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र्डा स्तिीय योजना 

र्डा नं. 1 

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

१ र्डा भिी कृयिमा समारे्श हनुे गिी स्प्र ेटंयक र्रिद 25% 

अनदुान(100000) 
 

400000 

२ र्डा नं. 1   भर्नको िालगहिैया टोिको अधिुो मदशाव   500000 

३ स्र्ास्थय चौकीको िालग औिलध र्रिद  200000 

४ मधरु्न प्रहिी चौकीको अधिुो भर्न ि झ्याि ढोका तर्व   500000 

५ यहददहुरुको महान पर्वको िालग मधरु्न हिैया भसुौिर्ािार्व  222000 
६ मधरु्न हिैया ि भसुौिर्ाको बाटोमा माटो पनेु कायव  300000 
७ लभर्ािी यादर्को घि देखर् िािबाब ुयादर्को घि जाने 

बाटोमा माटो पिुी ग्राभि 
 

500000 

८ बाि प्रगलत आधािभतु यर्द्याियमा घेिाबािको िालग  200000 
९ जनसमदुाययक मा यर् मधरु्न हिैयाको िालग र्लनवचिमा  150000 
१० र्डा कायावियको भयावङ्ग लभत्र रिङ्ग सयहतको शौचािय लनमावण   200000 
११ मधरु्न बजािको संस्थापक आसमन चौधिीको मतुी 

स्थापनामा  
 

150000 

जम्मा 3322000 
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र्डा नं. 2 

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

1 सडक ढिान किैयामाई गा.पा.-2 चमाि टोि 200000 

2 कृयि लसचाईको िालग यर्द्यतु पोि किैयामाई गा.पा.-2 को पखिम सिेह 
कृयि सडकमा 

100000 

3 कृयि सडक ममवत(माटो पनेु) किैयामाई गा.पा.-2 को तेतरिया 
जाने बाटोको ट्रादसर्िदेखर् उत्ति 
र्ौलिया घाट सम्म 

100000 

4 र्ानेपालन धािा जडान किैयामाई गा.पा.-2 अदतगवत लभत्र 300000 
5 छठपर्व गने मयहिा भक्तजनिाई सम्मान तथा पोशाक यर्तिण 

कायवक्रम 
किैयामाई गा.पा.-2 लभत्र पने 
भक्तजनहरुको िालग 

300000 

6 हनमुान मखददि तथा अधिुो छठीघाट लनमावण किैयामाई गा.पा.-2 लभत्र 300000 
7 र्डा अध्यक्ष नकआउट रु्टर्ि टुनावमेदट तथा यर्ल्ड ममवत 

कायवक्रम 
किैयामाई गा.पा.-2 

360000 

8 कृिकहरुिाई कृयि सम्बदधी चेतनामूिक तालिम किैयामाई गा.पा.-2 अदतगवत 300000 
9 जेष्ठ नागरिक 70 र्िव भददा मालथिाई सम्मान कायवक्रम किैयामाई गा.पा.-2 किैया 200000 

जम्मा 2160000 

 

  र्डा नं. 3 

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

१ टोिापिुमा अधिुो नािा लनमावण   500000 

२ भैयािामको घि देखर् मोिाखजम लमयाको घि सम्म नािा तथा 
सडक ढिान तथा मदन परितिको पसि देखर् पखिम जाने 
बाटोमा नािा लनमावण  

 

300000 

३ ग्र्ासटोिमा सडक ढिान  400000 
४ अधिुो शैिेशबाबाको मंददि लनमावण ि ब्रहम स्थान लनमावण तथा 

ब्रहम स्थान जाने बाटो ढिान 
 

900000 

५ र्ाने पानी घािाको प्िाखस्टक पार्वप र्रिद  300000 
६ यकसानहरु संग २५%(रु. 75000/-) अनदुान लिर्व स्पेिे 

टंकी र्रिद 
 

300000 

७ गािोपटी बजनी टोिापिु गाउँको छठ व्यार्स्थापन  १४३३३० 
जम्मा 2843330 

 

र्डा नं. 4 

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

१ अधिुो कायाविय लनमावण नयाँ बजाि सानो िौतन 1000000 
२ अधिुो कृयि सडक लनमावण ठूिो िौतन 200000 
३ िौतन नहि सिसर्ार्व तथा ममवत सम्भाि र्डा नं. 4 250000 
४ र्डा नं. ४ मा आर्श्यकता अनसुाि माटो पनेु ि ग्राभेि गने र्डा नं. 4 300000 
५ मोजायहि लमया घि लनि किभटव लनमावण पिुानो बजाि 200000 
६ जिसा कायवक्रम सानो िौतन 400000 
७ छठपर्व ठुिो िौतन 79070 

