
 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ बारीधारा खानेपानी बामरुक १५०००० ४००

२ बामरुक खानेपानी योजना २००००० ५००

३ धारापानी खानेपानी ममुत १००००० १००

४ बाजनबसौना खानेपानी ममुत १००००० ५०

५

हररगानतना लाकुरीधारा देनख निद्यालय सम्म 

खानेपानी ममुत १००००० ५००

६

सकुदह देनख खानेपानी सल्लेरी सम्म खानेपानी 

ममुत १००००० ८०

७ गुहखेोला देनख गडेनी सम्म खानेपानी ममुत १००००० ५०

८ लामधारा खानेपानी ममुत १००००० ४०

९ कुईरालगैरा खानेपानी ममुत १००००० ४५

१० झेम्प ुखानेपानी ममुत १००००० १००

११ तल्लो पाहाना खानेपानी ममुत १००००० ५०

१२ भैंसीगैरा खानेपानी योजना १००००० ४०

१३५००००

१

रोल्पा न.पा. १ नं. िडा अन्तगुत मो.बा. 

सरसफाई १०००००० १०००

२

िडा कायाुलय हुदै जमु्लीथाना कालीमाटी 

मोटरबाटो ननमाुण ५००००० ८००

३ रुनखुोला देनख करेगाउँ नसंचाई योजना १५०००० १००

४ आरुखोला देनख खरेल नसंचाई योजना १००००० २००

५ नसमपँधेरा नसंचाई ममुत १००००० १५०

६ पेदीखोला कुलो ममुत १००००० ५०

७ सानो नलबाङ नसंचाई ममुत १००००० १००

८ तल्लो पाहाना नसंचाई योजना १००००० ८०

९ बाजनबसौना सामदुानयक भिन ननमाुण १००००० ५०

१० सल्लीबोट सामदुानयक भिन ननमाुण १००००० ६०

११ बारभाई ब्रह्ममा मन्दीर ननमाुण सानोनलबाङ १००००० २५०

१२ सामदुानयक भिन ननमाुण धारापानी १००००० ४००

१३ सामदुानयक भिन ननमाुण खेिासे १००००० ७००

१४ सल्लीबोट आधारभतु निद्यालय छाना ममुत २५०००० १७०

१५

सानोनलबाङ मो.बा. देनख नदपेन्र प्रा.नि. सम्म 

जाने नसंढी ननमाुण १००००० १००

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. १ बामरुक

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

 सामालजक लवकास (१)

 पूवािधार लवकास (२)

जम्मा



१६ धारापानी प्रा.नि. छाना ममुत १५०००० १००

३१५००००जम्मा 



१ १ नं. िडा अन्तगुत स्िास््य सम्बनन्ध ५०००००

१ नं. 

िडाबासी सबै

२ निनिध ७०००००

३ कायाुलय संचालन ३०००००

६००००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१
खाल देनख खेिासे मा.नि. सम्म मोटरबाटो 

ननमाुण
२०००००० १०००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१

स्टार बोनडुङ देनख मेबाङ बामरुक धारापानी 

ननपाने सनुनल स्मनृत गा.पा. मोटर बाटो स्तर 

उन्नती ५००००००

२ पाहाना पनहरो ननयन्रण २५०००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ धनहरा खानेपानी इन्टेक १००००० उ.स. ३५०

२ जापा खानेपानी ननमाुण जापा १००००० खानेपानी आपतूी उ.स. ७५

३
मानथल्लो सालबाङ खानेपानी ईनटेक ननमाुण

सालबाङ ७५००० खानेपानी आपतूी उ.स. ७०

४
जयामरु खोला देनख जगुमरुी सम्म खा.पा. ममुत

जगुमरुी १००००० खानेपानी आपतूी उ.स. ८०

५
बालनिकास केन्र हुम्जा खोला खानेपानन 

ननमाुण
हुम्जा १००००० खानेपानी आपतूी उ.स. ६५

६
ररमलु खोला देनख ज्याङ्ने नयाँ बनस्त ननमाुण नयाँ बनस्त, 

ज्याङ्ने
१००००० खानेपानी आपतूी उ.स. ५०

७ सरस्िती प्रा.नि. देउराली तारिार िाग्ली ३०००००
निद्यालय 

संरक्षणको लानग
उ.स. १२५

८ श्री बा.क. नमनुा मा.नि. फननुचर खररद ठनलबाङ १००००० फननुचर आपनुतु उ.स. १२५०

९ श्री नपतारास आ. खा.पा. ममुत रेउघा ५०००० खानेपानी आपतूी उ.स. २००

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. २, रेउघा

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

सामालजक लवकास (१)

(ग) केन्द्रमा माग गननः

सशुासन तथा ससं्थागत लवकास (३)

सम्बलन्द्धत लनकायमा माग गनन योजनाहरु

वडाको कुि बजेट



१०
सरुक्षीत स्िास््य आमा गाँउघर जनचेतना 

कायुक्रम िडा भरी

२ नं. िडा 

कायाुलय
२५००००

निकृनत निसंगनत 

न्यनूनकरण
संस्था २५००

११ स्िारा तल्लो कुलो खानेपानी ममुत ठनलबाङ ५०००० खानेपानी आपतूी उ.स. ८०

१२ एकल मनहला आयआजुज कायुक्रम
२ नं. िडा 

कायाुलय
१०००००

एकल मनहलाको 

नजिन स्तर बढाउन
संस्था १००

१३
दनलतमा आधाररत लक्षीत कायुक्रम २ नं. िडा 

कायाुलय
१००००० जनचेतना जगाउने संस्था ४००

१४ जनजाती संस्कार सदुृनढकरण कायुक्रम
२ नं. िडा 

कायाुलय
१००००० जनचेतना जगाउने संस्था ५००

१५
बालबानलकालाई जनचेतनामलुक कायुक्रम २ नं. िडा 

कायाुलय
१००००० जनचेतना जगाउने संस्था ५००

१६ जेष्ट नागररक सम्मान कायुक्रम
२ नं. िडा 

कायाुलय
५०००० सेिा प्रदान संस्था ९०

१७ सिारी स्िास््य केन्र (देउराली) देउराली १५०००० औषधी खरीद उ.स. ३५०

१९२५०००

१
देउराली स्िास््य आमा समहु भिन ननमाुण

देउराली ३५००००
िैठक साथै अन्य 

काम गनु सहज
उ.स. ३५०

२ खकुबाङ आमा समहु भिन ननमाुण नसबाङ ३५००००

बैठकको लानग 

काम गनु सनजलो 

हुने

उ.स. ४५०

३

निचबजार स्िास््य समहु भिन ननमाुण

नबचबजार ३५००००

बैठकको लानग 

काम गनु सनजलो 

हुने

उ.स. ४००

४ धनमडुा आमा समहु भिन ननमाुण धनमडुा ३५००००

बैठकको लानग 

काम गनु सनजलो 

हुने

उ.स. ३८०

५
नसमलबाङ देनख पाछाबाङ सम्म मो.बा. ननमाुण

पाछाबाङ ३००००० यातायातको सनुिधा उ.स. १५०

६
नसक्ना बरबाङ देनख खाडाबाङ सम्म मो.बा. 

