
गाउँपालिका स्तरीय योजना अध्यक्षजु्यको  

क्रस.न योजना को नाम ठेगाना रकम कैफियत 

१ टावर लाईट खररद  भूक्तानी बााँकी लंगडी ,चौकमा  १५,००,०००  

२ 

फबधालय अनुदान (श्री काली प्रसाद लाखे  मा.फब 

लंगडी, छोटकी धोफबफन सु्कल,छोटकी धोफबनी 

मक्तब,आस्वारी सु्कल,हररहरपुर् दफिण पफट 

सु्कल ) 

गा.पा भरर   ८,००,०००  

३ 

आर.सी.सी नाला फनमााण (चौबफट देखख च्यानल 

सम्म (पररवफतात योजना) भुक्तानी बाफक 

हररहरपुर  १०,००,०००  

४ 

आर.सी.सी नाला फनमााण (फहरा राउत को घर 

देखख रामेश्वर राउत को घर सम्म) 

हररहरपुर ५,००,०००  

५     

६ भानु पुस्तकालयको पुरानो भवन रंगरोगन  लंगडी २,००,०००  

७ 

आर.सी.सी सडक ढलान (फहरालालको घर देखख 

महाराज मुखखया को घर सम्म ) भूक्तानी बााँकी 

लंगडी ५,००,००० 

 

 

८ 

माटो पुरी गावेल गने काया (मथुरा राउत को घर 

देखख मफजद फमयााँ को घर सम्म) भूक्तानी बााँकी 

लंगडी ३,००,०००  

९ 

माटो पुरी गावेल गने (वफकल फमयााँ  को घर 

देखख नहर सम्म ) भूक्तानी बााँकी 

लंगडी  ५,००,०००  

१० 

आर.सी.सी सडक ढलान (लालु यादको घर 

देखख मेंनं  रोड सम्म ) भूक्तानी बााँकी 

घोद्दौदा फपपरा  ५,००,०००  

११ 

भानु पुस्तकालय को रंगरोगन काया भूक्तानी 

बााँकी 

 

लंगडी  ५,००,०००  

१२ 

आर.सी.सी सडक तथा नाला फनमााण काया 

(आदेश राउत को घर देखख गोरख को घर 

सम्म) 

फभखमपुर १०,००,०००  

१३ 

माटो पुरी ग्रावेल गने काया लंगडी को फबफभन्न 

ठाउमा  भूक्तानी बााँकी 

 

लंगडी  २,००,०००  
 

१४ छोटकी धोफबनी मा मकतब फनमााण काया  छोटकी धोफबनी  १०,००,०००  

१५ छोटकी धोफबनी मखिदमा ममात काया  छोटकी धोफबनी ५,००,०००  

१६ हररहरपुर् मखिद फनमााण काया  हररहरपुर्  १०,००,०००  

१७ 

आर.सी .सी सडक ढलान (गौरीसंकरको 

घरदेखख हारुन र सह्बजानको घर सम्म) 

हररहरपुर्  ५,००,०००  

१८ 

आर.सी .सी सडक ढलान (नहर देखी पुवा 

रामजानको घर सम्म)  

आस्वारी  ५,००,०००  

१९ 

आर.सी .सी सडक ढलान (धमेन्द्रको घर 

नजीक) 

आस्वारी  २,००,०००  

२० डेस्क बेन्च खररद(राजपफत सु्कल आस्वारी ) आस्वारी  १,००,०००  

२१ फिवेणी साहको घर फनर रहेको इनार ममात  फभखमपुर  १,००,०००  

२२ 

बासे्दव राउत कुमीको  घर फनर रहेको इनार 

ममात 

फभखमपुर १,००,०००  

२३ अधुरो मखिद फनमााण काया  गुलररया  २,००,०००  

२४ 

आर.सी,सी नाला फनमााण ( मोटर महराको घर 

देखख मेन रोड सम्म ) 