जम्मा 2429070 
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र्डा नं. 5 
आलथवक यर्कास तर्व  

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

1 गरिबी उत्थान बचत तथा ऋण सहकािी संस्था लि  .र्ाि 
तथा बोट लनमावण 

 300000 

२ ढोढीया गाउँमा नयाँ कृयि सडक लनमावण तथा ह्यमु पार्वप 
र्रिद जडान 

 348361 

३ तेतिीया गाउँमा कखिया कृयि सडक ममवत तथा ह्यमु पार्वप 
र्रिद जडान 

 300000 

४ तेतिीया छठीयािीमार्व कृयि सडक ि बिुिीया कृयि सडकमा 
माटो पूने कायव 

 200000 

सामाखजक यर्कास तर्व  
५ ठोिीयाही गाउँमा नयाँ र्ोप केदरको कोठा लनमावण   250000 
६ तेतिीया ि ढोढीया स्कुिको बाि प्िास्टि ि कायवक्रममा  400000 
७ र्ानेपानी धािा र्रिद   306967 

पूर्वधाि यर्कास तर्व  
८ ढोढीया टोिमा सडक ढिान   250000 
९ बलुनयाद टोिको मार्वस्थान प्िास्टि ि दरु्व र्टा र्वनािमा पर्ावि 

लनमावण 
 200000 

१० ठोिीयाही छठीघाटको बाटो ढिान   198361 
११ र्डा नं  .को र्डा कायावियको प्राङ्गनमा ढिान ि िंगिोदन 

कायवक्रम 
 500000 

र्ातार्िण तथा यर्पद व्यर्स्थापन तर्व  
१२ लत्रपाि र्रिद  382787 

संस्थागत यर्कास तर्व  
१३ बाि अलधकाि सम्बदधी तालिम  100000 
१४ र्ानेपानी धािाहरुको आिसेलनक चेक जाच कायवक्रम  91394 

जम्मा 3827870 
 

र्डा नं. 6 
क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

आलथवक यर्कास तर्व  
१ ह्यमु पार्वप र्रिद  र्डा नं. 6 को टोिहरुमा आर्श्यकता 

अनसुाि 
 400000 

२ स्प्र ेटंकी र्रिद 25%(50000)  200000 
३ पशपंुक्षीहरुको औिधी र्रिद  50000 
४ कृिकहरुिार्व कृयि सम्बदधी तालिम  125527 

सामाखजक यर्कास तर्व  
५ र्ाने पानी धािा र्रिद  400000 
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६ आधािभतु स्र्ास््य केदर सेढर्ा ६ मा औिधी र्रिद  100000 
७ जनसमदुाययक मा.यर्. हिैया १ को र्ाि लनमावण  146272 

पूर्वधाि यर्कास तर्व  
८ माटो पिुी ग्राभेि सहजौिी गाउँको ब्रहमस्थान देखर् िजैया 

सडक सम्म तथा ठाँउ ठाँउमा ह्यमु पार्वप जडान 
 205527 

९ लसहोर्ाव गाउँको मािी टोिमा अधिुो भरु्वयास्थान लनमावण  200000 
१० माटो पिुी ग्राभेि अधिुो किैया पिती देखर् सेढर्ा गाउँ सम्म  200000 
११ कटी टोि समदुाययक भर्नको प्राङ्गनमा माटो पनेु  ,झ्याि 

ढोका िंगिोदन तथा अधिुो चपी लनमावण 
 170000 

र्ातार्िण तथा यर्पद व्यर्स्थापन तर्व  
१२ ७० र्िव भददा माथीको जेष्ठ नागरिक ि दलित जेष्ठ 