ननमाुण

बरबाङ - 

खाडाबाङ
२००००० यातायातको सनुिधा उ.स. १७५

७
रालबाङ टोललाई नसंचाईका लानग पाईप खररद

रालबाङ १०००००
कृनष उत्पादनमा 

िनृि
उ.स. २००

८
काभ्रेखकु समहु भिन देनख थापादेरा सम्म 

मो.बा. ननमाुण
काभ्रेखकु २००००० यातायातको सनुिधा उ.स. १२५

९ मलुपानी महुान संरक्षण मलुपानी १०००००
खानेपानीको 

सनुिधा
उ.स. २००

१०
नसम्सार खोला देनख ठनलबाङ गाँउ सम्म मो.बा. 

ननमाुण
ठनलबाङ १५०००० यातायातको सनुिधा उ.स. २६०

११
चानलबाङ खोला देनख धाङ्सी खोला आयुघाट 

जाने गोरेटो बाटो ममुत
रेउघा १०००००

आिात जाितमा 

सहज
उ.स. ३२५

 पूवािधार लवकास (२)

जम्मा



१२
तल्लो जापा टोलमा गोरेटो बाटो ममुत

जापा १०००००
आिात जाितमा 

सहज
उ.स. ७५

१३
नपपलचौटारा देनख बालकल्याण मा.नि. सम्म 

गोरेटो बाटो ममुत
नपपलचौटारा १०००००

आिात जाितमा 

सहज
उ.स. ५००

१४
जडेुपानी देखी नसंचाई कुलो ममुत जडेुपानी - 

खाडाबाङ
१७५०००

कृनष उत्पादनमा 

िनृि
उ.स. १३०

१५ कानजम देनख बजाङ्गे सम्म मो.बा. ममुत नयाँ गाँउ बजाङ्गे १००००० यातायातको सनुिधा उ.स. २७५

३०२५०००

१
मलुपानी झरणा मनहला सा.ि.उ. को नपकननक 

पाकु टहरा ननमाुण
मलुपानी ३५००००

आयआजुनको 

लानग
उ.स. २५०

२ बागेश्वरी मनन्दरको नफल्ड ननमाुण काभ्रेखकु १००००० संस्कृनत जगेनाु उ.स. ४५०

४५००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ बैठक भत्ता
२ नं. िडा 

कायाुलय
४००००

कायाुलयका 

समस्यामानथ 

ननणुय गने

आिश्यक्ता 

अनसुार
२७५

२ स्ियंसेिीका प्रोत्साहन भत्ता
२ नं. िडा 

कायाुलय
२०००० प्रोत्साहन गने

प्रकृया 

अनसुार
४

३ कायाुलय संचालन
२ नं. िडा 

कायाुलय
८०००० कायाुलयका लानग

आिश्यक्ता 

अनसुार

४ संचार
२ नं. िडा 

कायाुलय
१५००० आिस्यक्ता अनसुार

५
निद्यतु २ नं. िडा 

कायाुलय
२००००

६
ईन्धन २ नं. िडा 

कायाुलय
१५००० आिस्यक्ता अनसुार

७
स्ियंसेिीका सतु्केरी २ नं. िडा 

कायाुलय
१००००

८
सहरी स्िास््य केन्र देउरालीको त.ब. २ नं. िडा 

कायाुलय
२५००००

९ निनिध
२ नं. िडा 

कायाुलय
१५००००

६०००००

६००००००

जम्मा

 कुि जम्मा 

नगरपालिकामा माग गनन योजनाहरु

जम्मा 

वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन (३)

जम्मा

सशुासन तथा ससं्थागत लवकास (४)



 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ उपल्लो गाँउ नलप्ट खा.पा. ननमाुण उपल्लो गाँउ १०००००० खानेपानी आपतुी २ नं. िडा ३७५

२

तरकारी नबउ नभजन तथा बोट नबरुिा एिं हाते 

ट्रयाक्टर खररद सम्पणुु िडामा ५०००००

उन्नत नकनसमका 

तरकारी उत्पादन 

गनु २ नं. िडा २५००

३ पश/ुबयर बोका खररद सम्पणुु िडामा ५०००००

उन्नत जातका 

नसल उत्पादन गनु २ नं. िडा २५००

२००००००

 क्र.सं.

आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१

देउराली जाने मो.बा. देनख सिारी स्िास््य 

केन्रको भिन सम्म जाने मो.बा. ननमाुण देउराली ३०००००० यातायातको सनुिधा उ.स. ४००

२ गाँउघर नक्लननकको भिन ननमाुण काभ्रेखकु ३०००००० स्िास््यको आपतुी उ.स. ७००

६००००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ पश ुनश्ल सधुार िडाभरी १५००००

१ मा.नि. खमेुल नफल्ड ननमाुण खमेुल ४०००००

२ स्िास््यचौकी झ्यालमा निल र सौचालय ननमाुण खमेुल २५००००

३ थापाडेरा खानेपानी ररजभु ट्यांकी ननमाुण खमेुल ५०००००

४ रामदशी चौरपानी खानेपानी ममुत रामदशी चौरपानी ३०००००

५ लाकुरी खानेपानी ममुत लाकुरी २०००००

६

पात्लखोला-आमफेद-नेटाछेडा-कुनापानी 

खानेपानी ननमाुण

आमफेद, 

नेटाछेडा, 

कुनापानी ४०००००

७ जगेुपानी-खारा, अनमले खानेपानी ननमाुण खारा, अनमल २५००००

८ छहराखोला-आरुधारा खानेपानी ममुत आरुधारा २५००००

९ ट्याङट्याडेखोला ट्यांकी एिं धारा ननमाुण लाकुरी २०००००

(ख) सामालजक लवकासः

जम्मा 

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. ३

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

(क) अलथिक लवकासः

जम्मा 

 केन्द्रमा माग गननः



१० िेदधारा पंचेबाजा संरक्षण िेदधारा ५००००

११ नंकोटपधेरा खोला खानेपानी ममुत नकोट १०००००

२९०००००

(ग) पूवािधार लवकासः



१ िडाभरीका मोटरबाटो ममुत िडाभरी ४०००००

२ पक्की सडक-लालीगुरास आ.नि. नसडी ननमाुण सात्दोबाटो २५००००

३

नचप्लेघरीिेदधारा-खारासनुनलमागु जोड्ने 

मोटरबाटो ननमाुण बेदधारा ५०००००

४ धैरेनीटोला, मण्डले पखाुल ननमाुण

धैरेनीटोला, 

मण्डल ३०००००

१४५००००

१ ० ० ० ० ०

१ ० ० ० ० ०

ऄन्द्यः

१ सेिा तथा परामशु/निनिध १६९०००

२ कायाुलय सम्बन्धी खचु ३०००००

३ निनिध खचु १०३१०००

१५०००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१

नकोटनेटाछेडा-आमधारा, नगरीटोल-प्रा.नि. 

गोठमारे मोटरबाटो २०००००० नगरपानलकाबाट

१ प्रा.नि.कुनापानी चारकोठे ब्लक

२

नकोट देनख नसम्लेनी सनुनल स्मनृत गा.पा.जोड्ने 

मो.बा.

