतर्ोत्रगता तथा वक्रकेट खेलकुद कार्चक्रम 100000
26 कृवष प्रविर्ी हस्तानन्तरण कार्चक्रम 250000
27 बेल्हीको घन्सी पोखरीमा क्षशि मक्षन्दर ममचत तथा रंग रोगन 100000

जम्मा 10100000

िडा नं. ४ को र्ोजना
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1 िडा नं ५ को िडा कार्ाचलर् नर्ााँ भिन त्रनमाचण र्थाित राख्ने

2 विन्देश्वर शमाचको घरदेक्षख सरकारी िास सम्मको िाटोमा ग्राईभेल त्रनमाचण कार्च 300000

3 अर्रुो हनमुान मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 1000000

4 अर्रुो रवि दास मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 400000

5 र्ौनकी टोलमा अर्रुो हनमुान मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 300000

6 रामटोलमा अर्रुो ढलान तथा पैनी त्रनमाचण कार्च 500000

7 अर्रुो सन्र्ासी मक्षन्दरमा रंग रोगन तथा ढोका त्रनमाचण कार्च 200000

8 हलुाकी सडक देक्षख िडा हरेराम घर सम्म ढलान त्रनमाचण कार्च 450000

9 कामत टोलमा अर्रुो ददनाभरी मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 300000

10 क्षशिा सदाको घर देक्षख मत्रनमा सदा घरसम्म िाटोमा माटोेे तथा ग्राइभेल त्रनमाचण 200000

11 रामटोलमा रहेको हनाुमान मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 100000

12 रा.प्रा.वि. मलेकपरुमा सरस्िती मक्षन्दरको मतुी त्रनमाचण तथा वित्रभन कार्च 300000

13 मलेकपरु स्िास््र् चौकीमा रंग रोगन तथा व्र्िस्थापन कार्च 125000

14 पोषणर्िु नमनुा गाउाँ पाररर्ोजना कार्चक्रमको लागी 50000

15

नारार्ण प्रसाद ठाकुरको घर देक्षख पक्षिम प्रभ ुनारार्ण ठाकुरको घर सम्म ढलान 
तथा नाला त्रनमाचण 1500000

16 राजकुमार घर देखी कृष्ण िल्लभ घर सम्म ढलान कार्च 500000

17 ओम शाक्षन्त भिन त्रनमाचण कार्चको लागी 1000000

18 मलु ढलान देखी विकु सतु्रतहार इनार सम्म ढलान कार्च 2525000

19 कलभटच नक्षजक पक्की पैनी त्रनमाचण 150000

20 पम्म नहरको नहरीमा अर्रुो ढलान 200000

hDdf 10100000

गा पा र्ोजना िडा नं. ५
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1 /fhu9 uf=kf=^ df cw'/f] ;8s 9nfg sn'jf 6f]n, a/bfxL 600000

2 /fhu9 uf=kf=^ df  9nfg 6f]n, s'8gdf 1000000

3

/fhu9 uf=kf= j8f g+= ^ df cw'/f] xg'dfg dlGb/ gdf{0f tyf df6f] k'g]{ sfd 6f]n 

s'8gdf 500000

4 /fhu9 uf=kf= j8f g+= ^ 6f]n kmls/f / rd/flx 6f]n ;d]t 9nfg 1500000

5 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ cw'/f] xg'dfg dlGb/ lgdf{0f 6f]n hUuf 6f]n O{gjf{ 600000

6 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ xg'dfg dlGb/ lgdf{0f 6f]n O{gjf{ 500000

7 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ df jf]l8{Ë / 6'j]n vl/b u/L h8fg ug]{ 500000

8 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ ljleGg 7fpFdf ;8sx?df xf]dkfO{k h8fg ug]{ 500000

9 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^sf] ljleGg ;8sx?nfO{ dd{t ;Def/ ug]{ 300000

10

/fhu9 uf=kf= j8f g+=^ df hldof pn'd l/ofh'n db;{f sf] jfplG8« jfn lgdf{0f 

6f]n O{gjf{ 500000

11 cw'/f] db/;f ejg lgdf{0f 6f]n kmls/f 600000

12 zf/bf /f=k|f=lj= kmls/f sf] u]6 tyf df6f] k'g]{ sfd 6f]n kmls/f 200000

13

/fhu9 uf=kf= j8f g+=^ df cw'/f] zlzdf dx/f dlGb/ dd{t ;Def/ tyf /+u k]G6 

ug]{ sfd 6f]n a/bflx 300000

14 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ sf] ;+Dk"0f{ 6f]n a:tLx?df ;/;kmfO{ ;DalGw sfo{ 100000