फभखमपुर  २,००,०००  

२५ मखिद ममात काया  लंगडी  २,००,०००  

२६  माटो पुरी ग्रावेल गने काया (लंगडी चौक देखख लंगडी  ५,००,०००  



पुवाको चैनल सम्म )  

२७ 

अधुरो आर.सी.सी नाला फनमााण (सु्कल देखख 

रोड सम्म) 

बखरी  ५,००,००० 

 

 

२८ 

माटो पुरी ग्रावेल गने (गोरख महरा चमार को 

घर देखख पुवाको बाउन्ड्र ी सम्म)  

फभखमपुर  १,००,०००  

२९ 

अधुरो आर.सी.सी नाला फनमााण (छोटेलाल को 

घर देखख अछेलालको घर सम्म) 

बखरी  २,५०,०००  

३० 

अधुरो आर.सी.सी नाला फनमााण (ठग को घर 

देखख लाखेको घर सम्म) 

बखरी  २,५०,०००  

३१ औषफध तथा सफजाकल सामग्रीह खररद  गा.पा.भरर  २०,००,०००  

३२ चापाकल खररद  गा.पा.भरर २०,००,०००  

३३ टावर लाइट खररद   ६०,००,०००  

३४ 

आर.सी.सी सडक तथा नाला फनमााण काया 

(ठेटर पाटी टोल फभखमपुर ) 

फभखमपुर  ५,००,०००  

३५ 

गभावती मफहलालाई फनशुल रुपमा प्रोफटन 

पाउडर र कैखियम चफक फवतरण  

गा.पा भरर  ५,००,०००  

३६ खरर ट सोलार लाइट  गा.पा.भरर  १०,००,०००  

३७ 

लंगडी अस्पताल को पुरानो क्वाटर देखख 

हररहरपुर जाने बाटो सम्म  

लंगडी  ४,००,०००  

३८ 

आर.सी.सी नाला फनमााण (अधुरो नाला देखख 

पफिम जाने बाटो मा  

बखरी  ५,००,०००  

३९ गैस फवतरण  वाडा न.-३  १०,००,०००  

४० अन्य योजनाहरु   १२,००,०००  

 

 