३ कुनापानी देनख आमधारा जाने नसँचाई

४ खडग मनन्दर तारबार/पयुटकीय स्थल निकास

५

धमुखोला नलनटटङ खा.पा.आयोजना 

(सातदोबाटो लाकुरी चौरपानी टोल)

६

खमेुल मा.नि. कक्षा ११-१२ संचालन भौनतक 

पिूाुधार ननमाुण

७ गणेश प्रा.नि.गोठमारे पक्की भिन ननमाुण

कुि बजेट

(ख) नगरपालिका स्तरीय (नगरका वडाका गौरवका अयोजना, बहुबलषिय अयोजनाहरु दुई वा सो भन्द्दा बढी वडामा पनन अयोजनाहरु)

प्रदेश तथा केन्द्रमा माग गनन योजनाहरु 

वडाको कुि बजेट रु ६००००००

(घ) वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापनः

(ङ) सशुासन तथा ससं्थागत लवकासः 



१ कृनष तथा फलफुल व्यिसानयलाई प्रोत्साहन

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १००००० िडा कायाुलय २०

२ पशपुन्छी व्यिसायलाई प्रोत्साहन स्िरुप अनदुान

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १५०००० िडा कायाुलय १२

३ अल्लो प्रशोधन तथा धागो काट्ने तानलम

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १००००० िडा कायाुलय २२

४ होमस्टे प्रििुन

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २००००० िडा कायाुलय

५५००००

सामालजक लवकास (२)

१ नलबाङ ह.ेपो.निनिध खचु

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २००००० िडा कायाुलय

२

श्री बागेश्वरी प्रा.नि.नतरीकोटमा िालमैरी नसढी 

ननमाुण र पसु्तकालय  व्यिस्थापन

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १५०००० उपभोक्ता सनमनत ७०

३

मनहला िालबानलका नकशोर नकशोरीलाई 

अनभमनुखकरण तथा क्षमता निकास कायुक्रम

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २००००० िडा कायाुलय ६०

४ नतनरकोट निचगाउँ खानेपानी योजना

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा ३५०००० उपभोक्ता सनमनत ९०

५ गुरुङ्ग गाउँ नभरपानी खानेपानी योजना

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २५०००० उपभोक्ता सनमनत ३०

६

सेिाङखोला नपपलखोला खानेपानी 

ररजरभ्िायर टँकी ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १००००० उपभोक्ता सनमनत २०

७ सोलाबाङ खानेपानी ररजरभ्िायर टँकी ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १५०००० उपभोक्ता सनमनत २५

८ संस्कृनत जगेनाु तथा सम्बिुन

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २००००० िडा कायाुलय

१६०००००

१

नशिालय देनख गपाुली घर जाने पक्की गोरेटो 

बाटो

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा ८००००० उपभोक्ता सनमनत १५०

२ नतनरकोट सामदुानयक भिनको शौचालय ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा ८०००० उपभोक्ता सनमनत ६०

अलथिक लवकास(१)

जम्मा

जम्मा 

भौलतक पूवािधार (३)

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

 क्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान

ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध
िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं.४, लिबाङ



३ कुइरी खोला कानलमाटी घोरेटो बाटो ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा २००००० उपभोक्ता सनमनत १५०

४

बाइक पाकाुङ तथा ढल नाला 

व्यिस्थापन(बजार के्षरमा)

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा ३७०००० उपभोक्ता सनमनत २५५

५ नयाबाङ बालमनन्दर प्रा.नि.मोटर बाटो ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा १०००००० उपभोक्ता सनमनत २५०

२४५०००० ३००

१ िडा निपद व्यिस्थापन कोष ५००००

१

िडागत ठुला योजना नगर बाट संचालन 

सनुनलमागु १७००००० उपभोक्ता सनमनत ३००

२ कायाुलय संचालन तफु ३०००००

३ निनिध कोष तफु ९०००००

४ ममुत संहार तफु फुसेथाङना 

खा.पा.ममुत, 

राितडेरा 

खा.पा.पाइप 

खररद, लोहडेरा 

खा.पा.ममुत, 

च्याजे रुन्टाबाङ 

खा.पा.पाइप 

खररद, 

कररङखोला 

खा.पा.पाइप 

खररद र 

नतम्लेपोखरा 

खा.पा.ममुत 

पाइप खररद

४०००००

५ भैपरी कोष तफु ५००००

३३५००००

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन (४)

ऄन्द्य

जम्मा

मालथ उल्िेलखत योजना तथा कायिक्रम (सलुनि मागि) समेत गरी जम्मा रु.८००००००

जम्मा 



 कं्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध

िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

१

नतनरकोटबाट मालरानी हदै राितडेरा जोड्ने 

मोटर बाटो

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा रोल्पा नगरपानलका

२

नशिालय हुदै व्यारेक टािर सम्म रेनलङ 

सनहतको पक्की गोरेटो बाटो ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा प्रदेश सरकार

