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संचािन हुने योजनाहरुको मववरण 

 
वडा नं १ 

 

मसनं. योजनाको नाि सञ्चािन हुने स्थान बजेट 

१ sfdsf] yf vf]nf hnljB'tsf] s'nf]nfO{ 
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नार ४०,००,०००। 

२ माङकाङ देखि पाङके सम्मको कुलो मममत  नार १५,००,०००। 

३ साम्डुछेललङ गुम्बामा पिामल र गेट लनमामण नार २०,००,०००। 
४ तेररला गोरेटो बाटो लनमामण लेप्चे १५,००,०००। 

५ महेन्द्रपुलदेखि नारसम्मको बाटो लनमामण  नार १५,००,०००। 

६ घेमे्तङ गेट लनमामण नार ५,००,०००। 

७ मेन्दलदेखि क््रयावोङसम्म बाटो मममत  लेप्चे ८,००,०००। 
 जम्मा १,१८,००,०००।- 

 

 

 

वडा नं २ 
 

 

मसनं. योजनाको नाि सञ्चािन हुने स्थान बजेट 

१ प्रङ्रेन लिरमा लवष्फोट नाम्य ३५,००,०००।- 

२ स्याउबारी लिर टर ्याक ओपन मेता ३५,००,०००।- 

३ लसङमार घ्यालट बाटो मममत लसङमार घ्यालट १०,००,०००।- 

४ मेता गााँउमा सामुदालयक िवन लनमामण मेता १०,००,०००।- 

५ सत्य गुम्बा मममत सत्य गुम्बा १५,००,०००।- 

६ तातोपानी लिरको बाटो मममत तातोपानी ४०,००,०००।- 

 जम्मा १,४५,००,०००। 



 

वडा नं ३ 

मसनं. योजनाको नाि सञ्चािन हुने स्थान बजेट 

१ च्ााँिुमा पाहुना घर  च्ााँिु ७०,००,०००।- 
२ च्ााँिुमा हेललप्याड लनमामण  च्ााँिु २,००,०००।- 

३ छु्यचे गुम्बामा बाटो मममत ताङराङजे ३,००,०००।- 
४ महेन्द्रपुलदेखि तल्लो च्ापसम्म बाटो लनमामण च्ाप २०,००,०००।- 

५ िेलमैदान लनमामण च्ााँिु २०,००,०००।- 
 जम्मा १,१५,००,०००।- 

 

 

  

 

वडा नं ४ 

मस.नं योजनाको नाि सञ्चािन हुने स्थान बजेट 

१ क्याङ लिरदेखि फू गेटसम्म टर ्याक ओपन फू गााँउ ४५,००,०००।- 
२ मुचुमिोला देखि क्याङसम्म बाटो मुचुम क्याङ १०,००,०००। 

३ क्याङमा माने गुम्बा लनमामण   क्याङ २५,००,०००।- 
४ xf]df df vRr8 y'Gg] vf]/ होमा १५,००,०००।- 

५ नमजुङ ङोया बाटो लनमामण फू १०,००,०००।- 
६ gf vf]nf hnljB't फू ५,००,०००।- 
 जम्मा १,१०,००,०००।- 

 

 

 

 

 

   



वडा नं ५ 

मसनं. योजनाको नाि सञ्चािन हुने स्थान बजेट 

१ टालस लाकाङ  गुम्बामा लफलनलसङ र लसमजुङ 

र लकचनमा जस्तापाता 

टालसलाकाङ १५,००,०००।– 
 

२ छोकणम युवा क्लव िवन लनमामण फू गााँउ १०,००,०००।- 
३ आमा समुहको गेट लनमामण  फू गााँउ ७,००,०००।- 

४ टालस घाङमा िानेपानी लनमामण  टालस घाङ ५,००,०००।- 

५ िाले्टिोलामा तटवन्ध  िाले्ट िोला ५,००,०००।- 
६ धुरजुङ िोला काठेपुल र तटवन्ध  फू गााँउ १०,००,०००।- 

७ कममचारी िवन लफलनलसङ  फू गााँउ १५,००,०००।- 

८ नयााँ फू सामुदालयक गुम्बा लनमामण फू गााँउ ४०,००,०००।- 

९ दुलु िोला तटबन्ध लनमामण फू गााँउ ४,००,०००।- 

 जम्मा १,११,००,०००।- 

 

 

                     

     

   

 

                                    

 

  

 

 

 

 

 



गाँउर्ामिका बाट 

मसनं. योजनाको नाि सञ्चािन हुने 

स्थान 
बजेट 

१ Excavator: JCB  १,३०,००,०००।- 

२ जग्गा प्राखि   २०,००,०००।- 

३ नारफू पयमटन प्रवर्द्मन  १५,००,०००।- 

४ च्ााँिु गुरुयोजना  २५,००,०००।- 

५ मेता लवद्युलतकरण  ३०,००,०००।- 

६ प्रहरर चौकी   ४५,०००।- 

७ प्रहरी चौकी मेता  २,००,०००।- 

८ युवा क्लब नार गााँउ  ३,००,०००।- 

९ युवा क्लब फू गााँउ  १,००,०००।- 

१० साम्डु छेललङ गुम्बा  १,०५,०००।- 

 जम्मा २,२७,५०,०००।- 
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