नागरिकहरुको सम्मान कायवक्रम 
 140000 

१३ र्ानेपानी धािाहरुको आिसेलनक चेक जाच कायवक्रम  118509 
संस्थागत यर्कास तर्व  

१४ बािअलधकाि सम्बदधी तालिक  129255 
जम्मा 2585090 

 
र्डा नं. 7 

क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

आलथवक यर्कास तर्व  
१ कृयि बाटो कायव भोिा धामी गोठ देखर् 

बिीिामको रे्त सम्म 
150000 

२ भाडा कुिा सामग्री यर्तिण मािटोि बािा 100000 
सामाखजक यर्कास तर्व  

३ सिेस बाबा अधिुो मंददि लनमावण खजम्दाि टोि 350000 
४ श्री िाम जानकी मठ यपपिा गेट तथा ढिान कायव  300000 
५ लससर्ा हनमुान मंददि ममवत सम्भाि  300000 
६ उमजन अधिुो सडक ढिान (अजय चौधिीको घि देखर् परु्व 

र्ोिा लति जाने बाटो) 
 3१0000 

७ गढीमार्व मेिा व्यर्स्थापनको िालग   200000 
८ र्ानेपानी धािा कायव यर्तिण  500000 
९ यर्पन्न गरिब परिर्ाििार्व ब्िायङकेट यर्तिण  500000 
१० दगुाव भर्ानी पजुा लससर्ाको िालग  100000 
११ र्डा नं. ७ को िालग छठीमार्व भक्तजनको िालग कपडा 

यर्तिण 
 350000 

पूर्वधाि यर्कास तर्व  
१२ बािाबजाि पोिताि जडान तथा ममवत सम्भाि  450000 
१३ मािटोि बािामा श्री िामजानकी मठ मािटोि भर्न तथा 

भादसा कोठा लनमाणव 
 200000 

१४ लससर्ामा ढिान तथा तटर्दध कायव  500000 
१५ अधिुो सडक ढिान कायव लतयिटोि बािा  500000 
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संस्थागत यर्कास तर्व  
१६ िैंलगक यहंसा यर्रुद जनचेतना मिुक कायवक्रम  2५0000 
१७ आत्मज्ञान सामग्री र्रिद लतयिटोि बािा  91420 

जम्मा 51५1420 
 

र्डा नं. 8 
क्र.सं. योजनाको नाम संचािन स्थि बजेट 

आलथवक यर्कास तर्व  
१ लसचार्वको िालग बोरिङ्ग जडान औलनया ि लसिलसया 400000 
२ र्वटहि लसचार्वको िालग बाध तथा सार्वर्न 

ममवत 
र्वटहि 300000 

३ कृयिका िालग स्प्र ेटंकी यर्तिण र्डा नं. 8 200000 
४ कुिो ममवत तथा सिसर्ार्व निही 150000 

सामाखजक यर्कास तर्व  
५ एकि मयहिा तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान 

कायवक्रम 
र्डा नं. ८ 200000 

६ यर्द्यािय ममवत  श्री देर्नािायण गलनया प्रा.यर्. औलनया 100000 
७ गेट तथा पर्ावि लनमावण श्री अच्छेिाि प्रा.यर्. बेिाही 250000 
८ यर्द्यािय ममवत तथा िंगिोदन  श्री ने.िा.प्रा.यर्. लसिलसया 275000 
९ पर्ावि लनमावण श्री ने.िा.मा.यर्. र्वटहि 250000 

पूर्वधाि यर्कास तर्व  
१० धमवशािा ममवत तथा िंगिोदन लसिलसया 250000 
११ र्वटहि मठमा िामजानकी मंददि लनमावण र्वटहि 300000 
१२ माटो पिुी ग्राभेि गने बेिाही िामजानकी मठदेखर् ब्रहमस्थान हदैु 

मार्स्थान ि अकि ुसाहको रे्त देखर् हजािी 
पासर्ानको घि सम्म 

300000 

१३ सडक ढिान र्वटहिको जर्ायहि ठाकुिको घिको बाटो 250000 
१४ अधिुो हनमुान मंददि लनमाणव बेिाही 200000 
१५ सडक ममवत ग्राभेि औलनया 200000 

र्ातार्िण तथा यर्पद व्यर्स्थापन तर्व  
१६ निही बजािमा माटो पनेु कायव निही 300000 
१७ र्ानेपानीका कि धािा जडान  लसिलसया ि बेिाही 200000 
१८ कृयि सडक लनमावण तथा ममवत बेिाही िामगढर्ा कृयि सडक नक्सामा िहेको 250000 

संस्थागत यर्कास तर्व  
१९ संस्थागत क्षमता यर्कासका िालग अध्ययन 

भ्रमण 
र्डा नं. ८ 206070 

जम्मा 4581070 
 