३

गुरुङग दहचौर हुदँै ननपाने जोड्ने मोटरबाटो 

ननमाुण

रोल्पा न.पा.४ 

रोल्पा र सनुनल 

स्मनृत गा.पा.६ 

रोल्पा केन्र सरकार

४

जमु्लीथाना कानलमाटी व्यारेक आसपास 

धनमढुा खा.पा.योजना

रोल्पा न.पा.४ र 

रो.न.पा.२ रोल्पा

खानेपानी तथा 

सरसफाई सब 

नडनभजन कायाुलय 

रोल्पा

५

गुरुङगाउँ दहचौरमा खा.पा.का लानग नलफटीङ 

योजना रोल्पा न.पा.४

नसँचाइ कायाुलय 

रोल्पा

६ धाङसी खोला तटबन्ध ननमाुण रोल्पा न.पा.४

भ-ुतथा जलाधार 

संरक्षण कायाुलय 

प्यठुान

७ गरुलबास नसँचाइकुलो ममुत रोल्पा न.पा.४

नसँचाइ कायाुलय 

रोल्पा

८ ननन्यपुाटा नसचाइकुलो ममुत रोल्पा न.पा.४

नसँचाइ कायाुलय 

रोल्पा

९ लाकुरीबोट नसँचाइ कुलो ममुत रोल्पा न.पा.४

नसँचाइ कायाुलय 

रोल्पा

१०

खेलकुद हुदै भिन हुलाक नलउबाङे टोल जाने 

बाटो नगरपानलका

११ प्रा.नि.नतरीकोटको मलू गेट नगरपानलका

१२

नगरपानलका हुदै कुखरुा फमु खाद्य टोल 

सम्मको मो.बा. नगरपानलका

१३

गुरुङ गाउँ पयुटकीय के्षर होमस्टेको प्रििुनको 

लानग स्िागत द्वार नगरपानलका

क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. ५, जेदबाङ

 अ.व.२०७५/०७६ को बालषिक वडागत योजना तथा कायिक्रम

(१) सामालजक लवकासः

सम्बलन्द्धत लनकायमा माग गनन योजनाहरु 



१ सरसफाइ  सम्बनन्धत जनचेतना कायुक्रम ५००००

२ मनहला लनक्षत कायुक्रम ५००००

३

नपछडा िगुका बालबानलकाहरुलाई शैनक्षक 

सामानि सहयोग ५००००

१५००००

१ सननघर खानेपानी ममुत आयोजना ५००००

२ नसि आधारभतु निद्यालय नफल्ड ननमाुण ३०००००

३ छाप धनचौर गोरेटोबाटो ननमाुण १०००००

४ प्रा.नि. धनडाडा फननुचर ननमाुण ५००००

५ साउनेखटुी आकाशे नसंचाइ योजना १५००००

६ बाजाबाङ मनन्दर ननमाुण आयोजना १०००००

७ लानल्टबाङ नलटट नसंचाइ आयोजना २५००००

८

जगनतपोखरा १-घर, एक-धारा ननमाुण 

आयोजना १०००००

९ जम्मखुोला सकेुपानी ननमाुण तथा ममुत २५००००

१० भलबाङ खानेपानी ममुत २०००००

११ गोगनपानी सौयु खानेपानी ननमाुण ३०००००

१२ ममुत संभार कोष ४०००००

१३ कोछाप-धनडाडा-कल्लेरी-दाङबाटे मो.बा. ८०००००

१४ जेदबाङ-छाप-गोगनपानी-रुन्टी मो.बा. १००००००

१५ जेदबाङ-छाप-परुानो गाँउ मो.बा. ७०००००

४७५००००

मनहला स्ियमसेनिका खाजा भत्ता ३६०००

स्िास््य सामानि खररद ५००००

जगतीपोखरा शहरी नक्लननक अनमी तलब १८००००

कायाुलय संचालन खचु २३४०००

निनिध ६०००००

११०००००

प्राथनमक

ता क्र.सं.

आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ जेदबाङ-छाप-परुानोगाँउ मोटर बाटो २००००००

प्राथनमक

ता क्र.सं.
आयोजनाको नाम

आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)
कायाुन्यन निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१
जेदबाङ-छाप-परुानोगाँउ-दोमई-मानडचौर 

मो.बा. ननमाुण
रोल्पा न.पा. ५ १००००००० ननमाुण २१५०

नगर कायिपालिकाबाट सचंािन हुने योजना 

नगर, प्रदेश तथा केन्द्रमा माग गननः

(२) पूवािधार लवकासः

जम्मा 

(ङ) सशुासन तथा ससं्थागत लवकासः 

जम्मा 

कुि बजेट रकम रु.६००००००।

जम्मा 



२ जेदबाङ-छाप-गोगनपानी-रुन्टी मो.बा. 

आयोजना

रोल्पा न.पा. ५ ७०००००० ननमाुण १६००

३
बाजबाङ-दाब्र हुदँै िडा कायाुलय सम्म मो.बा. 

आयोजना
रोल्पा न.पा. ५ ५०००००० ननमाुण ११२५

४ रुन्टी-गोगनपानी-जगतीपोखरा-परुानोगाँउ-

मानडचौर जोड्ने मो.बा. आयोजना

रोल्पा न.पा. ५ १००००००० ननमाुण २२००

५
नकनमचौर-घोडागाँउ-बाजबाङ-मानडचौर मो.बा. 

आयोजना
रोल्पा न.पा. ५ १००००००० ननमाुण ३५००

६ नलबाङ्नगआँप-ओबाङ-जगदीपोखरा-

परुानोगाँउ मो.बा. आयोजना

रोल्पा न.पा. ५ ५०००००० ननमाुण १२००

७ कोछाप-धनडाँडा-कल्लेरी-दाङजोड मो.बा. रोल्पा न.पा. ५ २५००००० ननमाुण ५००

८ िडा कायाुलय जेडबाङ हुदँै िडाका सबै टोलमा 

निद्यतु लाइन निस्तार

रोल्पा न.पा. ५ ननमाुण ४०००

९ दनहरीखोला बाजबाङ नसंचाई आयोजना रोल्पा न.पा. ५ २०००००० ननमाुण ४००

१० बासँखोला-भलबाङ नसंचाइ आयोजना रोल्पा न.पा. ५ ५०००००० ननमाुण ५००

११ भङ्ुलीबाङ-लाल्टीबाङ नसंचाइ आयोजना रोल्पा न.पा. ५ ७५००००० ननमाुण ५००

१२ बाजबाङ-नसनमले-गनल्ढङ नसंचाइ आयोजना रोल्पा न.पा. ५ २०००००० ननमाुण २००

१३ नसम्खोला-धनडाँडा नसंचाइ आयोजना रोल्पा न.पा. ५ २०००००० ननमाुण २१०

१४ जेदबाङमा नेपाल टेनलकम टािर ननमाुण रोल्पा न.पा. ५

१५
िाखोला-बाजबाङ जोड्ने मानडखोलामा बेनल 

नब्रज पलु ननमाुण
रोल्पा न.पा. ५

१६ बाँसखोला बेली नब्रज पलु ननमाुण(गोरेटो 

बाटोको लानग)