गाउँपालिका स्तरीय योजना उपाध्यक्षजु्यको  

क्रम संख्या  वाडा नम्बर  योजनाहरु  रकम  कैफियत  

१  ३ नाला तथा 

सडक   ढलान  

भानु साहको घर देखख बहादुर राउत कुमीको घर सम्म (बाकी) २५०००००/-   

२  वाडा नं १ - ५ 

सम्म 

सोलार जडान  ५०००००/-   

३  वाडा नं १ - ५ 

सम्म 

से्प्र टंकी खररद   ५०००००/-   

४ वाडा नं १ - ५ 

सम्म 

चापा कल खररद   ५०००००/-   

५  ३  रामजानकी मखिर हररहरपुर  ५०००००/-   

६  ३  इनार ममात फबगुल राउतको घर फनर तथा पारस राउत कुमीको 

घर फनर तथा चखन्द्रका राउतको घर फनर हररहरपुर  

५०००००/-   

७  ३  पखि सडक ढलान शंभु राउतको घर देखख खेदारु रामको घर 

सम्म  

५०००००/-   

८  ३ सानो गुलररया  हनुमान मखिर बौन्ड्री तथा ढलान  १००००००/-   

९  ३ हररहरपुर  सुकदेव बाबाको अधुरो मखिर फनमााण  ५०००००/-   

१०   २ फभखमपुर  राम जानकी मखिर बौन्ड्री फनमााण  २०००००/-   

११  ५ धोफबनी  अफजज मा.फब.सु्कल धोफबफनमा सरस्वती मखिर फनमााण  ३०००००/-   



१२  ५ धोफबनी  मदरसा पलारर  २०००००/-   

१३  २ आश्वारी  अधुरो हनुमान मखिर फनमााण   ३०००००/-   

१४  ३ हररहरपुर  वाडा कायाालय देखख लंगडा बाबाको पोखरा सम्म माटो पुरी 

ग्राबेल गने  

१००००००/-   

१५   मफहला सशखक्तकरण सम्बखि जनचेतनामूलक कायाक्रम  ५०००००/-   

१६  ४ लंगडी  रामफकशोर कुमीको घर देखख रामनाथ राउत कुमीको घर सम्म 

माटो पुरी ग्राबेल गने  

१०००००/-   

१७  ५ धोफबनी  देफबमाईको धमाशालाको लाफग कका ट पाता खररद  १०००००/-   

१८  ३  खदेश राउतको घर देखख जाफकर फमयाको घर सम्म माटो पुने 

काया  

१०००००/-   

१९  ५ धोबीनी  फसफलन्ड्र बाहेक गैस चुल्हा सेट खररद  ५०००००/-   

२०  ३  शमु्भ ठाकुरको घर देखख जोखु ठाकुरको घर सम्म माटो पुरी 

ग्राबेल गरर इटा जडान  

५०००००/-   

२१  ३  अन्य फनमााण कायाको लाफग  २०००००/-   

२२  ४  गौरीशंकरको खेत फनर अधुरो बोरीगं जडान गने  १५००००/-   

२३  ४  प्रवेश ठाकुर को घर देखख देफबमाई सम्म R.C.C. नाला तथा रोड 

ढलान  

३५००००/-   

 

काययपालिका सदस्य लिक्रमालजत प्रसाद किवारजु्यको योजनाहरु   

क्रम संख्या  वाडा नम्बर  योजनाहरु  रकम  कैफियत  

१  ४  चापा कल खररद तथा जडान  ५०००००/-   

२  ४  लंगडी स्वास्थ्य चौकीको लाफग औसफध खररद  ५०००००/-   

३  ४  बखरी हनुमान मखिरको पलारर तथा  सम्भार  ५०००००/-   

४  ४  सोलार जडान (सानो ) ५०००००/-   

 

काययपालिका सदस्य मंगरी देवी चमेनको योजना   

क्रम संख्या  वाडा नम्बर  योजनाहरु  रकम  कैफियत  

१  २  सोलार जडान  ५०००००/-   

२  १ - ५  ब्लैंकेट फवतरण  ५०००००/-   

३  २  गैस चुल्हा फवतरण  ५०००००/-   

४  १ - ५   से्प्र टंकी खररद  ५०००००/-   

 

काययपालिका सदस्य देविाती देवीको योजना  

१  
५  सडक तथा नाला ढलान  

रामायण साह तुरहाको घर देखख मुन्ना 

साह तुरहाको घर सम्म  
१३,००,०००/००   

२  
५  सडक ढलान काया  

वडाका धोफबनी टर ान्सिमार देखख भोला 

साह तुरहाको घरारी सम्म  
८,००,०००/००  आ.ल्या. 

३  
५  जस्ता पाता सफहतको घर फनमााण  वडाका धोफबनी देवी माईको स्थानमा  ३,००,०००/००   



४ 
५  मखिरमा कका ट पाता लगाउने   छोटाका धोफबफनको मखिरमा  १,२०,०००/००   

५  
५  मखिदमा वाईररंग काया  

छोटा धोफबफनको दफिण पफिको 

मखिदमा  
३०,०००/००   

६  
५  कल्भटा फनमााण  

छोटा धोफबनी ईफिश फमयााँको घर 

नफजक  
१,५०,०००/००   

७  
५  दमकल खररद काया  वडा न.५  १,००,०००/००   

 

 

 

 

 

