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बस्तीहरु :पत्रम ,कााँड,ेदनुािके ,चडुी ,लवटाइि ,भण्डारी गाउ ,खलत गाउ ,साउन गाउ  

१. सडक (रुपाि पत्रम ,खेलत गाउ चुडी बल्कादड़ े,हुनािेक लशषड ) 

२. स्वास््य इकाई केदर (बनडुग्रा) 

३. लबधुत (लसमैि,पत्रम ,बल्कादड़ े,खेलतगाउ ,चुडी ,हुनािेक ) 

४. झोिुंगे पुि (सायि गाउ ,चाप गाड,चुडिेी खेत ) 

५. लसचाई (तल्िो सायि ,बुढारर छमनड आम ,मट्याि ,चमगाड ) 

६. सानो लसचाई( चुडिेी खेत ,पाति ,बल्कााँड े,भण्डारी गाउ ) 

७. खानेपानी (पत्रम,कााँड े,चुडी ,भण्डारी गाउ ,जोल्ि पाति) 

८. बाटो ममडत (पत्रम दलेख भण्डारी गाउ पोिेक ,पत्रम चुडी ,पत्रम सायि ,पत्रम कााँड े) 

९. भवन (श्री कैिपाि मा.लब. पत्रम चार कोठे भवन लनमाडण ) 

१०. लसिाइ कटाई (बल्कादड़ े,भण्डारी गाउ ,पत्रम ,कााँड े,चुडी ,पोिेक ,हुनािेक ) 

११. भवन (श्री नारायणी प्रा.लब. चुडी दइु कोठे ,श्री यूबा वषड प्रा.लब .बल्कादड़ े दइु कोठे ) 
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१४. गोररि कािासनै मलददर (बल्कादड़ ेभण्डारी गाउ ) 

१५. खोदाई नागाजुडन ,एडवान मलददर लनमाडण चुडी  

१६. खोदाई िाटादउे,गोररि कािासैन भूलमराज मलददर लनमाडण कााँड े 

१७. धमडशािा काल्िघाट  

१८. बाटो (पत्रम दलेख काल्ि घत सम्म ) 

१९. बाटो (चुडी दलेख काल्ि घत सम्म ) 

२०. बाटो (पत्रम दलेख चुडी गोरेटो बाटो) 

२१. आधुलनक घट्ट (पत्रम ,भण्डारी गाउ ,चुडी) 

२२. पशु सेवा केदर (पत्रम) 

२३. कृलष सेवा केदर (पत्रम) 

२४. लसचाई (ठुिा खेत ,सकुािी खेत लझकना लसकैि ) 

२५. बाटो (कााँड े–समलनया ,कााँड ेकल्ि घाट ) 

२६. भवन (मलहिा सामुदालयक भवन कााँड)े 

२७. खानेपानी (बजैि मलिसाउ ) 

२८. खानेपानी (लझकना सकैि) 

२९. खानेपानी (बिड़ा ,बल्कादड़ ेख.पा. लनमाडण ) 

३०. दवािा ममडत (पत्रम,कााँड े,केतु ,चैिा दवािा ,घोड िास ) 

३१. माछा पोखरी (चुडी दवे बसह ठकुराठी ) 



३२. घेर वाड (खोदाई भण्डारी गाउ ) 

३३. घेर वाड (िाटा दउे भण्डारी गाउ ) 

३४. संचार (बल्कादड़ े,पत्रम चुडी ,हुनािेक ) 

३५. मलददर लनमाडण (परशुराम क्षेत्र मा मलददर लनमाडण ) 

३६. कुरटया गौशािा लनमाडण (महादवे मलददर बल्कादड़ े) 

३७. बाटो (पत्रम ,चुडी ,हुनािके घोरेटो बाटो) 

३८. खानेपानी (वनका खा.पा.जोल्ि चुडी ) 

३९. माछा पािन (ठुिा खेत राम बसह जोरा) 

४०. कृलष पाकेट क्षेत्र (सालबक वाडड न.९ सबै)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



टोि न. ५  

बस्तीहरु :कुडी ,लपडासाउ ,िाटादवे ,थिी 

भौलतक पवूाडधार तफड  (२०७५/२०७६) 

१. झोिुंगे पुि लनमाडण गैररघाट  

२. झोिुंगे पुि लनमाडण कुचुिानी लपडासाउ  

३. झोिुंगे पुि कुडीखेत  

४. सरस्वती प्रा.लब. दलेख भोजभाट मलददर सम्म सडक लनमाडण  

५. िाटा दउे मलददर लनमाडण योजना (क्रमागत) 

६. लशद्ध भोजभाट मलददर लनमाडण  

७. िाटादउे ,कुडी ,लपडासाउ लसचाई कुिो ममडत योजना  

८. बयिपाट दलेख िाटा दउे सम्म सडक लनमाडण  

९. िाटादउे मलददर लनमाडण योजना (दलित बलस्त) 

भौलतक पवूाडधार तफड  (२०७६ /२०७७ ) 

१. िाटा दउे कुडी ,लपडासाउ लसचाई कुिो ममडत  

२. कलनउर खा.पा. योजना ममडत  

३. थरडखेोिा खा.पा. योजना लनमाडण  

आर्थथक लवकास तफड  (२०७५/२०७६) 

१. लपडासाउ पोखरी लनमाडण योजना  

२. िाटादउे साना लसचाई लनमाडण /होम पाइप मोटर बाटो मा 

३. प्िालस्टक पोखरी लनमाडण (२० ओटा) 

४. लसिाइ कटाई तालिम (४० जना ) 

५. पोलिहाउस लनमाडण योजना (३५ ओटा) 

६. कुखुरा पािन अनुदान सहयोग कायडक्रम  

७. फिफुिका बोट अनुदान कायडक्रम  

८. लसिाइ मेलसन अनुदान सहयोग(३ ओटा) 

९. मलहिा हहसा सम्बंधी तालिमसोिार अनुदान सहयोग कायडक्रम (दलित पररवार ) 

१०. प्िालस्टक पाइप अनुदान कायडक्रम (५०० लम.) 

