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पाललकास्तर   ४     ४     

जम्मा र.   १७१४४           

ख.लशक्ाूः                 

१   लशिकको जगेर्ा तलव पाललकास्तर   १४१     १४१     



२   
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ववद्र्ाथीका लागग ददवा खाजा उपलब्ध गराउन 
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लसकाइ सुदृढीकरण तथा ववद्र्ालर्लाइ कार्ष 
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गखणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववर्र्का लागग 
फक्रर्ाकलापमा आधाररत सामाग्री अनुदान 
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१५   सोललर्ााँर्ा भेडर्ाँखोर बाटो ममषत सोललङ, नाली  वर्ा नं. १   २०० २००         

१६   
लसमल भञ््र्ाङ नतनदोभाने लुङ्गेली टोल बाटो 
ननमाषण 

वर्ा नं. १   २०० २००         

१७   सोल्पा दारेगौर्ा आरुबोट बाटो ननमाषण वर्ा नं. १   ५०० ५००         

१८   
भेँडर्खोर रचनेथाम िुटबल ग्राउण्र् पर्षटफकर् बाटो 
ननमाषण  

वर्ा नं. १   २०० २००         

१९   भेँडर्खोर नर्ााँगाउाँ  बाटो ममषत सोलीङ, नाली वर्ा नं. १   २०० २००         

२०   
महादेवर्ााँर्ा नकष ट्टे सोललर्ााँर्ा बाटो ममषत नाली, 
सोललङ 

वर्ा नं. १   २०० २००         

२१   
महादेवर्ााँर्ा बजाररकरण नाली, ढल ननमाषण       
( बजार)  