15 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ df 9nfg hUufO{ 6f]n Ogjf{ 1000000

16 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ a/stk'/df ;8s 9nfg 6f]n O{gjf{ 400000

17 /fhu9 uf=kf= j8f g+=^ df ljleGg 7fpFdf gfnf lgdf{0f 1000000

18 ;L/fh'n pn'd O{;nfd db/;f dd{t ;Def/  /+u k]G6 tyf u]6 lgdf{0f 200000

19 l8xjf/ /f=k|f=lj O{gjf{ df jfplG8« jfn dd{t ;Def/ / df6f] kg]{ sfd 500000

20 hUufO{ 6f]n b]lv a/bflx ;Dd ljleGg 7fpFdf df6f] u|fO{e]n 1200000

21 o'jf x?nfO{ v]ns'b tyf l6–@) ls|s]6 िराउन तथा सामान खररद िरर चवतरण िना 100000

22 चवचभन्न l8xjf/ थानहरुमा c7hfd 200000

23 :jf:Yo If]qdf kf]if0f sfo{qmdsf] nfuL 30000

24 s[lif sfo{qmdsf] nfuL 20000

25 राजिढ िा पा वडा नं. ६ मा सामदुाचर्क भवन 500000

26 j8f sfo{nodf kfls{Ë lgdf{0f 50000

27 अपांङ हरुलाई जनेतनामलुक कार्ाक्रम 200000

जम्मा 13100000

िडा नं. ६ को र्ोजना



क्र.सं. र्ोजना रकम
1 िेल्हीमा त्रडहिार बाबाको अर्रुो र्मचशाला त्रनमाचण कार्च 1200000
2 बेल्ही टोलको जगेुश्वर मडडलको पोखरी त्रडलमा हनमुान मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 600000
3 िेल्ही टोलको बालेश्वर मररकको घर जान ेबाटोमा होम पाइप जडान 150000
4 िेल्ही टोलको प्रत्रसद्ध भगिती मक्षन्दरको प्राङ्गणमा ढलान कार्च 250000
5 िेल्ही टोलको राम बहादरु मंडलको खेत देखी पिुच नहर सम्म नाला त्रनमाचण कार्च 500000
6 राजगढ गा पा िडा नं. ४ अन्तगचत वित्रभन्न ठाउाँमा कृवष बोररङ्ग जडान ५ थान 500000
7 वपप्रा स्कुलको  प्राङ्गणमा माटो पनेु कार्च 400000
8 बेल्हीको मसुहरी िस्तीमा ह्यमु पाईप जडान कार्च 250000

9
शम्भनुाथ िनैत्रनर्ााँ सडक खडडको पिुच बेल्ही टोलको भागित लाल मंडलको पोखरी सम्म 
ढलान कार्च

700000

10 श्री ज.मा.वि बेल्ही चपेना को सरस्िती मतु्रतच खररद तथा रङ्गरोगन 200000
11 श्री ज. रा. प्रा.वि जमिुाको विद्यालर् भिन त्रनमाचण 500000

12
राजगढ गा पा िडा नं. ५ अन्तगचत दशैर्ा पोखरी देखी पिुच त्रसताराम मंडलको घर सम्म 
ढलान कार्च

700000

13 झटुकीको ननुलुाल घर देखी पोखरी सम्म सडक ढलान कार्च 700000
14 राजगढ गा पा िडा नं. ६ अन्तगचत इनिाच टोलमा त्रडहिार िािाको िाउन्िी िाल कार्च 500000
15 राजगढ गा पा िडा नं. २ अन्तगचत कमलपरु टोलमा त्रबजलुी तार पोल जडान कार्च 500000

16
राजगढ गा पा िडा नं. ३ पिुाचरी टोलको मलु सडक देखी िरु् नारार्न घर सम्म ढलान 
कार्च

500000

17 राजगढ गा पा िडा नं, ३ किी टोल मेन रोड देखी राजदेि र्ादिको पोखरी सम्म ढलान 300000

18
राजगढ गा पा िडा नं. ४ अन्तगचत राम िहादरु मंडलको खेत कटान िेत्रको नदी 
त्रनर्न्त्रण माटोको बााँर् त्रनमाचण कार्च

100000

19 राजगढ गा पा िडा नं. ४ अन्तगचत वपप्रा टोलमा शत्रन मक्षन्दर त्रनमाचण कार्च 200000
20 िेल्हीको केसोरी मंडलको घर देखी महेश लाल सडकमा ग्राईभेल कार्च 300000
21 कृषी प्रवित्रर् हस्तान्त्रण कार्चक्रम 400000
22 पलावष्टक तथा िोहर व्र्िस्थापन कार्चक्रम 400000
23 िाड नं ४ अन्तगचत जमिुा टोलको रामजानकी मक्षन्दरको ढलान तथा पलास्टर कार्च 250000