रोल्पा न.पा. ५

१७ कोछाप-ररठेखोला पलु ननमाुण रोल्पा न.पा. ५

१८ बाजबाङ-बनजङ्गे राम ओडार झोलङ्ुगे पलु 

ननमाुण

रोल्पा न.पा. ५

१९ जेडबाङ स्िास््य चौकी भिन ननमाुण रोल्पा न.पा. ५ ८०००००० ४०००

२० पश ुसेिा केन्र स्थापना रोल्पा न.पा. ५ ५००००००

२१ सोनोखोला-भलबाङ खा.पा. ननमाुण रोल्पा न.पा. ५ ४००००००

२२ जेदबाङ नलटट नसँचाई आयोजना रोल्पा न.पा. ५ ५००००००

२३ गोगनपानी नलटट नसँचाई आयोजना रोल्पा न.पा. ५ ५००००००

२४ छाप भकारेखोला नलटट नसँचाई रोल्पा न.पा. ५ ५००००००

२५
गोगनपानी तपश्वी प्रभकुो तपस्या स्थललाई 

पयुटकीय स्थलको रुपमा निकास गने
रोल्पा न.पा. ५

२६
नसि मा.नि परुानो गाउँमा चारकोठे ब्लक भिन 

ननमाुण आयोजना

२७
नसबाङ खोला नाला खेत नहरबाट लघ ुनिद्यतु 

आयोजना

२८
परुानो गाउँमा एक घर एक धारा खा.पा.कायुक्रम



क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

(क) अलथिक लवकासः

१ सम्परुक कोष सानिक िडाहरु २६२३००

२६२३००

(ख) सामालजक लवकासः

१ सकेु्रबाङ खानेपानी योजना जेबाङ १२५००० ननमाुण उ.स. १००

२ दारबोट लडाखोला खा.पा. योजना दारबोट २५०००० ननमाुण उ.स. १२५०

३ चैबाङ खा.पा. योजना जेबाङ १२५००० ननमाुण उ.स. १००

४ कोटगाँउ खा.पा. योजना कोटगाँउ १२००००० ननमाुण उ.स. १२००

५ रेबाङ कुिा ममुत दाङ्ङा १५०००० ममुत उ.स. ३००

६ पशमुशै खा.पा. योजना धमुशाला २५०००० ममुत उ.स. १५०

७ छाप्जा खोला खा.पा. क्रमागत योजना दारबोट १००००० क्रमागत उ.स. ६०

८ कुटीबाङ खा.पा. क्रमागत योजना कुटीबाङ १००००० क्रमागत उ.स. ६०

९ आधारभतू निद्यालय धाबाङ खा.पा. धाबाङ १००००० ममुत उ.स. १७५

१० पाङ्जा खोला खा.पा. योजना कोजक २५०००० ननमाुण उ.स. १७५

११ िैसबोट खा.पा. क्िाङ्ङा १००००० ममुत उ.स. ७५

१२ खा.पा. योजना नदगा २००००० क्रमागत उ.स. २००

१३ टममखु खा.पा. योजना धमुशाला १००००० ममुत उ.स. १००

३०५००००

१

धाबाङ निद्यालयको घेराबारा

आधारभतू 

निद्यालय धाबाङ

१००००० क्रमागत उ.स. ३००

२

प्रा.नि. निद्यालय घेराबारा नशक्षानकरण 

प्रा.नि. ररम्सक १००००० क्रमागत उ.स. २५०

३

शाखा मो.बा ममुत

क्िाङा, जनमागु, 

नझङ्नसल, 

खेबाङ, ज्योबाङ

१५०००० क्रमागत उ.स. ७००

४ ढल ननकास मा.नि. कोटगाँउ १००००० क्रमागत उ.स. २००

५ कुईबाङ नसंचाइ पाईप खररद कोटगाँउ १००००० क्रमागत उ.स. ३००

५५००००

१ नििध तथा भैपरी १५०००० आिश्यक्ता अनसुार

जम्मा

जम्मा

(ग) पूवािधार लवकासः

जम्मा 

(घ) वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापनः

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. ६, कोटगाउँ

अ.व. २०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम



१५००००

१ सरसफाई जनचेतना कायुक्रम सानिकका 

िडाहरुमा

१००००० कायुक्रम उ.स.
३०००

२ बालनििाह सम्बन्धी जनचेतना मलुक कायुक्रम

सानिकका 

िडाहरुमा १००००० कायुक्रम उ.स. २०००

३ खेलकुदको िडा स्तरीय १२६००० कायुक्रम उ.स. १५००

४ मनहला ससनक्त्तकरण िडा स्तरीय १००००० कायुक्रम उ.स. १२००

५
स्िास््य व्यिस्थापन स्िास््य चौकी 

कोटगाँउ
५००००

कायाुलय 

व्यिस्थापन

स्िास्थय 

चौकी
१००

६
औषधी खररद कोटगाँउ स्िास््य 

चौकी
१०००००

७ नननज नशक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता
१० िटा 

निद्यालयमा ९०५००

८
मनहला स्ियंसेनिका प्रोत्साहन भत्ता स्िास््य चौकी 

कोटगाँउ २८०००

९ मनहला स्ियंसेनिका खाजा खचु
स्िास््य चौकी 

कोटगाँउ १२६००

१०
मनहला स्ियंसेनिका सतु्केरी नलए बापत स्िास््य चौकी 

कोटगाँउ १००००

७१७१००

११ मनहला स्ियंसेनिका यातायात खचु
स्िास््य चौकी 

कोटगाँउ ३३६००

१२ ममुत संभार िडा कायाुलय ४००००

१३ संचार िडा कायाुलय १२०००

१४ निद्यतु िडा कायाुलय १५०००

१५ कायाुलय सामानि िडा कायाुलय ३३०००

१६ निनिध िडा कायाुलय ८००००

१७ दैननक भ्रमण भत्ता िडा कायाुलय ६००००

१८ ईन्धन िडा कायाुलय ३५०००

१९

सेिा तथा परामशु िडा कायाुलय 

तथा स्िास््य 

चौकी

५९८०००

२० पोशाक िडा कायाुलय ४००००

२१ अन्य भत्ता िडा कायाुलय ३२४०००

जम्मा १२७०६००

६००००००

सम्बलन्द्धत कायािियका माग गनन योजनाहरु

जम्मा

(ङ) सशुासन तथा ससं्थागत लवकासः 

जम्मा

कायाििय सचंािन तर्ि

कुि जम्मा



 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ मोटरबाटो
बैलौटी धारा- 

क्िाङा-कोजक- 

मो.बा. क्रमातग 

ननमाुण योजना

१०००००० क्रमागत उ.स. ३००

२ मोटरबाटो बेलीनिज-धाबाङ १०००००० क्रमागत उ.स. २००

२००००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

यस आयोजनाले 

गनुुपने मखु्य 

कामहरु

कायाुन्यन 

निनध

लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ क्मागत मोटर बाटो योजना
बैलौटी धारा- 

क्िाङा-कोजक- 

मो.बा. क्रमातग 

ननमाुण योजना

५००००००० ननमाुण बोलपर १५००

२
मोटरबाटो बेलीनिज-धाबाङ १०००००००० क्रमागत बोलपर ६०००

३ नलटट नसंचाई योजना कोटगाँउ २००००००० ननमाुण बोलपर ८००

४ नमस्तरे तथा एन्सेल टािर दाबोट ननमाुण बोलपर ५०००

५

कृनष सडक ररम्सक, नदगा 

कृनषस सडक
२०००००० ननमाुण बोलपर ७००

६
निद्यतु निस्तार सानिक कोट्गाँउ 

७ र ९
बोलपर ३००

७
निद्याथी आिानसय भिन नेपाल मा.नि. 

कोट्गाँउ
१००००००० ननमाुण बोलपर ७००

१८२००००००

१ कृनष औजार ननमाुण गनु भट्टी खररद मानडचौर २००००० ७००

२ दाङबाङमा कृनष औजार ननमाुण उपकरण खररद दाङबाङ २५००० १२०

(१) अलथिक लवकास

वडा नं. ७,मालडचौर

अ.वा.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

कं्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान

ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध
िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

जम्मा 

(ग) केन्द्रमा माग गननः

जम्मा

रोल्पा नगरपालिका



३

सहकारी समहूलाई िीउ निजन तथा औजार 

खररद ७ नं. िडा १५०००० ४००

४

पश ुउपचारका लानग उपकरण तथा औषधी 

खररद मानडचौर २५०००० ५००

६२५०००

१ हाङबाङ देनख मानडचौर नसँचाई ड्याम ननमाुण २५०००० ३००

२ िालहीत आ.नि.को घेराबार र नफल्ड ननमाुण घ्यपुोखरा ७००००० २५०

३ रम्जागाउँमा खानेपानी धारा ननमाुण २००००० २००

४ दाङबाङ टोलमा सामदुानयक भिन ननमाुण ४००००० १९०

५ बाल उदय मा.नि.मा खानेपानी योजना मानडचौर २५०००० ५००

१ ननम्री चङननङ मो.बा. २०००००० नगरपानलका बाट १०००

२ ननम्री चङननङ मो.बा. १०००००० िडा बाट १०००

३ दाङबाङ मो.बा.स्तरउन्नती र ममुत १६४६०० िडा का. ३००

४ नकरण स्मनृत यिुा क्लि भिन ननमाुण तल्लो घापा ५००००० उ.स.

