
�.सं. योजना/काय��मह�को नाम कै�फयत

1 बोचपोखरा-रापधारा-��वेणी-अरङखोला मोटरबाटो

2 लाकुर�छेडा-तसुारपानी-ज�वा-गो�ठवन जोडने मोटरबाटो

3 प�ुङछेडा �छ�पन-ज�वागो�ठवन-उझा मि�दर मोटरबाटो

4 पाखापानी-बोचपोखरा-�पपलडाँडा-उझा मि�दर मोटरबाटो �तरउ�ती

5 �व�तु �व�तार अ�तग�त �ा�फम�र मेिशन ख�रद

6 झेङनेटा-�ाङ�ाङ-का�लमा�ट-बोचपोखरा-जोडने मोटरबाटो

7 �पपलडाँडा-त�लो टोल-छाप जोडने मोटरबाटो

8 �पपलडाँडा-घोच�यउर-अरङखोला मोटरबाटो �तरउ�ती

9 हाजा� �ल�ट खानेपानी योजना

10 जेमरेु-फुक� साल� उ�ा-वागे� वर� मि�दर �ल�ट खानेपानी योजना

11 खोपाकोट-लाकुर� खानेपानी योजना पनुः�नमा�ण

12 �यारधारा खानेपानी योजना �व�तार

13 महे�� मा.�व. �यजुाको २ कोठे भवन �नमा�ण

14 महे�� मा.�व. �यजुाको १० कोठे छा�वास भवन �नमा�ण

15 �ाथ�मक �वा��य के�� �यूजाको �नय�मत काय��म संचालन

16 �ी वागे� वर� मि�दर धम�शाला �नमा�ण

17 नम�दे� वर िशवालय मि�दर प�ी पखा�ल �नमा�ण

18 डडुाँहा अरङखोला प�ी पलु �नमा�ण

19 िचसापानी-डडुाँहा-हाजा�पाटा �सचाई प�ी कुल �नमा�ण

20 त�लो छाप खानेपानी योजना �व�तार

21 कालापानी-उपललुो छाप घोडेटो बाटो �नमा�ण

22 क�ेपानी-डडुाहा खानेपानी योजना

23 �ा.�व. गो�ठवन खानेपानी �व�तार

24 �पपलडाँडा-मा�थ�लो टोल कृ�ष शाखा मोटरबाटो

25 �पपडाँडा-सजुीपोखरा पय�टन माग�

26 बोचपोखरा-राङजाङ-घोराह� जोडने घोडेटो बाटो

27 धारपानी-घोच�चउर-च�मरे गफुा खानेपानी योजना (पय�टनका ला�ग)

28 िशव �ा.�व. खाडा ३ कोठे भवन �नमा�ण

29 �ा.�व. गो�ठवन ४ कोठे भवन �नमा�ण

30 महे�� मा.�व. �यूजा ४ कोठे भवन �नमा�ण

31 �ा.�व. बो�दपोखरा २ कोठे भवन �नमा�ण

32 हन�क प�ुङछेडा-पाखापानी-बोचपोखरम-उजा मि�दर मोटरबाटो �तर उ�तीका ला�ग

33 घोराह� म�सना मप�स बोचपोखरा घरुचेचौर अरखोला �वग��ार� बाटो �तरउ�तीका ला�ग

34 बोचपोखरा-प�ुङछेडँ-फाँटा-ज�ुलेपानी-क�मरेचौर बाटो �नमा�ण

35 जगुेपानी-कयनगैरा �लफ�ट� �स�टम मप�स

अ�य �नकायमा माग गन�गर� पा�रत भएका योजना तथा काय��मह�



�.सं. योजना/काय��मह�को नाम कै�फयत

अ�य �नकायमा माग गन�गर� पा�रत भएका योजना तथा काय��मह�

36 बडीखोला बोठ� पोखरा �लफ�ट� �स�टम खानेपानी आयोजना

37
बंगलाचलु� गाउँपा�लका के�� ि�थत मा.�व.�ीवार�मा �ा�व�धक िश�ालय र 10+2 बनाउनका 

ला�ग भौ�तक तथा मानवीय पूवा�धार तयारका ला�ग

38 �लारखोला लेकतापा �ल�ट खानेपानी योजना

39 ढाडाङ छहरे खोला सानो बचेनी �ल�ट खानेपानी योजना

40 िघउरस देिख �तखेचलु�, मलुावार�, �या�मरे, रातामाटा र तरा खानेपानी योजना

41 बंगलाचलु� गाउँपा�लका के�� देिख बाखखोर देिख मलुावार� हुँदै वडा नं. 8 जोडने मोटरवाटो

42
वडा नं. 3 का �डावार�, �तखेचलु�, काि�क, क�जा, मलुाबार� लगायत वडा नं. 4, 5, 6 र 

८ समेतका सेवा �ाह�को ला�ग मलुावार�मा �वा��य चौक� �नमा�ण

43 धनडाँडा डाँ�गटोल �दपचौर सडक

44 ढाडवाङ �व�तु �ा�फम�र ख�रद 50KVA

45 वडा नं. 4 को बराहथान (गहतेरा) देिख �तखेचलु�, आ�गैरा रोकेनीडाँडा �ा�मण सडक

46 क�जा दोभान हुँदै मलुावार� �या�मरे �सचाई कुलो �नमा�ण

47 मा.�व. �ीवार� देिख पाखापानी हुँदै वडा नं. 6 जोडने कृ�ष सडक �नमा�ण

48 संचार सेवा सव�शलुभ तथा �व�तारका ला�ग रानीवासमा टावर �थापना

49
बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको के�� रहेको क�मरेचौर बजारको फोहोर �यव�थापनका ला�ग 