काययपालिका सदस्य शान्ति देवीको योजना 

क्र.स. वडा न. योजनाको नाम स्थान रकम(रु.) कैलियत 

१ १ साडी सेट  वडान.१-५ सम्म  ५,००,०००/०० 
  

२ १ इलेखरर क मोटर खररद वडान.१-५ सम्म  ५,००,०००/०० 
  

३ १ सोलार जडान  वडान.१-५ सम्म  ५,००,०००/०० 
  

४ १ से्प्र टंकी (चाजार सफहत) खररद  वडान.१-५ सम्म  ४,००,०००/०० 
  

५ १ अन्य वडान.१ १,००,०००/०० 
  

६ १ 
अन्य काम  वडा न.१  ५०,०००/००  

 भुक्तानी 

बाकी  
 

काययपालिका सदस्य लदपक सरािको योजनाहरु   

क्रस.न. योजना को नाम ठेगाना रकम कैफियत 

१. खरर ट सोलार जडान काया      वाडा न.-२,फभखमपुर १०,००,०००  

२. चापाकल कररद   

वाडा न.-२,फभखमपुर 

५,००,०००  

३. संकटमोचन मखिर फनमााण  वाडा न.-२,फभखमपुर ५,००,०००  

४. आर.सी.सी नाला तथा माटो पुरी ग्रावेल गने (ललन 

राउतको घर देखख फहरा राउत को घर सम्म) 

वाडा न.-२,फभखमपुर ५,००,०००  

५. आर.सी.सी सडक ढलान काया ( फसचाई अफिस देखख 

वाडा न.-२ अफिस फबच रहेको अधुरो सडक ) 

वाडा न.-२,फभखमपुर ८,००,०००  



६. कुशन तथा गुफडया बनाउने ताफलम  वाडा न.-२,फभखमपुर ५,००,०००  

७. लंगडी कफिस्तानमा बाउन्ड्र ी फनमााण  तथा माटो पुने 

काया  

वाडा न. -४,लंगडी  २,००,०००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा न.१को वडा स्तरीय योजनाहरु 

क्र.स. वडान. योजनाकोनाम स्थान रकम)रु(. कैलियत 

१ 
१ गैस चुल्हा तथा कुकर खररद  वडा न .१   २०,००,०००    

२ 

१ सोलार जडान  वडा न .१   २०,००,०००  

कायापाफलका 

सदस्य ररमा 

देवीको 

योजना(  

३ 

१ आर .सी.सी.नाला तथा सडक ढलान   

जगको घर देखख खोभारीको घर 

सम्म तथा दशैको घर देखख रमण 

पासवानको घर सम्म  

९२००००    

४ 
१ छठ पुजा तथा कायाक्रमको लाफग  वडा न .१   ३५००००    

५ 
१ अधुरो धमाशाला फनमााण  वडान.१ ५०००००    

६ 
१ 

सुकदेव बाबाको मखिरमा जस्तापाताको 

छाना फनमााण  
 ४०००००    

७ 
१ 

मफहला सशाखक्तकरंको लाफग 

जनचेतनामुलक ताफलम  
वडान .१ २५००००    

८ 
१ इलेखरर क मोटर खररद वडा न .१   १००००००  संयुक्त  

९ 
१ 

श्री ने .रा.मा.फब.फबधालयको अधुरो भवन 

फनमााण  
वडा न .१   ५,००,०००/००   

११ 
१ आत्म सुरिा ताफलम  श्री ने .रा.मा.फब .फपपरा   ५,००,०००/००   

१३ 
१ गैस फसफलन्ड्र खररद  वडान .१ १ ,५०, ०००/००   

१४  
१  

घोड दौडामाईको मखिरमा जस्तापाताको 

छाना  फनमााण  
 ५०००००   

१५  
१  बाटो ममात  वडा न .१ भरर   ५०००००   

 

१४ 
१ से्प्र टंकी खररद  वडा न .१   ५०००००   



१५ 
१ 

सुकदेव बाबाको मखिरको बाउन्ड्र ी तथा 

गेट फनमााण  
वडा न .१   ५०००००   

१६ 
१ सुकदेव बाबाको पुजा खचा  वडा न .१   १०००००   

१७ 
१ सशि बेस केम्पमा सहयोग  वडा न .१   ३००००  

 