वर्ा नं. १   १०० १००         

२२   ढोर्नेन स्कुल हुदैँ मोहनटार गोरेटोबाटो वर्ा नं. १   १०० १००         

२३   
ढोर्नेन स्कुल हुदैँ जलकेनी मझवुा भालभुञ््र्ाङ 
स्कुल गोरेटोबाटो 

वर्ा नं. १   २५ २५         

२४    लालमर्ााँर्ा भुल्के खोला गोरेटोबाटो  वर्ा नं. १   २५ २५         

२५   
ढोर्नेन कोलबोट लालमर्ााँर्ा नर्ा गाउाँ  स्कुल 
गोरेटोबाटो  

वर्ा नं. १   २५ २५         

२६   महादेवर्ााँर्ा थाक्ले आरुबोट गोरेटो बाटो  वर्ा नं. १   २५ २५         

२७   काउले स्कुल नागदह सर्क ननमाषण वर्ा नं. १   १०० १००         

२८   ननगरेखोला धलमन ेसर्क ननमाषण वर्ा नं. २   ९५० ९५०         

२९   
लुम्ती दरबे सर्क स्कुल र्ााँर्ा तल्लो दरबे खण्र् 
सर्क ननमाषण 

वर्ा नं. २   ५०० ५००         



३०   नतनघरे सर्क ननमाषण वर्ा नं. २   ५०० ५००         

३१   राउत टोल साकी र्ााँर्ा सर्क ननमाषण वर्ा नं. २   ९०० ९००         

३२   बबसौना मौरी भञ््र्ाङ सर्क ममषत वर्ा नं. २   २०० २००         

३३   करम र्ााँर्ा र्ाङ्से गचसापानी सर्क ममषत वर्ा नं. २   १०० १००         

३४   बरम थुम्की ढााँर् गचउरी खानी सर्क ममषत वर्ा नं. २   ६०० ६००         

३५   सुङ्म्नाम वेलस करम र्ााँर्ा लुम्ती सर्क ममषत वर्ा नं. २   ३०० ३००         

३६   लुम्ती पोखरी वाक्सु खोला सर्क ममषत  वर्ा नं. २   २०० २००         

३७   खोसाषनी भञ््र्ाङ पौती सर्क ममषत  वर्ा नं. २   २०० २००         

३८   लुम्ती ननगाले सर्क ममषत  वर्ा नं. २   ५० ५०         

३९   करम र्ााँर्ा खस टोल थापा टोल  सर्क ममषत वर्ा नं. २   ५० ५०         

४०   चजण्र् भञ््र्ाङ गैरी ववला नवलपुर  सर्क ममषत वर्ा नं. २   ५५० ५५०         

४१   तल्लो खुरहरी मा.वव स्कुल बाटो ननमाषण वर्ा नं. ३   ५५० ५५०         

४२   लुङ्गेली टोल ककनी सर्क ननमाषण वर्ा नं. ३   २०० २००         

४३   महामण्र्ल बाजागााँउ दोभान सर्क ननमाषण वर्ा नं. ३   १५५० १५५०         

४४   मोहनको घरदेखी बासाँबोटे सर्क ननमाषण  वर्ा नं. ३   ९५० ९५०         

४५   नतनघरे छपेली टोल सर्क ननमाषण वर्ा नं. ३   २०० २००         

४६   भस्मे लसलाम ेसर्क ननमाषण वर्ा नं. ३   ४५० ४५०         

४७   बबसौना ओर्ारे सर्क ममषत  वर्ा नं. ३   ४०० ४००         



४८   
गलछे र्ााँर्ा तल्लो चनौटे वर्ा कार्ाषलर् सम्म सर्क 
ममषत 

वर्ा नं. ३   २२५ २२५         

४९   
खुरहरी मागथल्लो झगरे वार् कार्ाषलर्सम्म सर्क 
ममषत 

वर्ा नं. ३   १८० १८०         

५०   चनौटे भेडर्खोर सर्क ननमाषण वर्ा नं. ३   १००० १०००         

५१   
संगम चोक देखख खाङसाङ भञ््र्ाङ सर्क 
स्तरोन्नती नाली,  ग्राभले 

वर्ा नं. ४   ८०० ८००         

५२   
खाङ्साङ भञ्र्ाङ देखख फिक्कल सम्म सर्क 
ननमाषण तथा ममषत 

वर्ा नं. ४   ९०० ९००         

५३   
तफकष नी देखख गैरर गााँउ गाइखुरे खाङसाङ भञ््र्ाङ 
मोटरबाटो स्तरोन्नती ढल , नाली , ग्राभेल 