डि�पङ साइड

50 पोखेरडाँडा �भरकुना लेकतापा ढा�टचौर सडक �नमा�ण

51 ज�के �रभान जोडने झोल�ुे पलु

52 गाउँपा�लक �त�रय आयवु�द औषधालय �नमा�ण र �यव�थापन

53
यस बंगलाचसल� गाउँपा�लका �भ� रहेका अ�य�त �वकट र 2/4 घरमा� भएका ब�तीको 

प�हचान गर� सगुम �थानमा �थाना�तरण गन� काय�को पहल

54 ��लाखोला�द लेकतापा खानेपानी �ल�ट �नमा�ण

55 पठुाखोलादेिख गदार� खानेपानी �नमा�ण

56 गहतेरादेिख क�मरेचौर सडक �नमा�ण

57 क�मरेचौर दाङवाङ (ठुलोखोला) खानेपानी �ल�ट

58 ठुलोपधेँरा उप�लोवार� (प�ुङ) खानेपानी �ल�ट

59 प�ुङछेडा-फाँटा-न�ुजेला-ज�ुलेपानी-का�-े�ीवार�-दाङवाङ हुँदै भटुनेटा जोडने �ा�मण कृ�ष सडक



�.सं. योजना/काय��मह�को नाम कै�फयत

अ�य �नकायमा माग गन�गर� पा�रत भएका योजना तथा काय��मह�

60 पोखरडाँडा-ड�ेु हुँदै अरङखोला जोडने सडक �नमा�ण

61 फाँटा गदँार� �े�मा 50 के.�भ.को �व�तु �ा�फम�र जडान

62 गाउँपा�लका �तर�य कृ�ष तथा पशसेुवा ता�लम एवं अनसु�धान के�� �थापना र पूवा�धार �नमा�ण

63
सधुा मा.�व. झे�नेटामा उ�च मा�य�मक िश�ा संचालनको ला�ग बहपु�ीय आधार तयार गन� 

आव� यक रकमको माग गन�

64
बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. 5 को बंगलाचलु� �ा�व�धक िश�ालय �थापना गन� आव� यक 

बजेटको माग गन�

65 बंगलाचलु� पय�ट�कय �थलको पूवा�धार �वकासको ला�ग आव� यक बजेटको माग गन�

66 अजु�नखोला-वरडाँडा सडक ख�डको रो�क�डाँडा-झे�नेटा सडक

67 मकुु� ट�-लाप-े�स�खक�  मोटरबाटो

68 मकुु� ट�-बसै झे�नेटा-हाँ�सपरु मौ�रघाट सडक

69 ढु�ा काटने उ�ोगको �थापना (बंगलाचलु� ५ मा)