१८ १ नहर सरसिाई  )भुक्तान्नी बाकी (  वडा न .१   ३०००००   

१९ १ 
वडा कायाालयको भवन फनमााण )भुक्तानी 

बाकी (  
वडा न .१   ५०००००   

 

 

वाडय न.२ को वडा स्तरीय योजनाहरु  

क्रम संख्या  वाडा नम्बर  योजनाहरु  रकम  कैफियत  

१  २  हैन्ड् पाइप खररद   ५०००००/-   

२  २  अस्वारीको उतार टोलमा छठ घाटको कम्पाउन्ड् 

फनमााण  

५०००००/-   

३  २  फबहारी महतोको घर देखख जग राउत को घर सम्म 

ढलान  

५०००००/-   

४  २  सुकदेव बाबाको मेला लगाउने  १०००००/-   

५  २  गोबाररको घर देखख फहरा महतोको घर सम्म R.C.C. 

नाला ढलान( भुक्तानी बाकी)  

५०००००/-   

६  २  शेष नारायणको घर देखख राम बेलाश्को घर सम्म 

भएको बढी कामको भुक्तानी बाकी  

१५००००/-   

७  २  ग्यास फसफलन्ड्र खररद  ४००००००/-   

८  २  ताफलम संचालन  २५००००/-   

 

 



                                                                   वडा न.३को वडा स्तरीय योजनाहरु 

क्रम 

संख्या  

वाडा नम्बर  योजनाहरु  रकम  कैफियत  

१  ३  सोलार जडान  ७०००००/-   

२  ३  चापा कल खररद  ६०००००/-   

 ३  गैस फसफलन्ड्र खररद  २००००००/-   

३  ३  बोररंग सेट खररद  २०००००/-   

४  ३  रुदल राउतको घर देखख नगेन्द्र राउतको 

पोखरी सम्म R.C.C. सडक ढलान  

५०००००/-   

५  ३  धुरूप साहको घर देखख सु्कल सम्म माटो पुरी 

ग्राबेल गने  

१५००००/-   

६  ३  सानो गुलररयामा दफलतहरुको लाफग फबटोर  १०००००/-   

७  ३  वाडा कायाालय फनमााण  ५०००००/-   

 ३ श्री ने.रा.प्रा.फब.गुलररया सु्कल सम्म पोल खररद  १०००००/-   

८  ३  ठुलो गुलररयामा टर ान्सिमार खररद  ४०००००/-   

 ३  मख्बुल्को घर देखख उतर पुल सम्म माटो पुरी 

ग्रावेल गने  

१०००००/-   

९  सानो गुलररया  धुईमाईको मखिर फनमााण  ४०००००/-   

११  सानो गुलररया  नकिेदको घर देखख पफिम मफलदाको घर 

सम्म R.C.C. सडक ढलान  

४०००००/-   

१२  ठुलो गुलररया  जोगी साहको घर देखख कफपलदेवको घर सम्म 

R.C.C. सडक ढलान  

३०००००/-   

१३  अधुरो नाला फनमााण  हररन्द्र पाठकको घर देखख दफिण तिा  सम्म 

(भुक्तानी बाकी) 

१५०००००/-  

१४  ठुलो गुलररयामा खोप 

केन्द्र फनमााण  

फकटा न.४२, साफबक वडा न.९, फसट न. 

११३/००५-४ (बाकी) 

३०००००/-   

१५  अधुरो फवद्यालयको 

छाना ममात काया  

श्री ने.रा.प्रा.हररहरपुरको अधुरो दुई वटा 

कोठाको जस्ता पाता छाउने र ममात (भुकतनी 

बाकी) 

८०००००/-   

१६  सोलार जडान  सानो र ठुलो गुलररया (भुक्तानी बाकी) ४०००००/-   

१७  बोडार देखख नफद सम्म 

चैनल सरसिाई काया  

वडा भरर (भुक्तानी बाकी) ५४०००/-   

१८  अन्य खचा आवस्यकता अनुसार वडा भरर (बाकी) १०००००/-  

 

  