१ निपद व्यिस्थापन ५०००० िडा का. १५०

२ फोहरमैला व्यिस्थापन ५०००० िडा का. २९०

१०००००

१ शहरी स्िास््य केन्र संचालन अनदुान मानडचौर र घापा ७०००००

२ िडाका उत्कृष्ट नशक्षक निद्याथीलाई परुस्कार ४६०००

३ स्थानीय संचार सेिकलाई प्रोत्साहन १४४००

४ कायाुलय संचालन खचु ३०००००

५ निनिध ७५००००

१८१०४००

कं्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध

िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

१

परेमाखोला दाङबाङ गरम्फु हुदै रोइननबाङ 

चङननङ जोड्ने मो.बा.ननमाुण

 (५) सशुासन तथा ससं्थागत क्षमता लवकास

जम्मा

सबै लशषिकबाट नगर कायिपालिकाबाट हुने  योजना समेत गरी जम्मा रु. ८००००००।

सम्बलन्द्धत लनकायमा माग गनन योजनाहरु 

  (३) पूवािधार लवकास

जम्मा ३६६४६००

 (४) वन वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन

जम्मा

जम्मा

 (२) सामालजक लवकास

जम्मा १८०००००



२

ननम्री बाट बजबाङ हुदै मानड गा.पा.६ गोरबोट 

मेनाही जोड्ने मो.बा.ननमाुण

३ ७ नं. िडामा स्िास््यचौकी स्थापना

४ जङखोला तल्लो घापा नसँचाई कुलो ननमाुण

५ खेिाङ जङघा नसँचाई कुलो ननमाुण

६ ननम्री दाङबाङ नसँचाई कुलो ननमाुण

७ गरम्फु दाङबाङ नसँचाई कुलो ननमाुण

८

खेिाङ खोला र  परेमाखोलाबाट सल्लाघारी 

प्रानि सम्म खा.पा.योजना

९

धङुबाङ खे र दाङपाछादेनख दाङबाङ 

गाउँसम्मको खा.पा.योजना

१० नचिाङ नलटट नसँचाई योजना

११ हुङ्िीखोला तटबन्धन

१२ मानडखोलामा तटबन्धन

१३

बाल उदय मा.नि.मा आठकोठे पक्की भिन 

ननमाुण मानडचौर

१४ बाल उदय मा.नि.मा छारािास भिन ननमाुण मानडचौर

१५ माडचौरमा १०० के.भी. ट्रान्सनमटर जडान

१६ मानडचौर नमनी किडु हलको स्तरोन्ननत

१७ कोल्ड स्टोर ननमाुण

१८

रम्जागाउँ, दाङबाङ, डाङडुङ र घापामा निधतु 

लाइन निस्तार

१९

माडीखोलादेनख रम्जागाउँसम्म नलटट नसँचाई 

प्रणाली

१ कृनष पश ुपालन सम्बन्धी तानलम जंकोट १००००० तानलम १००

१०००००

सामालजक लवकास (२)

१ दमाकुर खानेपानी ननमाुण तथा ममुत १०००००० नगरपानलका बाट ४००

२ नम्ली निद्यालय कक्षा कोठा ममुत नम्ली १०००००० नगरपानलका बाट ४२०

३ माथला खानेपानी ममुत १००००० उपभोक्ता सनमनत १९०

४ जन ज्योती प्रा.नि.को नफल्ड ममुत १५०००० उपभोक्ता सनमनत ९०

५ नानडुङ खानेपानी ममुत २००००० उपभोक्ता सनमनत १५०

अलथिक लवकास(१)

जम्मा

वडा नं.८ जंकोट

अ.वा.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

कं्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान

ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध
िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

रोल्पा नगरपालिका



६ जङकोट आ.नि.मा घेराबार २००००० उपभोक्ता सनमनत ४००

७ धािाल कोइघा रङबसी खानेपानी ममुत २००००० उपभोक्ता सनमनत २००

८ नझदङु तल्लो नम्ली खानेपानी ममुत २५०००० उपभोक्ता सनमनत २५०

९

घयुलीचौर बा.नि.के.को सौचालय ननमाुण र 

फनीचर खररद १५०००० उपभोक्ता सनमनत ९८

१ घरबासा मोटरबाटो ननमाुण १०००००० उपभोक्ता सनमनत ३००

२ िडानभरका मोटरबाटो ममुत १०००००० उपभोक्ता सनमनत १९०

३

तल्लो जंकोट देनख स्िास््य चौकी सम्म 

मो.बा.ननमाुण २००००० उपभोक्ता सनमनत १२००

४ माथला देनख मानडचौर गोरेटो बाटो १००००० उपभोक्ता सनमनत २३०

५

माथला देनख जंकोट स्िास््य चौकी गोरेटोबाटो 

ननमाुण १००००० उपभोक्ता सनमनत १४०

१ नसुरी उत्पादन तथा बकृ्षारोपण १००००० उपभोक्ता सनमनत ५००

२ पणुू सरसफाई प्रििुन कायुक्रम १००००० िडा का. ३७०

३ निपद व्यिस्थापन ५०००० २००

२५००००

१ िडामा स्िास््य संस्था संचालन अनदुान ७००००० ७००

२ १५०००० उपभोक्ता सनमनत ११८

३ १५०००० उपभोक्ता सनमनत १२४

४ यिुा लनक्षत खेलकुद कायुक्रम १५०००० िडा यिुा क्ल्ि १५४

५ दनलत आय आजुन कायुक्रम १००००० दनलत संस्था ७०

६ घरेल ुहीसँा सचेतीकरण कायुक्रम १०००००

७ जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग,एकल मनहला सम्मान 

कायुक्रम

१००००० िडा का. ९०

८ कायाुलय संचालन ३०००००

९ निनिध २५००००

२००००००

कं्र.स.ं ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध

िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

१ २५०००००

२ ५०००००

३ ५०००००

४ १००००००

५ जंकोट-कुढर-कुरेली मोटरबाटो

अयोजनाको नाम

बामरुक क्िाजाडुङ मो.बा.ननमाुण

कुडहर खा.पा.

गैराखनुट बनथुङ सेन्टर भिन ननमाुण

समि जंकोट िडाभरी निद्यतु निस्तारको लानग आिश्यक सामान 

खररद

जंकोट खोलाबाङमा आमा समहूको भिन ममुत

ओङबाङमा आमा समहूको भिन ममुत

जम्मा

सबै लशषिकबाट नगर कायिपालिकाबाट हुने  योजना समेत गरी जम्मा रु. ८००००००।

सम्बलन्द्धत लनकायमा माग गनन योजनाहरु 

जम्मा २४०००००

वन वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन (४)

जम्मा

सशुासन तथा ससं्थागत क्षमता लवकास (५)

जम्मा ३२५००००

 पूवािधार लवकास (३)



६

७

८

९

१०

११

१२

१३

भेररबस्ने घरिासा नसँचाई योजना

कुढरखोला झो.प.ुननमाुण

क्योङिाङमा झो.प.ु ननमाुण

मानडचौर-जंकोट-कुरेली-खररबोट मोटरबाटो

ओङबाङमा पम्पसेट नसँचाई योजना

जनजागतृी प्रानि कुढर, शहीदस्मतृी प्रानि घरिासा, लालीगुराँस 

प्रानि ननननउडाडाँमा तटबन्धनकापैखोला सनैजले पम्पसेट नसँचाई योजना

कटौजेखोलादेनख कुढर खानेपानी योजना



१४

१५

िडाका निनभन्न ठाउँका लानग प्लानष्टक पोखरी 

पन्र िटा

१६

१७

१८

१९

२०

२१

क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ फलफूल खेती िडा स्तरीय िडा नं. ९ सबै ३०००००