११. पारटकुिो ममडत योजना लपडासाउ 

 

 



 आर्थथक लवकास तफड  (२०७६ /२०७७ ) 

१. सामुदालयक भवन ममडत योजना  

२. छउपडी सम्बलदध जनचेतना मुिक कायडक्रम  

३. सरस्वती प्रा.लब. को घेरबार लनमाडण 

४. प्िालस्टक पाइप (१२०० लम.) 

५. प्िालस्टक पाइप १०० लमटर नवदगुाड समुह 

६. आरा मेलसन सम्बलदध औजार सहयोग 

७. स्नान घर लनमाडण िाटादउे  

८. भकारी सुधार कायडक्रम  

९. लिफ्ट लसचाई योजना (िाटा दउे मत्याि) 

१०. झोिुंगे पुि लनमाडण मगराउ (िाटादउे) 

सामालजक लवकास तफड  (२०७६/२०७७ ) 

१. चमिेक दलेख लपदसाउ सम्म गोरेठो /बाटो ममडत 

२. गौरी घाट दलेख सल्पानी सम्म गोरेठो /बाटो ममडत 

३. दवािो ममडत योजना (थिी) 

४. दवािो ममडत काफ्िानी  

५. अलडयो लस्पकर अनुदान सहयोग कायडक्रम (४ ओटा) 

६. सरस्वलत प्रा.लब.को छाना ममडत 

७. सरस्वलत प्रा.लब मा लहि ट्याकंी सहयोग 

८. अध्ययनरत लबद्याथीहरुिाई आर्थथक सहयोग 

९. आधुलनक घट्ट लनमाडण (लपडा साउ ,कुडी ,िाटादउे ,गौरीघाट) 

१०. िोकसेवा आयोग तयारर कक्षा संचािन  

 

 लबपद दयनूीकरण(२०७५/२०७६ ) 

१. कुडी मटेिा तार जािी रुद्र्वती खोिा  

२. रुरावती खोिा तटबदद का िालग तार जािी  

३. मदोराखोिा तटबदद को िालग तारजािी    

४. कलदक्षडा खोिा मुहान ममडतलपडासाउ खोिा तटबदद को िालग तर जािी 

 

 



टोि  न. ६  

बस्तीहरु :जाख,बसकटे्ट ,सउेिानी 

१. जाख गैरीबगड सडक लनमाडण २०७५/२०७६ 

२. सेल्तुडा,जाख लसचाई योजना २०७५/२०७६  

३. समैजी प्रा.लब.को खेि मैदान२०७६/२०७७ 

४. बगर लसचाई कुिो २०७५/२०७६ 

५. ओखडा लसचाई कुिो २०७५/२०७६ 

६. खमाि दवेता को मलददर ममडत२०७६/२०७७ 

७. माछा पािन (बिराम ठकुराठी )२०७५/२०७६ 

८. थ्री फेज लबधुत िाइन लबस्तार २०७५/२०७६ 

९. बाढी पलहरो लनयदत्रण (२०० जािी माग)२०७५/२०७६  

१०. खानेपानी ममडत (सेिानी )२०७५/२०७६  

११. समैजी मलददर लनमाडण २०७६/२०७७  

१२. गैररबगड दलेख ममड गाड सम्म मसान बाटो २०७५/२०७६  

१३. आधुलनक घट्ट माग २०७६/२०७७  

१४. जाख दलित दवािो ममडत २०७६/२०७७ 

१५. खानेपानी ममडत जाख२०७६/२०७७ 

१६. आरन माग २०७५/२०७६ 

१७. आपका ५०० बोट को माग ०७५/०७६ 

१८. केरा खेलत (कािु बसह ठकुराठी) ०७५/०७६ 

१९. बाख्रा पािन ०७५/०७६  

२०. चम्िेक दलेख बगर सम्म रोड सुधार २०७५/२०७६ 

२१. कक्षाकोठाममडत  २ जाख २०७५/२०७६ 

२२. नया कक्षा कोठा लनमाडण १ कोठा २०७५/२०७६  

२३. गगड क्षेत्रमा यज्ञ शािा लनमाडण २०७५/२०७६ 

२४. गाउ घर  ललिलनक भवन  जाख २०७५/२०७६ 

२५. चम्िेक मा स्वास््य चौकी माग २०७५/२०७६ 

२६. भट्टी खोिा लसचाई (५०० लम .पाइप) 

२७. जाख जमुनापानी लसरुबाडी मूि ख.पा.२०७५/२०७६ 

२८. गोररि कालिसनै ,भगवती मैगडा ममडत २०७५/२०७६  

२९. रावि गाउ खा.पा. ममडत  २०७५/२०७६  
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