70 कयनखोला मकुु� ट� �ल�ट �सचाई

71 ढु�े रहदेिख रो�कनडाँडास�मको खानेपानी योजना

72 बंगलाचलु� ५ र ६ को खारखोला-टोडकेलेख �ल�ट खानेपानी आयोजना

73 �ी सधुा मा.�व. +2 �नमा�णको ला�ग भवन �नमा�ण

74 वडा काया�लयमा �वा��य संरचनाको ला�ग भवन �नमा�ण

75 वडा नं. 6 को पूरै ब�ती �व�तु �व�तार

76 �भ�ीखोला िचउ�डाँडा-बचेनी सडक

77 भटुनेटा-�सउडे-अमारे सडक

78 �त�मले-गदार�-मसरेु �यूठान सडक

79 मसरेु खोला र अमारे मकुचौरमा झोल�ुे पलु �नमा�ण

80 लामोधारा-खमारे-�भ�ीखोला �सचाई आयोजना

81 बंगलाचलु� ६ दोमैमा झोल�ुे पलु �नमा�ण

82 ठुलोकोट देिख �रभान �व�णछेुडा खानेपानी आयोजना

83 छापडाँडा देिख पठुारखोला जोडने मोटरबाटो �नमा�ण

84 �व.�प. माग� जवरकोट देिख खेतखोला मोटरबाटो �नमा�ण

85 �वख� देिख कोइरालेस�म जोडने मोटरबाटो �नमा�ण

86 जेलवाङ हुँदै ढाव जोडने मोटरबाटो

87 �बख� देिख वैदार �वसौनी मोटरबाटो

88 आमडाँडा देिख सगुरु पोखर� मोटरबाटो

89 जबरकोट मा.�व. मम�त

90 जवरकोट मा.�व. भवन �नमा�ण

91 क�लेर� खानेपानी आयोजना

92 बा�ेखोला खानेपानी आयोजना



�.सं. योजना/काय��मह�को नाम कै�फयत

अ�य �नकायमा माग गन�गर� पा�रत भएका योजना तथा काय��मह�

93 �भ�ीखोला खानेपानी आयोजना

94 ठुला खक�  खानेपानी आयोजना

95 लाहापे खानेपानी आयोजना �नमा�ण

96 लामाखक�  खानेपानी आयोजना �नमा�ण

97 खेतखोला खानेपानी आयोजना �नमा�ण

98 �बख� खानेपानी सोलार �ल�ट �नमा�ण

99 त�लो लाहापे खानेपानी आयोजना �नमा�ण

100 पठुाखोला खानेपानी आयोजना �नमा�ण

101 जेलवाङ �सचाई आयोजना �नमा�ण

102 डोटेखोला देिख �म�रङबोट �सचाई �नमा�ण

103 दमारे कुलो आयोजना �नमा�ण

104 �वरखोला ढाव �सचाइ आयोजना

105 जवरकोट �वा��य चौक� �नमा�ण

106 �व.�प. माग� मलुावार� हाँ�सपरु �बख� सडक

107 मलुावार� िझमर हुँदै दोहोते �यूठान जोडने सडक

108 लामी देवाल�, �वा�मघाट, �याला गो�ठवन जोडने मोटर बाटो

109 कर�,े सालवास, हाँ�सपरु, छापडाँडा, मकुु� ट� सडक

110 घोषखोला देिख पाँच पोखर� जोडने गणत�� माग�

111

लमह� नगरपा�लका सोनपरु बराहा देिख बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. 8 डा�ड�ुे रानीवास 

हुँदै बंगलाचलु� -3 मलुाबार� भेडाबार�, कुईजा हुँदै बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको काया�लय 

क�मरेचौर जोडने उ�र दि�ण मोटरबाटो �नमा�ण

112
बंगलाचलु� गाउँपा�लका -8 झ�ुडी, बाइसे, काँउदे, गरुाँसे हुँदै वडा नं. 8 को वडा काया�लय 

जोडने मोटरबाटो �नमा�ण गन�

113 गो�ठवन घ�रचौर लाहापे जोडने मोटरबाटो �नमा�ण गन�

114 �व.�प. माग� अ�तग�त अजु�न खोला प� क� पलु �नमा�ण

115 मलुाबार� िझ�पे हुँदै दोहोत �यूठान जोडने मोटरबाटो अ�तग�त घेने खोला प� क� पलु �नमा�ण

116 मलुाबार� िझंग हुँदै दोहोते �यूठान सडक अ�तग�त गनाहा खोला प�ी पलु �नमा�ण

117 बंगलाचलु� वडा नं. 7 मलुाबार� �बख� चैते सडक अ�तग�त जाबनुे बासखोला प�ी पलु �नमा�ण

118 तमलो �यालाबाट जोरठाट� जोडने झोल�ुे पलु �नमा�ण

119 बंगलाचसल� -8 जावनुे देिख बंगलाचलु� -3 जोडने झोल�ुे पलु

120 धारपानी िझगा जोडने झोल�ुे पलु

121 �स�नेर� दारेगैडा जोडने झोल�ुै पलु

122 बंगलाचलु� -8 अ�तग�तका सबै गाउँव�तीह�लाई �व��ुतकरण गन�

123 िचदरे महुान देिख िझगा सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण

124 देउराल� डाँडा खतु� सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण
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अ�य �नकायमा माग गन�गर� पा�रत भएका योजना तथा काय��मह�

125 गो�ठवन सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण

126 �टकुल� दमार खानेपानी योजना �नमा�ण

127 डाँगीव�ती सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण

128 आधारभतु �व�ालय हाँ�सपरुमा ६ कोठे छा�ावास भवन �नमा�ण

129 हाँ�सपरुमा पशसेुवा के�� �थापना

130 आपतका�लन �वा��य सेवा प�ु याउनको ला�ग ए�बलेु�स ख�रद

131 हाँ�सपरु �वा��य चौक�मा २४ घ�टे �स�ुत सेवा संचालन गन� ४ कोठे भवन �नमा�ण

132 पाँचपोखर�मा गाउँघर ि�ल�नक संचालन गन� २ कोठे भवन �नमा�ण

133 पाकुर� देिख तमलो �याला �टकुल� दमार, बैधरनी �सचाई कुलो �नमा�ण

134 दारेगैडा देिख �वामीघाट �सचाई योजना �नमा�ण

135 रानीथ�ुक� �यूटावर �नमा�ण

136 रानीथ�ुक� वृ�ारोपण तथा पाक�  �नमा�ण

137 जलकेु मलु देिख सालवास खानेपानी योजना �नमा�ण

138 बंगलाचलु� -8 ता�रखे चौर फुटवल मैदान �नमा�ण

139 बंगलाचसल� -8 ता�रखे चौर फुटवल �नमा�ण

140 पनुपधेरा देिख धारापानी अजु�न खोला खानेपानी योजना

141 उप�लो धारापानी खानेपानी योजना �नमा�ण

142 धारापानी अजु�नखोला हुँदै िझगा जोडने मोटरबाटो �नमा�ण

143 �तनपरे खोला देिख �तनपरे खेत �सचाई कुलो �नमा�ण

144 बंगलाचसल� -8 वडा काया�लय भवन �नमा�ण गन�

145 बंगलाचलु� -8 ढारखोल� �सचाई कुलो �नमा�ण गन�



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत बजेट कै�फयत

�ा.�व. बो�दपोखरा २ कोठे भवन �नमा�ण 200000

आधारभतु �व�ालय मप�स छत ढलान 2500000

बहरा �ा.�व. खाडा 500000

भगवती �ा.�व. टाकुरा 500000

हन�क प�ुङछेडा-पाखापानी-बोचपोखरम-उजा मि�दर मोटरबाटो �तर 

उ�तीका ला�ग

5000000

घोराह� म�सना मप�स बोचपोखरा घरुचेचौर अरखोला �वग��ार� बाटो 

�तरउ�तीका ला�ग

10000000

बोचपोखरा-प�ुङछेडँ-फाँटा-ज�ुलेपानी-क�मरेचौर बाटो �नमा�ण 5000000

जगुेपानी-कयनगैरा �लफ�ट� �स�टम मप�स 25000000

बडीखोला बोठ� पोखरा �लफ�ट� �स�टम खानेपानी आयोजना 15000000

�वा��य चौक� �यव�थापन तथा भवन �नमा�ण 1000000

64700000ज�मा

२ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत बजेट कै�फयत

1
बंगलाचलु� गाउँपा�लका के�� ि�थत मा.�व.�ीजार�मा �ा�व�धक िश�ालय र 

10+2 बनाउनका ला�ग भौ�तक तथा मानवीय पूवा�धार तयारका ला�ग
100000000

2 �लारखोला लेकतापा �ल�ट खानेपानी योजना 25000000

3 ढाडाङ छहरे खोला सानो बचेनी �ल�ट खानेपानी योजना 20000000

4
िघउरस देिख �तखेचलु�, मलुावार�, �या�मरे, रातामाटा र तरा खानेपानी 

योजना
5000000

5
डु�े, जलकेु, �स�ले, भेडावार�, �तखेचलु� र पाखापानीमा बाल�वकास क�ाका 

ला�ग भवन �नमा�ण जनशि� �यव�थापन
3000000

6
बंगलाचलु� गाउँपा�लका के�� देिख बाखखोर देिख मलुावार� हुँदै वडा नं. 8 

जोडने मोटरवाटो
10000000

7
वडा नं. 3 का �डावार�, �तखेचलु�, काि�क, क�जा, मलुाबार� लगायत वडा 

नं. 4, 5, 6 र ८ समेतका सेवा �ाह�को ला�ग मलुावार�मा �वा��य चौक� 
10000000

8
�वा��य चौक� का�बेाट �वा��य सेवा �वाह गन�का ला�ग कम�चार� 

�यव�थापन

280000

9
बंगलाचलु� गाउँपा�लक �त�रय अ�पताल भौ�तक तथा मानवीय पूवा�धार 

�नमा�ण

10 मा.�व. मलुावार� शैि�क �यव�थापन िश�क कम�चार� तलब भ�ा 1170000

11 धनडाँडा डाँ�गटोल �दपचौर सडक 1500000

12 ढाडवाङ �व�तु �ा�फम�र ख�रद 50KVA

३ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

12 ढाडवाङ �व�तु �ा�फम�र ख�रद 50KVA

13 वडा नं. 3 को काया�लय सहायक तलब भ�ा 301210

14
वडा नं. 4 को बराहथान (गहतेरा) देिख �तखेचलु�, आ�गैरा रोकेनीडाँडा 

�ा�मण सडक
5000000

15 क�जा दोभान हुँदै मलुावार� �या�मरे �सचाई कुलो �नमा�ण 5000000

16 बंगलाचलु� 3, 4, 5, 6, 8 को के�� पन�मा �हर� चौक� �थापना

17 मा.�व. �ीवार� देिख पाखापानी हुँदै वडा नं. 6 जोडने कृ�ष सडक �नमा�ण 5000000

18 संचार सेवा सव�शलुभ तथा �व�तारका ला�ग रानीवासमा टावर �थापना

19
बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको के�� रहेको क�मरेचौर बजारको फोहोर 

�यव�थापनका ला�ग डि�पङ साइड

20 जागे� वर घरचोक देिख चे�टेढु�ा जोडने सडक �नमा�ण तथा होम पाइप 500000

21 पोखेरडाँडा �भरकुना लेकतापा ढा�टचौर सडक �नमा�ण 3000000

22 ज�के �रभान जोडने झोल�ुे पलु 2000000

23 गाउँपा�लक �त�रय आयवु�द औषधालय �नमा�ण र �यव�थापन

24 वडा काया�लयका ला�ग इ�टरनेट जडान

25 आधारभतु दाङवाङका �निज �ोतका िश�क कम�चार� तलब भ�ा �यव�थापन

26
इलाका �हर� काया�लय क�मरेचौरको आ�नै ज�गामा भवन �यव�था तथा 

�नमा�ण

27
यस बंगलाचसल� गाउँपा�लका �भ� रहेका अ�य�त �वकट र 2/4 घरमा� 

भएका ब�तीको प�हचान गर� सगुम �थानमा �थाना�तरण गन� काय�को पहल

28 पाललुो �भ�ा नम बहादरु टोल हुँदै डाँगीटोल जोडने बाटो �नमा�ण 500000

196751210कुल ज�मा



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत बजेट कै�फयत

1 ��लाखोला�द लेकतापा खानेपानी �ल�ट �नमा�ण 25000000

२ पठुाखोलादेिख गदार� खानेपानी �नमा�ण 4000000

3 गहतेरादेिख क�मरेचौर सडक �नमा�ण 6000000

४ क�मरेचौर दाङवाङ (ठुलोखोला) खानेपानी �ल�ट 25000000

5 ठुलोपधेँरा उप�लोवार� (प�ुङ) खानेपानी �ल�ट 9000000

६ प�ुङछेडा-फाँटा-न�ुजेला-ज�ुलेपानी-का�-े�ीवार�-दाङवाङ हुँदै भटुनेटा जोडने 10000000