३०००००

१

झारबाङ-गोलबाङ-हाङबाङ खा.पा. ननमाुण 

तथा ममुत

गोलबाङ, 

हाङबाङ ३५००००

२ तमारी खा.पा. ननमाुण तथा नमटर जडान तमारी ४०००००

३ लाताबाङ खा.पा. ननमाुण तथा नमटर जडान लाताबाङ ४०००००

४ बेसराबाङ खा.पा. ममुत बेसराबाङ २०००००

५

लेखिन-ह्वाजा पैबाङ खा.पा. ममुत तथा नमटर 

जडान नलिन, ह्वामा १०००००

६ ररस्बाङ-ह्वाजा खा.पा. तथा नमतर जडान ह्वाजा, ररस्बाङ ३०००००

७ ररस्बाङ निद्यलय पखाुल ममुत ररस्बाङ १०००००

८ स्िास््य चौकी नलिन स्िास््य व्यिस्थापन नलिन ५०००००

९ गपाु गाँउघर नक्लननक भिन ननमाुण गपाु ४५००००

१०

फाल्जा गाँउघर नक्लननक  शौचालय तथा 

खा.पा.ननमाुण

फाल्जा १०००००

११ हाङबाङ गाँउघर नक्लननक भिन पलस्टर हाङबाङ १०००००

३००००००

१ गपाु निद्यालय नफल्ड ममुत गपाु निद्यलय १००००० १०००

२ नलिन निद्यालय नफल्ड ननमाुण नलिन ५००००० ८००

३ निद्यालय घेराबार ननमाुण कतुम कटुम ४००००० १००

४ चौबाङ निद्यालय घेराबार ननमाुण चौबाङ ४००००० २००

(ख) सामालजक लवकासः

जम्मा 

(ग) पूवािधार लवकासः

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं. ९,ह्वामा

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

(क) अलथिक लवकासः

जम्मा 

८ नं. िडाको उपल्लो भेगलाई जडीबुटी पकेट के्षर र तल्लो भेगलाई 

कागती तथा  अन्य फलफुलको पकेट के्षर ननमाुणबोयर जातको निउ बोका खररद आठ िटा

छायाँ के्षर लघ ुजलनिधतु पािरहाउसलाई जेनेरेटर खररद-२५.५ 

के.भी.को एक िटामानडचौर मतधारा मोटरबाटोको नाली ननमाुण र िानभनलङ

जंकोट स्िास््यचौकी नयाँ भिन ननमाुण

फागुञ्जाखोलामा झो.प.ुननमाुण

भेररखोलामा निद्यनुतकरण



५ निद्यालय भिन ननमाुण कुिापातल कुिापातल ७००००० १५०

६ फाल्जा निद्यालय घेराबारा ननमाुण फाल्जा ३००००० ५०

२४०००००

१ कायाुलय संचालन चाल ुखचु िडा कायाुलय ३००००० ० ०

३०००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ ररस्बाङ-हाङबाङ उपल्लो सनहदमागु २०००००० नगरपानलकाबाट

२ िडा स्तरीय फलफूल खेती ५०००००

३ िडा स्तरीय ियर बोका खररद ५०००००

४ व्यिसायीक तरकारी खेती ५०००००

५ िडा स्तरीय खेल मैडान ननमाुण १००००००

६ शनहद स्मारक ननमाुण १५०००००

७ ४ कोठे R.C.C. भिन ननमाुण (नन.मा.नि.) ह्वामा ५००००००

८ छारािास भिन ननमाुण(मा.नि.) नलिन ५५०००००

९ खानेपानी ममुत कुिापातल १००००००

१० खानेपानी ममुत हाङबाङ १२०००००

११ एक घर एक धारा कटुम १५०००००

१२ छायाँ के्षर लघ ुजलनिधतु ग्यानिङ ५०००००

१३ मनन्दर ननमाुण गपाु ५०००००

१४ िडा स्तरीय िकृ्षा रोपन कायुक्रम ५०००००

१५ लेखिन ररसबाङ खा.पा.ममुत ५०००००

 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१

भाडेखोला देखी क्िापातल-नलिन-चोयबाङ-

कटुम-ह्वामा सम्म खा.पा. आयोजना ममुत १६००००००

२

पक्की पलु नलबाङ-गपाु-ह्वामा-नलिन-नमरुल-

टुटु शनहद मागु जोड्ने पक्की पलु ननमाुण

३

रोल्पा न.पा. ७ मानडचौर ऐ.ऐ. ९ ररस्बाङ जोड्ने 

हुङ्री खोला पक्की पलु ननमाुण

४ फाल्जा खोला पक्की पलु

५ स्िास््य चौकी नलिनको भिन ननमाुण

जम्मा 

कुि बजेट रकम रु.६००००००।

 नगरपालिका स्तरीय (नगरका वडाका गौरवका अयोजना, बहुबलषिय अयोजनाहरु दुई वा सो भन्द्दा बढी वडामा पनन अयोजनाहरु)

जम्मा 

केन्द्रमा माग गनन अयोजनाहरु

जम्मा 

(घ) सशुासन तथा ससं्थागत लवकासः 



 प्रदेशमा माग गनन अयोजनाहरु



 क्र.सं. आयोजनाको नाम आयोजनाको 

संचालन हुने स्थल

अनमुाननत लागत 

(लाखमा)

कायाुन्यन निनध लाभानन्ित 

जनसंख्या

१ ररसबाङ-गोल्बाङ-कटुम-नलिन मो.बा. ननमाुण ५०००००००

२
गपाु-तमारी-फाल्जा-लाताबाङ-नलिन मो.बा. 

ननमाुण
५०००००००

३
नलिन-हाइसरु-धुँनपआँखा-जलजला मो.बा. 

ननमाुण
७०००००००

४
खोन्च्याङ-लाताबाङ-फाल्जा-तमारी-गपाु 

खा.पा. ननमाुण
१०००००००

५
लानमडाँडा मजिुा जोड्ने झानबाङखोला झो.प.ु 

ननमाुण
२००००००

६ कटुम-गैराखोती जोड्ने कुम्लाघाट झो.प.ु ननमाुण २००००००

७ गुम्ठाल-क्यबूाङ जोड्ने हुङ्रीखोला झो.प.ु २००००००

८
चोयोबाङ-मैचनगानटना जोड्ने बाक्रीङ खोला 

झो.प.ु ननमाुण
१५०००००

९ तमारी-ह्वामा जोड्ने बैसाचौर खोला झो.प.ु १५०००००

१०
नतला खोला देखी कुिापातल सम्म नसंचाइ 

योजना
५००००००

११ हाइसरु देखी कटुम नसंचाइ योजना ५५०००००

१२ ररसबाङ खोला-दाइबाङ खोला नसंचाइ ममुत ५०००००

१३ िान्का खोला-ह्वामा सम्म नलटटीङ नसंचाइ ८००००००

१४ एन.नट.सी. टािर ननमाुण(नलिन डाँडा)

१५
िडामा निस्तार हुन बाँकी सबै िडामा निधतु 

निस्तार गने

१६
गपाु-तमारी संचालन निधतु लाईनमा थ्री फेच 

जडान

१७
गपाु देनख भलुमु धारा जापा भािाङ जोड्ने 

ररङरोड १०००००००

अलथिक लवकास(१)

रोल्पा नगरपालिका

वडा नं.१०, धबाङ

अ.व.२०७५/०७६ को वडागत बालषिक योजना तथा कायिक्रम

 कं्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान

ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध
िाभालन्द्वत 

जनसखं्या



१ नसलाई कटाई तानलम सानिकका िडाहरु १००००० तानलम १५

१०००००

सामालजक लवकास (२)