वडा न.४ को वडा स्तरीय योजनाहरु  
क्रस.न योजना को नाम ठेगाना रकम कैफिय

त 

१. कफिस्तानमा माटो पुने काया     लंगडी  ४,००,०००  

२. मदासाा उलूममा झ्याल ढोका फनमााण 

(आ.व.२०७७/०७८ बाट २ लाख थप २ लाख) 

 

लंगडी 

४,००,०००  

३.  गाउाँ  पाफलका अफिसको दोश्रो तल्ल ा फिफनफसंग  

तथा छाना फनमााण काया    

लंगडी  १५,००,०००  

४. श्री काली प्रसाद लाखे मा.फब   लंगडीमा    (अनुदान ) लंगडी ५,००,०००  

५. फशव चचाा भवन फनमााण   लंगडी २,००,०००  

६. बखरी मखिद मा सौचालय फनमााण  बखरी  २,००,०००  

७. आर.सी.सी नाला फनमााण  (फकशोरी साहको घर देखख 

नहर सम्म ) 

लंगडी ५,००,००० 

 

 

८. श्री काली प्रसाद लाखे मा.फब मा बाउन्ड्र ी फनमााण 

काया    

लंगडी ६,५०,०००  

९. आर.सी.सी नाला फनमााण (उदय लाल को घर देखख 

नहर सम्म )भूक्तानी बााँकी 

लंगडी  ५,००,०००  

१०. अन्य   २,००,०००  

११. आर.सी.सी नाला फनमााण (नजु्मदीन फमयााँ को घर 

देखख इफिस फमयाको घर सम्म ) भूक्तानी बााँकी 

लंगडी  ३,००,०००  

१२. आर.सी.सी नाला फनमााण (कफमल फमयाको घर देखख 

बफलन्द्र राउत को घर सम्म ) भूक्तानी बााँकी 

बखरी २,००,०००  

१३. लंगडी स्वास्थ्य चौकीमा ममात सम्भार काया  लंगडी  ५,००,०००  

१४. गैस फवतरण  वाडा न.-

४ 

२५,००,०००  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

वडा न.५ को वडा स्तरीय योजनाहरु 

क्र.स. 
वडा 

न. 
योजनाको नाम स्थान रकम(रु.) 

कैलिय

त 

१ 
५ ग्यास तथा चुल्हा खररद  

गररबतथा अफत फबपन्न पररवारको लाफग 

धोफबनी 
२०,००,०००/००    



२ 
५ फबधालयको ग्राउण्ड ममात काया  बडा धोफबनी  ५,००,०००/००   

३ 
५ आर.सी.सी.नाला फनमााण काया  

हररलाल प्रसादको खेत देखख ववाा 

नहरसम्म बडा धोफबनी  
४,००,०००/००   

४ 
५ ईदगाह ममात  बडा धोफबनी  ५,००,०००/००   

५ 
५ माटो पुरी बोल्डर तथा जाली लगाउने  

मोजफबल फमयााँको गोठ देखख हररलाल 

प्रसादको घर सम्मनहरमा बडा धोफबनी   
५,००,०००/००   

६ 

५ आर.सी.सी.नालातथा ढलान फनमााण 

निलाल हजामको घर देखख ओलायत 

मोलबी साहेबको घर सम्म(बडाका 

धोफबनी ) 

२,००,०००/००   

७ 
५ आर.सी.सी.सडक फनमााण 

सराजुल फमयाको घरारी देखख कल्भटा 

सम्म छोटक धोफबनी   
२,००,०००/००    

८ 
५ माटोपुरने काया (वडाका धोफबनी) 

पारस प्रसाद कुमीको घर देखख सुनेश्वर 

प्रसाद कुमीको घर  सम्म 
५०,०००/००   

९ 
५ 

माटो पुरी,बोल्डर जाली समेत लचका/कल्भटा 

बनाउने काया  

भुलन प्रसादको खेत नफजक छोटा 

धोफबनी   
५,००,०००/००   

१० 
५ आर.सी.सी.नालाफनमााण 

मकु्सद फमयाको घर देखख नहर 

सम्म(छोटा धोफबनी ) 
२,५०,०००/००   

११ 
५ आर.सी.सी.नालाफनमााण (बडाका धोफबनी) 