7 पोखरडाँडा-ड�ेु हुँदै अरङखोला जोडने सडक �नमा�ण 12000000

८
मा.�व. �ीवार� 10+2 संचालन गन� आव� यक भौ�तम तथा मानवीय �ोत 

�यव�थापन

9 फाँटा गदँार� �े�मा 50 के.�भ.को �व�तु �ा�फम�र जडान

१०
गाउँपा�लका �तर�य कृ�ष तथा पशसेुवा ता�लम एवं अनसु�धान के�� �थापना 

र पूवा�धार �नमा�ण

11 लाल�गरुाँस सामदुा�यक �सकाई के��को भवन �नमा�ण

१२ गाउँपा�लका �तर�य खेलमैदान �नमा�ण

91000000

४ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

ज�मा



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत बजेट कै�फयत

1
सधुा मा.�व. झे�नेटामा उ�च मा�य�मक िश�ा संचालनको ला�ग 

बहपु�ीय आधार तयार गन� आव� यक रकमको माग गन�
5000000

२
बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. 5 को बंगलाचलु� �ा�व�धक िश�ालय 

�थापना गन� आव� यक बजेटको माग गन�
30000000

3
बंगलाचलु� पय�ट�कय �थलको पूवा�धार �वकासको ला�ग आव� यक 

बजेटको माग गन�
50000000

४ अजु�नखोला-वरडाँडा सडक ख�डको रो�क�डाँडा-झे�नेटा सडक 10000000

5 मकुु� ट�-लाप-े�स�खक�  मोटरबाटो 10000000

६ मकुु� ट�-बसै झे�नेटा-हाँ�सपरु मौ�रघाट सडक 30000000

7 ढु�ा काटने उ�ोगको �थापना (बंगलाचलु� ५ मा) 20000000

८ अ�मलो जातको फलफूल पकेट �े� �थापना (मकुु� ट� कुडलेु) 10000000

9 कयनखोला मकुु� ट� �ल�ट �सचाई 10000000

१० ५ टोलमा १-१ वटा �सचाई पोखर� �नमा�ण 5000000

11 तरकार� पकेट �े� �थापना (मकुु� ट�-मसरेु-लोहारपानी) 10000000

१२ अदवुा पकेट �े� �थापना (फ�लदे टोल) 2000000

५ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

13 िचउर� �शोधन मे�सन/माहरु� पालन वय�व�थापन (सम� वडा भर�) 5000000

१४ बा�ापालन �यवसाय पकेट �े� �थापना (रो�कनडाँडा, बसै, झे�नेटा, लाप)े 10000000

15 उ�त जातको गाइपालन र डेर�को �थापना 10000000

१६ कुखरुाको मास ुर अ�डामा आ�म �नभ�र बनाउने 2000000

17
मकुु� ट� सामदुा�यक खानेपानी उप आयोजनाको �रज�र�वायर टंक� २ वटा 

�नमा�ण

5000000

१८ ढु�े रहदेिख रो�कनडाँडास�मको खानेपानी योजना 5000000

19 खानेपानी �ा�ी मम�त पाइप ख�रद 1000000

२० वडाका �व�भ� ठाउँमा भ-ू�य �नय��णका ला�ग जाल�को �यव�था गन� 2000000

21
पूण� सरसफाई, पूण� खोप, �दगोपन, आमा समूहको खच�, पोषण पव�धन 

काय��म, �वा��य िश�वर संचालन

500000

२२ मि�दर �नमा�ण मम�त 1000000

23 धाम�क य� संचालन 200000

२४ कला सं�कृ�त भेषभषुा झि�कने सां�कृ�तक काय��म 200000

233900000ज�मा



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत रकम कै�फयत

बंगलाचलु� ५ र ६ को खारखोला-टोडकेलेख �ल�ट खानेपानी 

आयोजना
2000000 खानेपानी

�ी सधुा मा.�व. +2 �नमा�णको ला�ग भवन �नमा�ण 5000000 िश�ा

वडा काया�लयमा �वा��य संरचनाको ला�ग भवन �नमा�ण 5000000 जन�वा��य

वडा नं. 6 को पूरै ब�ती �व�तु �व�तार 1000000
�व�तु 

�ा�धकरण

�भ�ीखोला िचउ�डाँडा-बचेनी सडक 1000000 सडक �वभाग

भटुनेटा-�सउडे-अमारे सडक 5000000

�त�मले-गदार�-मसरेु �यूठान सडक 5000000

रातपानी खोलामा बाटो �नमा�णको ला�ग तारजाल� �यव�था 1000000 भसंूर�ण

जोरगेटाको पानी पोखराछेडा �ल�ट खानेपानी आयोजना 5000000

�सउडे-रातडाँडामा टंक� पोखर� �नमा�ण 2000000

िचसापानी-अमारे प� क� �सचाई कुलो �नमा�ण 5000000

मसरेु खोला र अमारे मकुचौरमा झोल�ुे पलु �नमा�ण 20000000

लामोधारा-खमारे-�भ�ीखोला �सचाई आयोजना 5000000

बंगलाचलु� ६ दोमैमा झोल�ुे पलु �नमा�ण 5000000

बंगलाचलु� ६ मा झोल�ुे पनु �नमा�ण 5000000

६ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

1 पूवा�धार �वकास

बंगलाचलु� ६ मा झोल�ुे पनु �नमा�ण 5000000

ठुलोकोट देिख �रभान �व�णछेुडा खानेपानी आयोजना 20000000

�रभानदेिख जनकु�डी जोडने मोटरबाटो र गफुा संर�णको ला�ग 