१ ररनगम खानेपानी सानिक ७,८,९,१ ५००००० उपभोक्ता सनमनत २५००

२ मा.नि.गापा फननुचर ननमाुण सानिक ३ ३००००० उपभोक्ता सनमनत ३००

३ साउनेपानी बराह मनन्दर सानिक ९ ५०००० १००

४ नशि मनन्दर ममुत सानिक २ ५०००० १०५

५ धाङसी झलुाबाङ बराह मनन्दर ममुत सानिक ६ ५०००० ८०

६ भनभने बराह मनन्दर गेट पोखरी ननमाुण सानिक ७ १६५००० १२०

७ स्िास््य भिन सानिक ७ १०००००

१ लकसमारे धबाङ लाटाबाङ मोटरबाटो १६००००० बोलपर िारा २०००

२ गापा भोनक्सबाङ मोटरबाटो ७५०००० उपभोक्ता सनमनत ५००

३ जोनगननमारे भमु गोरेटोबाटो ७००००० उपभोक्ता सनमनत २००

४ मोटरबाटो ममुत ५५०००० उपभोक्ता सनमनत २०००

१ सेिा तथा परामसु /निनिध खचु ४५००००

२ कायाुलय सामान खररद ३००००

३ ममुत ३००००

४ इन्धन ३००००

५ संचार १५०००

६ भैपरी ५००००

७ दैननक भ्र.भ. ५००००

८ पोशाक ४००००

९ निनिध ५००००

१० अन्य भत्ता २५००००

११

१२ निद्यालयका नीनज नशक्षकहरुलाई 

प्रोत्साहन भत्ता ९००००

१०८५०००

क्र.स.ं अयोजनाको नाम

अयोजना 

सचंािन हुने 

स्थान ऄनुमालनत िागत कायािन्द्वयन लवलध

िाभालन्द्वत 

जनसखं्या

१ दोभान धाङसी लाटाबाङ मोटरबाटो सानिक ६ २०००००० नगरपानलका बाट ५००

२ जोनगननमारे भमु गोरेटोबाटो सानिक ९ ३०००००० बोलपर िारा २००

३ दाटला नलनजका घन्जबाङ मोटरबाटो सानिक ३ २५००००० बोलपर िारा २५०

सम्बलन्द्धत लनकायमा माग गनन योजनाहरु 

जम्मा ३६०००००

सशुासन तथा ससं्थागत लवकास

जम्मा

सबै लशषिकबाट जम्मा रु. ६००००००।

जम्मा

जम्मा १२१५०००

 पूवािधार लवकास (३)



४ लकसमारे धबाङ- गापा- लाटाबाङ मो.बा. ४०००००० २०००

क्र.स.ं अयोजनाको नाम ऄनुमालनत रकम कैलर्यत

१ सानबक धबाङ ९ भमुमा सनु्तला कागती नसी

२ सानबकका १ देनख ९ िडाहरुमा आल ूखेती

३

सानबक धबाङ ५ मा अलैची खेती नसुरी 

उत्पादन

४ सनु्तला कागती नसुरी उत्पादन

भेटनेरी तर्ि

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ बयर बोका नितरण

२ तानलम बाख्रा पालन/ भैंसी पालन

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ राङा जधेुदेनख भनभने धबाङ सम्म मोटरबाटो

२

ओखरबोट ठूलो गाउँ धबाङ हुदँै मानझङसम्म 

मो.बा.

३

साङरोखोला पलुदेनख नचउरी डाँडासम्म गोरेटो 

बाटो

४ तारजाली धाङनसखोला नचउरीधारा डाँडा सम्म

५ जोनगनमारेदेनख भमु थापा खकुसम्म मोटर बाटो

६

रोल्पा न.पा. ह्वामा सानबक ३ ४ देनख धाङसी 

लाटाबाङ मो.बा.

७

सानबक धबाङ ६ ल्याखरुीधारादेनख समेलबाङ 

िासधारा हुदँै मसुरुबाङसम्म गोरेटोबाटो

८ धाङसी दोभान हुदँै लाटाबाङ मोटरबाटो

९ लेडापानी नसजा खानेपानी ५०००००

१० शहरी स्िास््य केन्र गापा कोठा थप र पलस्टर ६०००००

११ जननप्रय प्रा.नि.घेराबार ३०००००

१२ गुरुदय आ.नि.सनुबाङ घेराबार ८०००००

बाटो तर्ि

खानेपानी तर्ि

जम्मा ११५०००००

नगरपालिकाबाट माग गनन योजनाहरु 

कृलष तर्ि



क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ सानबक धबाङ २ खानेपानी

२

सनुनल स्मतृ गाउँपानलका ररनगम देनख सानबक 

धबाङ १, ७,८ र ९ िडासम्म खानेपानी ममुत

३ लहाल्मया नलनजका नचउरीधारा खा.पा.

४ धरुाु साउनेपानी खतुी खानेपानी

५ जगेुपानीदेनख भनभनेसम्म खा.पा.

६

सानबक धबाङ ४ महुान भण्डारी खोलादेनख 

धङुखङु दाङ्गाचलुा घडीखङसम्म खानेपानी

७ सानबक धबाङ - ९ जगेुपानी खानेपानी

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ नहमालय मानि गापा छारािास भिन ननमाुण

२

गुरुदय आ.नि. सनुबाङ तारबार 

घेराबार/शौचालय ननमाुण

३ नेरा मानि घेराबार तथा भिन ममुत

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ सानबक १ देनख ९ सम्म केन्रीय निद्यतु निस्तार

२

सानबक धबाङ २ र ३ मा संचानलत जलनिद्यतु 

आयोजनाको लानग खालीखोलाबाट फरिय 

टंकीसम्म पेनस्टक पाइपको पोखरीसम्म कुलो 

तथा पाइप

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ खोन्च्याङबाट जेब्जबाङसम्म नसचाई योजना

२ खोन्च्याङ धाङसी नसचाई योजना

३ खचेखोला गन्से नसचाई योजना

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१

ररनगमदेनख भनभने चरुाखकु साउनेपानी 

खाइगाउँ भमु थापाखकुसम्म खानेपानी

२

सानबक धबाङ ३ सातमलेुदेनख कुल्म्पा गापा 

नचउरी धारासम्म खानेपानी

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

लसचाई तर्ि

खानेपानी तर्ि

बाटो तर्ि

लवद्यािय तर्ि

लवद्युत तर्ि

प्रदेशबाट माग गनन योजनाहरु



१ राङाजधेुदेनख भनभनेसम्म मो.बा.

२ जोनगनमारेदेनख भमु गाउँ सम्म मोटरबाटो

क्र.सं. योजनाको नाम अनमुाननत रकम कैनफयत

१ सनुनल मागु साउनेदेनख नलबाङ सम्म मोटरबाटो

२ सनुनल मागु धबाङ धाङसी, ह्वामा मो.बा.

३ सानबक धबाङ ५ भोनक्सबाङ  धाङसीखोला 

झोलङ्ुगे पलु

४ लङुजङुखोला झोलङ्ुगे पलु

५

सानबक धबाङ ६ सानो नचउरी धारा र ठूलो 

नचउरीधारा झोलङ्ुगे पलु ननमाुण

६

सानबक धबाङ ३ सातमलेुदेनख कुल्म्पा गापा 

नचउरी धारासम्म खानेपानी

केन्द्रमा माग गनन योजनाहरु