वर्ा नं. ४   १००० १०००         

५४   
सोख ुवेसी बरर्ााँर्ा सल्लेनी सर्क ममषत ढल, नाली, 
जाली 

वर्ा नं. ४   ६०० ६००         

५५   खाङ्साङ् भञ््र्ङ् ववश्वम्भर जान ेसर्क ननमाषण वर्ा नं. ४   २०० २००         

५६   बगाल ढुङ्गा देउराली बरर्ााँर्ा सर्क ननमाांण  वर्ा नं. ४   २०० २००         

५७   बछली खोला चनौटे सर्क ननमाषण  वर्ा नं. ४   २०० २००         

५८   ढर्लेी सागुरी मजन्दर मोटर बाटो ननमाषण वर्ा नं. ४   २०० २००         

५९   गाउाँ पाललका देखख गाईंखुरे बाटो ननमाांण वर्ा नं. ४   २०० २००         

६०   
गैररगाउाँ लक्ष्मी टोल खा,साङ भञ्जर्ाङ, मोटरबाटो 
ममषत 

वर्ा नं. ४   २०० २००         

६१   
लुङगेलल टोल दमार माझटोल गाईखुरे भञ्जर्ाङ 
बाटो ममषत 

वर्ा नं. ४   २०० २००         

६२   बसेरी मुखखर्ा टोल हुाँदै गैराटोल मोटर बाटो ममषत  वर्ा नं. ४   ५० ५०         



६३   लसमली पोखरी  ननुथला मोटर बाटो ननमाषण वर्ा नं. ४   १५० १५०         

६४   पत्ले देखख झगरे माखझगाउाँ  मोटरबाटो ननमाषण वर्ा नं. ४   २०० २००         

६५   खाङ्साङ् भञ््र्ाङ् जकेुखोला सर्क ननमाषण वर्ा नं. ४   ३०० ३००         

६६   
गाइखुरे भञ््र्ाङदेखख गइखुरे र्ााँर्ासम्म गोरेटो बाटो 
ननमाषण 

वर्ा नं. ४   १०० १००         

६७   लुङ्गेली टोलदेखख पात्लेसम्म गोरेटो बाटो मरमत वर्ा नं. ४   १०० १००         

६८   लसखु र्ााँर्ा र्ााँर्ागाउाँ  लसमलटार सर्क ममषत  वर्ा नं: ५   ३०० ३००         

६९   झगरे बेलटार सर्क ममषत  वर्ा नं: ५   २०० २००         

७०   सोल्पादेखख पानन घट्टा जाङजाङ मोटरबाटो ननमाषण  वर्ा नं: ५   २०० २००         

७१   बाजागाउाँ देखख थुम्कासम्म मोटर बाटो ननमाषण वर्ा नं: ५   १५० १५०         

७२   नारीम खोला बाह्रबबसे ठुलढुङ्गा बाटो ननमाषण वर्ा नं: ५   १७०० १७००         

७३   देवव टार जाङजाङ लसलुङ्गे जाङजाङ सर्क ननमाषण वर्ा नं: ५   १५०० १५००         

७४   नारीम खोला जाङजाङ बाटो ननमाषण वर्ा नं: ५   १००० १०००         

७५   जजतूखोला सोल्पा भञ््र्ाङ सर्क स्तरोन्नती वर्ा नं: ५   २५० २५०         

७६   
साघुाँरी देखख हल्दे मजन्दर फिरफिरे मोटर बाटो 
ननमषण 

वर्ा नं: ५   २०० २००         

७७   पञ्चकन्र्ा सोल्पा भञ््र्ाङ सर्क ननमाषण वर्ा नं: ५   २०० २००         

७८   
गोगन पानन र्ााँर्ा गाउाँ  भञ््र्ाङ सोखखुोला चारघरे 
कोलबोट सर्क ननमाषण 

वर्ा नं: ६   १८०० १८००         



७९   लसलुङ्गे लभरगाउाँ  कोलबोट सर्क ननमाषण वर्ा नं: ६   १३०० १३००         

८०   गैरी सर्क ननमाषण वर्ा नं: ६   ५०० ५००         

८१   देउकी र्ााँर्ा सल्ले चारघरे सर्क ननमाषण वर्ा नं: ६   ९०० ९००         

८२   देउकी र्ााँर्ा हत्तीटार भेडर्ाँखोर सर्क ननमाषण वर्ा नं: ६   ५०० ५००         

८३   
ठुलो पोखरी, लसलुङ्गे हुाँदै भदौरे प्रा वव देउराली, 
स्वास््र् चौकी सर्क ननमाषण 

वर्ा नं: ६   ५०० ५००         

८४   मोहनटार देउफकर्ााँर्ा गोरेटोबाटो वर्ा नं. ६   २०० २००         

८५   सल्लेनन कटुवाल टोल गोरेटोबाटो वर्ा नं. ४   १०० १००         

८६   गैरीिेदी ्र्ालमरेसोखुखोला चापटार गोरेटोबाटो वर्ा नं. ६   १०० १००         

८७   सोख ुगेरूर्ााँर्ा सर्क ननमाषण वार्ष नं.६   ३०० ३००         

८८   दमार काउले आरूबोट रत्नावती सर्क वार्ष नं.१   ११४३ ११४३         

८९   चनौटे भेडर्खोर फिक्कल सर्क ननमाषण वार्ष नं.३   १४४५ १४४५         

जम्मा     ३६८९३ ३६८९३         

ग.२. लसचंार्िूः                 

१   नछदरी खोला लसाँचाइ वर्ा नं. १   १०० १००         

२   दमार महादेवर्ााँर्ा लसाँचाइ वर्ा नं. १   ५० ५०         

३   जल्केनी दोभान केउरे लसाँचाइ वर्ा नं. १   ५० ५०         

४   थाक्ले लसचंाइष वर्ा न.ं१    १०० १००         

५   दहमाली िलिुल नसषरी दमार लसचंाई वर्ा नं. १   १०० १००         

६   मगरखोला लप्टन लसाँचाइ  वर्ा नं. १   ५० ५०         



७   जौखोला काललका कुलो मरमत वर्ा नं. १   ५० ५०         

८   सोललर्ााँर्ा आलेटोल लसाँचाइ पाइप खररद वर्ा नं. १   ५० ५०         

९   
साववक वर्ा न.ं ८ को जल्केनी थोपा लसाँचाइ दहल 
ट्र्ाङकी खररद 

वर्ा नं. १   ३० ३०         

१०   प्लाजस्टक पोखरी भेडर्ाँखोर   वर्ा नं. १   २० २०         

११   जैववक पर्षटफकर् पोखरी ननमाषण दहलेधाप वर्ा नं. १   १०० १००         

१२   फिक्कल नसषरी तथा कृवर् उधोग लसचंाइ  वर्ा नं. १   २५ २५         

१३   बुढाथोकी नसषरी लसचंाइ  वर्ा नं. १   २५ २५         

१४   आरु बोट लेकर्ााँर्ा जैववक आहाल ननमाषण वर्ा नं. १   २५ २५         

१५   आरु बोट जैववक आहाल ननमाषण वर्ा नं. १   २५ २५         

१६   जजवनबुदट ननजज वन तथा नसषरी लसचंाइ  वर्ा नं. १   २५ २५         

१७   प्लाजस्टक पोखरी महादेवर्ााँर्ा वर्ा नं. १   २० २०         

१८   प्लाजस्टक पोखरी पागथभरा कागती खेती लसचंाइ वर्ा नं. १   २० २०         

१९   प्लाजस्टक पोखरी सोललर्ााँर् तरकारी खतेी लसचंाइ वर्ा नं. १   २० २०         

२०   ठार् ेखोला लसचंाइ ँमहादेवर्ााँर्ा वर्ा नं. १   ५० ५०         

२१   दमार तरकारी खेनत लसचंाइ पोखरी। माछा पोखरी वर्ा नं. १   ४० ४०         

२२   प्लाजस्टक पोखरी काउले  वर्ा नं. १   २० २०         

२३   प्लाजस्टक पोखरी माझ खकष   वर्ा नं. १   २० २०         

२४   थोपा लसचंाई ट्र्ाङफक खररद   वर्ा नं. १   १० १०         

२५   सागुाँरी बल्छे चार घरे कोलबोटे लसचंाइ कुलो ममषत वर्ा नं. २   ३५० ३५०         



२६   गचर्ा र्ााँर्ा लसचंाइ ट्र्ाङफक ननमाषण वर्ा नं. २   २०० २००         

२७   तोरी खकष  मानबहदरु कुलो ममषत वर्ा नं. २   ५० ५०         

२८   गचसापानी लसमलल घारर कुलो ममषत  वर्ा नं. २   १०० १००         
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