तारबार
20000000 पय�टन

जकेुदानी देिख मसार� �सचाई कुलो प� क� पोखर� र पाइप ख�रद 20000000

मा��े-बजर�ी-�व�णछेुडा �सचाई कुलो �नमा�ण 2000000

बजर�ी देिख खाडा �सचाई कुलो आयोजना 10000000

धैरेनी देिख सापकोटा टोल मोटलबाटो 2000000

अमलेदेिख क�मरेस�म र �रभान पाखापानीमा तडब�द र जाल� खर�द 1000000

गदार�-मसरेु खोला-�त�मले सापकोटा टोलमा तटब�द �नमा�ण 1000000

148000000

बाल�लबका पदा�धकार�ह�का ला�ग �मता �वकास तथा नेत�ृव 

�वकास स�ब�धी ता�लम
200000 बालबा�लका

�वप� वग� म�हलाह�का ला�ग �सलाई कटाई ता�लम (२० जना) 300000 म�हला

बेरोजगार यूवाह�का ला�ग �यावसा�यक बा�ा पालन ता�लम (२० 

जना)
300000 यूवा

�वप� वग� द�लतह�का ला�ग इ�टरलक मे�सन खर�द (१० जना) 150000 द�लत

�वप� वष� जनजा�तह�का ला�ग �यावसा�यक फलफूल तथा तरकार� 

खेती स�ब�धी ता�लम (२० जना)
200000 जनजाती

ज�मा

2

लि�त वग� 

योजना 

काय��मह�



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत रकम कै�फयत

६ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

�वप� वग� कृषकह�का ला�ग �यावसा�यक तरकार� खेती स�ब�धी 

ता�लम (३० जना)
200000 कृ�ष�

�वप� वष� कृषकह�का ला�ग �यावसा�यक बा�ा पालन स�ब�धी 

ता�लम (३० जना)
200000 कृ�ष�

अपा�ह�का ला�ग सहायता सामा�ी �वतरण (२० जना) 100000 अपा�

७० वष�देिख मा�थका जे� ठ नाग�रकह�का ला�ग टे�ने लौरो र छाता 

�वतरण (१२० जना)
150000

1800000

149800000

ज�मा

कुल ज�मा



�.सं. �े� योजना/काय��मह�को नाम अनमुा�नत बजेट कै�फयत

छापडाँडा देिख पठुारखोला जोडने मोटरबाटो �नमा�

�व.�प. माग� जवरकोट देिख खेतखोला मोटरबाटो �नमा�ण

�वख� देिख कोइरालेस�म जोडने मोटरबाटो �नमा�ण

जेलवाङ हुँदै ढाव जोडने मोटरबाटो

�बख� देिख वैदार �वसौनी मोटरबाटो

आमडाँडा देिख सगुरु पोखर� मोटरबाटो

जबरकोट मा.�व. मम�त

जवरकोट मा.�व. भवन �नमा�ण

जक�याण �ा.�व. छापडाँडाको तारजाल� संर�ण

जाजागतृी �ा.�व. कोइरालेको तारजाल� संर�ण चवन �नमा�ण

�ान�योती मा.�व. लाहापे भवन मम�त

क�लेर� खानेपानी आयोजना

स�ुुरे पोखर� खानेपानी �ांक� �नमा�ण तथा पाइप ख�रद

बा�ेखोला खानेपानी आयोजना

अदवुाबार� टोल खानेपानी आयोजना

७ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

सडक �नमा�ण1

िश�ा तफ�2

अदवुाबार� टोल खानेपानी आयोजना

�भ�ीखोला खानेपानी आयोजना

ठुला खक�  खानेपानी आयोजना

उप�लो लाहापे खानेपानी मम�त

सालख�ुी खानेपानी पाइप ख�रद

लाहापे खानेपानी आयोजना �नमा�ण

लामाखक�  खानेपानी आइवजना �नमा�ण

खेतखोला खानेपानी आयोजना �नमा�ण

छापडाँडा खानेपानी आयोजना मम�त

कोइराले खानेपानी टंक� �नमा�ण

�बख� खानेपानी सोलार �ल�ट �नमा�ण

िचसापानी खानेपानी आयोजनाको ला�ग सोलार प�प

त�लो लाहापे खानेपानी आयोजना �नमा�ण

पठुाखोला खानेपानी आयोजना �नमा�ण

जेलवाङ �सचाई आयोजना �नमा�ण

डोटेखोला देिख �म�रङबोट �सचाई �नमा�ण

खा�चा कुलो �नमा�ण

दमारे कुलो आयोजना �नमा�ण

�वरखोला ढाव �सचाइ आयोजना

खालख�ुी कुलो मम�त

खानेपानी तफ�3

�सचाई तफ�4
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लाहापे �सचाई पोखर� मम�त

दह झ�ुी �सचाई आयोजना �नमा�ण

सेती खोला कोइराले �सचाइ आयोजना

5 �वा��य तफ� जवरकोट �वा��य चौक� �नमा�ण
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�व.�प. माग� मलुावार� हाँ�सपरु �बख� सडक 100000000

मलुावार� िझमर हुँदै दोहोते �यूठान जोडने सडक 200000000

लामी देवाल�, �वा�मघाट, �याला गो�ठवन जोडने मोटर बाटो 100000000

कर�,े सालवास, हाँ�सपरु, छापडाँडा, मकुु� ट� सडक 200000000

घोषखोला देिख पाँच पोखर� जोडने गणत�� माग� 5000000

लमह� नगरपा�लका सोनपरु बराहा देिख बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. 