जम्मा 10100000

र्ोजनाहरु
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1
एक मेगािाटको सोलार प्र्ानलका साथै सम्भाव्र्ता अध्र्न गरी वित्रभन्न िडाहरुमा 
जडान गनचका लागी

50000

2
मलेकपरुमा हलुाकी सडक देखी र्नकुी जान ेिाटोमा विष्णपुरु त्रसमा सम्म माटो 
तथा ग्राईभेल 300000

3 नहर देखी दक्षिण पछिारी टोलमा िडा नं. ३ को भगिती मंददर त्रनमाचण तथा ढलान 1200000

4 नघो पछिारी टोलको वित्रभन्न ठाउाँमा ददनाभरी मक्षन्दर त्रनमाचण 800000

5 खान ेपानी तथा िोत्रडचङ् खररद िडा नं. ३ 1800000

6 खान ेपानी तथा िोत्रडचङ् खररद िडा नं. ४ 1200000

7 खान ेपानी तथा िोत्रडचङ् खररद िडा नं. ५ 500000

8 खान ेपानी तथा िोत्रडचङ् खररद िडा नं. ६ 1000000

9 तार पोल खररदका साथै जडान समेत 1500000

10 िडा नं. ५ मा अर्रुो सामदुावर्क भिनको लागी 500000

11 पोषण कार्चक्रम संचालन तथा समन्िर् 30000

12 कृवष तथा िलिुल नसचरी स्थापना समन्िर् तथा पिचर्न 20000

13 नघोको वित्रभन्न ठाउाँमा ममचत सम्भार 2000000

14 नघो तथा अन्र्रीमा वित्रभन्न ठाउाँमा कलभटच 500000

15 नघो हेल्थपोष्टको भिन त्रनमाचण तथा वित्रभन्न कार्चको लागी 2000000

16 अन्र्री टोलमा अर्रुो ढलानका साथै वित्रभन्न ठाउाँमा ढलान कार्च 1500000

17 अनर्री सन्र्ासी मक्षन्दरको छेउमा र्मचशाला 500000

18 क्षजल्ला अदालतका लागी सेड त्रनमाचण 500000

19 सरु्ाररएको चलुो वितरण कार्चक्रम 500000
20 िडा नं. ६ को वित्रभन्न सडकहरुमा ममचत सम्भार 1000000

21
राजगढ गा पा िडा नं १ मा पछिारी टोलमा लिमण र्ादिको घर देखी र्मच 
नारार्ण र्ादिको घर सम्म ढलान 1500000

22 गा पा अन्तगचत वित्रभन्न परुानो सडक गलीहरुमा ममचत संभार माटो ग्राईभेल इटा 1200000
23 िडा नं. ३ राम चन्र र्ादिको घर देखी इन्दल मंडलको घर सम्म ढलान कार्च 500000

24 िडा नं. ३ को पिुाचरी टोलको मेन रोड देखी कोश्लर्ा देिी र्ादिको घर सम्म ढलान 250000

25 िडा नं. ३ मा इदगह त्रनमाचण कार्च 200000

गा पा को र्ोजना



26 िडा नं. ३ को झौहरा पोखरीमा घाट त्रनमाचण 200000
27 श्री जनता अर्ारभतु विद्यालर्मा ित्रनचचर, रंगरोगन, ममचत संभार 500000
28 िडा नं. ३ मा नघो पिुाचरी टोलमा ढलान देखी विकन साह घर हदुैँ ढलान कार्च 500000

29
िडा नं. ६को जगाई मडर को टोलमा हरी मास्टरको घर देखी िााँर् सम्म माटो 
तथा ग्राईभेल कार्च 500000

30
िडा नं. १ मा त्रसि ुठाकुर को घर देखी उत्तर पतु्रलस ठाकुरको घर सम्म ढलान 
कार्च 500000

31 िडा नं. १ मा मााँ चन्राित्रत पोखरीमा त्रनमाचणात्रर्न मक्षन्दरमा त्रनमाचण कार्च 400000
32 िडा नं. ३को पछिारी टोलमा ढलान कार्चको लागी तथा अन्र् कार्च 1200000
33 िडा नं.३ को त्रडहिार िािा सांस्कृतक कला कुन्जका लागी सामान खररद 100000
34 िडा नं. ३ को प्रहरी चौकी झटुकीमा गोल घर त्रनमाचण 250000
35 िडा नं. ३ को भगिती मक्षन्दरमा सात्रगंत्रतक उपकरण खररदका लागी 300000

जम्मा 25500000