फबरेन्द्र साह तुरहाको घर देखख मनौवर 

अहमदको पोखरा सम्म 
८,००,०००/००   

१२ 
५ आर.सी.सी.सडक ढलान काया  

छोटा धोफबनी टर ान्सिमार देखख गिुर 

माररको गोठ सम्म  
४,००,०००/००   

१३ 
५ माटो पुरी ग्रावेल गने काया  

हररलाल प्रसादको घर देखख जबार 

देवानको घर सम्म  
१,००,०००/००  

१४ 
५ माटो पुरी ग्रावेल गने काया  

सरल अन्सारीको घर देखख सुटन 

फमयाको घर सम्म  
५०,०००/००   

१५ 

५ आर.सी.सी.नालाफनमााण  

बफि चौधरी(लक्ष्मी मारर)को जफमन 

देखख कमलेश प्रसादको घर सम्म 

(बडाका धोफबनी) 

५,००,०००/००   

१६ 
५ Pressure Cooker खररद काया  वडा न.५  १६,००,०००/००   

१७ 

५ आर.सी.सी.नाला ढलान  
सौकत देवानको घर देखख पफिम तिा  

बाटोमा ( नवाका टोला) 
५,००,०००/००  

वडा 

सदस्य 

लछफमना 

चमेन  

१८ 
५ चापाकल जडान समेत  वडा न.५  ५,००,०००/००    

१९ 
५ जग्गा खररद  वडाका धोफबफनको समसान घाटको  ३,५०,०००/००   

२० 
५ पोशाक फवतरण  

श्री अफजज फमया मा.फब.को 

छाि/छािाहरुको लाफग  
५,५०,०००/००   

२१ ५ माटो पुरी ग्रावेल गने काया  
अफजम फमयााँ हजामको घर देखख सुरेन्द्र 

साहको घर सम्म( वडाका धोफबनी) 
१,००,०००/००   

२२ ५ माटोपुरी ग्रावेल गने  

वडाका धोफबनी अशोक प्रसादको घर 

देखख फकशोरी साहको घर र राजा 

प्रसादको घर देखख सुफग्रम प्रसादको घर 

सम्म  

५०,०००/००   



२३  ५  बाटो ममात काया  वडा न.५  ३,००,०००/००   

२४  ५  माटो पुरी ग्रावेल गने  

वडाका धोफबनी दफिण आररि 

माररको खेत देखख समसान घाटसम्म 

जाने बाटोमा  

३,००,०००/००   

२५  ५  
फशव शखक्त फबधुत उपभोक्ता सफमफत 

धोफबनीलाइ अनुदान  

असहाय,गररब पररवारको लाफग फबजुली 

फनशुल्क  
१३,००,०००/००  आ.स्रोत  

२६  ५  गैस फसफलन्ड्र खररद  वडा न.५  ५,००,०००/००  आ.स्रोत  

२७  ५  कल्भटा फनमााण काया  
कौडी साहको खेत नफजक बडा नहरमा 

( जगरनाथपुर)  
२,००,०००/००  आ.स्रोत  

२८  ५  ईदगह्को बाउन्ड्र ी फनमााण  छोटक धोफबनी  १,५०,०००/००  आ.स्रोत  

२९  ५  से्प्र टंकी खररद  वडा न.५  २,००,०००/००  आ.स्रोत  

३०  ५  
ईदगाह ममात वडाका धोफबनी (भुक्तानी 

बाकी)  
(भुक्तानी बाकी) १,००,०००/००   

३१  ५  
आर.सी.सी.नाला तथा कल्भटा फनमााण 

(भुक्तानी बाकी)  
जाफबर फमयाको घर देखख खाहड  सम्म  २,००,०००/००   

 

 

 

 

 