8 डा�ड�ुे रानीवास हुँदै बंगलाचलु� -3 मलुाबार� भेडाबार�, कुईजा हुँदै 

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको काया�लय क�मरेचौर जोडने उ�र दि�ण 

मोटरबाटो �नमा�ण

500000000

बंगलाचलु� गाउँपा�लका -8 झ�ुडी, बाइसे, काँउदे, गरुाँसे हुँदै वडा नं. 8 

को वडा काया�लय जोडने मोटरबाटो �नमा�ण गन�
10000000

गो�ठवन घ�रचौर लाहापे जोडने मोटरबाटो �नमा�ण गन� 1000000

�व.�प. माग� अ�तग�त अजु�न खोला प� क� पलु �नमा�ण 50000000

मलुाबार� िझ�पे हुँदै दोहोत �यूठान जोडने मोटरबाटो अ�तग�त घेने खोला 

प� क� पलु �नमा�ण
30000000

मलुाबार� िझंग हुँदै दोहोते �यूठान सडक अ�तग�त गनाहा खोला प�ी पलु 

�नमा�ण
50000000

बंगलाचलु� वडा नं. 7 मलुाबार� �बख� चैते सडक अ�तग�त जा�ने 

बासखोला प�ी पलु �नमा�ण
50000000

तमलो �यालाबाट जोरठाट� जोडने झोल�ुे पलु �नमा�ण

बंगलाचसल� -8 जावनुे देिख बंगलाचलु� -3 जोडने झोल�ुे पलु

धारपानी िझगा जोडने झोल�ुे पलु

�स�नेर� दारेगैडा जोडने झोल�ुै पलु

5

�व�तु 

तफ� का 

योजनाह�

बंगलाचलु� -8 अ�तग�तका सबै गाउँव�तीह�लाई �व��ुतकरण गन� 60000000

िचदरे महुान देिख िझगा सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण 3000000

देउराल� डाँडा खतु� सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण 2000000

गो�ठवन सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण 5000000

�टकुल� दमार खानेपानी योजना �नमा�ण 2000000

डाँगीव�ती सोलार �लि�ट� खानेपानी योजना �नमा�ण 2000000

आधारभतु �व�ालय हाँ�सपरुमा ६ कोठे छा�ावास भवन �नमा�ण 3000000

आधारभतु �व�ालय हाँ�सपरुमा क��यूटर क�ा संचालनको ला�ग 

आव� यक क��यूटर ख�रद
500000

प� क� पलु 

�नमा�ण तफ�
3

4
झोल�ुे पलु 

तफ�

6 खानेपानी तफ�

7 िश�ा

८ नं. वडा काया�लयबाट गाउँपा�लका तथा अ�य �नकायमा माग गन� गर� छनोट भएका योजना

1 सडक तफ� का

2

सडक 

तफ� का नय ँ

योजनाह�
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आधारभतु �व�ालय हाँ�सपरुमा �व�ान �योगशाला संचालन गन� आव� यक 

सामा�ी ख�रद
300000

�ा.�व. गो�ठवन भौ�तक सधुार 500000

हाँ�सपरुमा पशसेुवा के�� �थापना 1000000

�व�भ� बि�तह�मा पशसेुवा िश�वर संचालन गन� 200000

न� ल सधुार गन� आव� यक बेलन ख�रद 300000

आपतका�लन �वा��य सेवा प�ु याउनको ला�ग ए�बलेु�स ख�रद 4000000

हाँ�सपरु �वा��य चौक�मा २४ घ�टे �स�ुत सेवा संचालन गन� ४ कोठे 

भवन �नमा�ण
2000000

�वा��य िश�वर संचालन गन� 200000

�वा��य चौक� हाँ�सपरुमा करार अ.हे.ब. तथा अ.न.�म. भना� गन� 500000

पाँचपोखर�मा गाउँघर ि�ल�नक संचालन गन� २ कोठे भवन �नमा�ण 500000

पाकुर� देिख तमलो �याला �टकुल� दमार, बैधरनी �सचाई कुलो �नमा�ण 10000000

�वामीघाट ला�मदेवाल� कुलो �नमा�ण 10000000

दारेगैडा देिख �वामीघाट �सचाई योजना �नमा�ण 5000000

गोगनपानी �सचाई पाइप ख�रद 500000

रानीथ�ुक� �यूटावर �नमा�ण 2000000

काल�का मि�दर �े� तारबार तथा गेट �नमा�ण 1000000

ऐ�तहा�सक गणत�� नेपाल �थापनाको ला�ग सै�नक तथा राजनैतीक 

�सकाई के�� रहेको ऐ�तहा�सक �थल बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. 8 

ि�थत बाहािचत र पधेरा िचराको संर�ण स�ब��न गन�

500000

�ा.�व.�टकुल� दमार �व�ालय �े� संर�ण गन� 500000

डाँगीवार� प�हरो �नय��णको ला�ग �पर �नमा�ण 500000

ढाँवखोला प�हरो तथा कटान �नय��णका ला�ग 500000

रानीथ�ुक� वृ�ारोपण तथा पाक�  �नमा�ओ 200000

बंगलाचलु� -8 ना�ाडाँडा तथा �थानह�मा िचउर�को �व�वाह� लगाउन 300000

�व�भ� ब�तीह�मा िचउर� संर�णको ला�ग तारबार �नमा�ण 200000

ढाँव महुान संर�ण गन� तारबारको ला�ग 500000

पाँचपोखर� मालिुचरा �सम�े� संर�ण गन� तारबार तथा ब�ृारोपणको ला�ग 300000

जलकेु मलु देिख सालवास खानेपानी योजना �नमा�ण 500000

14
�समसार 

�े� संर�ण

पय�टन तथा 

परुाताि�वक 

तफ�

12 भ-ूसंर�ण

13
वन तथा 

वातावरण

9 �वा��य तफ�

7 िश�ा

8 पशसेुवा

10 �सचाई

11
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महरा डाँडा पोखर� �नमा�ण 200000

�नयाल ४ गौरा पोखर� �नमा�ण 200000

डाँगीवार� काल� पोखर� �नमा�ण 200000

िचसापानी पोखर� �नमा�ण 200000

रातोडाँडा पोखर� �नमा�ण 200000

�लेडाँडा पोखर� �नमा�ण 200000

जन�हत म�हला बचत तथा ऋण सहकार� सं�थाको ��त�ालय �नमा�ण 

तथा क��यूटर ख�रद
200000

�वप� म�हलालाई �याउखेती ता�लम तथा �वउ �वतरण गन� 200000

उ�नधागोबाट �व�भ� व�त ु�नमा�ण तथा �यानो कपडा बनुाई ता�लम 

संचालन
300000

सं�वधानमा म�हलाको अ�धकार तथा भ�ूमकाको बारेमा काय��म संचालन 500000

बाल�ववाह �यू�नकरणको ला�ग अ�भभावक बालबा�लका संय�ु 

चेतनामलुक काय��म संचालन
200000

बालमै�ी वडा घोषणाको ला�ग �व�भ� ��याकलाप संचालन गन� 200000

�वप� जनजाती यवुायवुतीह�लाई लोकसेवा तयार� क�ा संचालन गन� 200000

�वप� जनजातीका यवुाह�लाई मोवाइल मम�त ता�लम संचालन गन� 200000

�वप� जनजातीका यवुाह�लाई पलि�बङ ता�लम संचालन गन� 200000

बंगलाचलु� -8 ता�रखे चौर फुटवल मैदान �नमा�ण 300000

बंगलाचसल� -8 ता�रखे चौर फुटवल �नमा�ण 300000

यवुाह�लाई नेत�ृव षमता �वकास सकारा�मक सोच स�बि�ध २ �दने 

ता�लम संचालन गन�
300000

अपा� एवं जेहे�दार �व�ा�थ�ह�लाई �ेस तथा झोला र आव� यक �टेशनर� 

�वतरण काय��म संचालन गन�
200000

नेपाल सरकारबाट भ�ा नपाएका अपा�ह�लाई भ�ा �वतरण गन� 300000

�यानो कपडा �वतरण 100000

�षेठ नाग�रकलाई पौ��क आधार �वतरण 100000

२१ माच�मा हनुे अ�तरा��य छुवाछुत उ�मलुन �दवस काय��म संचालन 

गन�
100000

आरन सधुार तथा भाडा बनाउने ता�लम संचालन गन� 200000

नेपाल सरकारका स�पूण� रा��य अ�भयान संचालन गन� 500000

पाँचपोखर� खानेपानी योजना मम�त 300000

पनुप�ा देिख धारापानी अजु�न खोला खानेपानी योजना 500000

19
यवुा तफ� का 

योजनाह�

20 अपा�

21 जे� ठ

17
बालबा�लका 

तफ�

18 जनजाती

22 द�लत

15
पोखर� 

�नमा�ण तफ�

16 म�हला तफ�
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�सलाम खटु� खानेपानी टंक� �नमा�ण 500000

उप�लो �सलाम खटु� खानेपानी टंक� �नमा�ण 200000

�सलाम खटु� पोखर� �नमा�ण 200000

गो�ठवन धलेुडाँडा खानेपानी टंक� �नमा�ण 200000

�षानीघोसे टंक� मम�त 200000

रानीवास ढाँव महुान संर�ण एवं टंक� �नमा�ण 500000

उप�लो धारापानी खानेपानी योजना �नमा�ण 500000

धारापानी अजु�नखोला हुँदै िझगा जोडने मोटरबाटो �नमा�ण 1000000

�तनपरे खोला देिख �तनपरे खेत �सचाई कुलो �नमा�ण 500000

पछा�ड परेका बि�तह�मा पंिजकरण तथा �वा��य िश�वर संचालन गन� 500000

बंगलाचसल� -8 वडा काया�लय भवन �नमा�ण गन� 10000000

बंगलाचलु� -8 ढारखोल� �सचाई कुलो �नमा�ण गन� 500000

1436900000

23 अ�य

ज�मा
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