
गाउँपा�लका स्तर�य अध्य� ज्यकूो योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ गा.पा.भर� लंगडी, धोबीनी, र �भखमपरु स्कुलमा 
डसे्क बेन्च ख�रद  

८०००००/-  

२ गा.पा.भर� गा.पा.भर� गभर्वती म�हलाहरुको ला�ग 
�नशुल्क एम्बुलेन्स सचंालन  

६०००००/-  

३ गा.पा.भ�रका 
�बरामीहरुको ला�ग 

�भखमपुर अस्पतालमा आखँा �श�बर 
संचालन  

४०००००/-  

४ गा.पा.भ�र गभर्वती म�हलाहरुलाई घरपायक चेक जाँच १,००,०००/-  

५ गा.पा.भ�र बो�रङ्ग सेट जडान १०,००,०००/-  

६ गा.पा.भ�र सोलर जडान कायर् ३०,००,०००/-  

७ २�भखमपुर 
नहरमा 

होम पाइप जडान ४,००,०००/-  

८ २ �भखमपुर �रन्कुको घर दे�ख जादो चौहानको घर 
सम्म नाला तथा सडक ढलान कायर् 

५०००००/-  

९ गा.पा.भ�र हैण्ड पम्प जडान गन� ३५,००,०००/-  

१० गा.पा.भ�रका 
अस्पतालको ला�ग 

औषधी ख�रद गन� १८,००,०००/-  

११ २ �भखमपुर संसार� माईको अधुरो मिन्दर �नमार्ण ९,००,०००/-  

१२ २ आस्वार� सुब्बाको घर दे�ख तपेश्वरको सेलर सम्म 
R.C.C.सडक ढलान कायर् 

८,००,०००/-  

१३ २ आस्वार� रघुनाथको घर दे�ख नन्दलालको घर सम्म 
R.C.C.सडक ढलान कायर् 

६,००,०००/-  

१४ २  म�हला �हसंा सम्बन्धी �शपमुलक ता�लम ५,००,०००/-  

१५  पुरुषहरुको ला�ग �शपमुलक ता�लम 
कायर्क्रम 

५,००,०००/-  

१६  अन्य �व�वध कायर्क्रम १०,००,०००/-  

१७ ३ ह�रहरपुर सातो माईको अधुरो मिन्दर �नमार्ण ५०००००/-  



१८ ३ ह�रहरपुर द�लत बस्तीमा सनमतीको घर दे�ख 
रेडक्रसको घर सम्म R.C.C.सडक ढलान 
कायर् 

५०००००/-  

१९ ३ ह�रहरपुर �हरामन राउतको घर दे�ख भोला राउतको 
घर हुदै येगेन्द्र साहको घर सम्म 
R.C.C.सडक ढलान कायर् 

५०००००/-  

२० ३ ह�रहरपुर  शम्भु प्रसाद आधारभुत �वधालयको 
बाउण्ड्री वाल, शौचालय तथा ममर्त कायर् 

८०००००/-  

२१ ४ लंगडी  नरेश राउतको घर दे�ख परमेश्वर ठाकुरको 
घर हुदै पोइन सम्म R.C.C. नाला तथा 
सडक ढलान कायर् 

६०००००/-  

२२ ४ लंगडी मेन रोड दे�ख सुरेशको घर सम्म माटो 
पुर� गे्रबल गर� R.C.C. नाला तथा सडक 
ढलान  

६०००००/-  

२३ ४ बखर� �कसुनदेवको दकुान दे�ख रामचन्द्रको घर 
हुदै स्कल हुदै खोला सम्म R.C.C. नाला 
तथा सडक ढलान 

१०,००,०००/-  

२४ ४ बखर�  छोटेलाल साहको घर दे�ख लालजीको घर 
हुदै पूवर् खोला सम्म अधुरो नाला तथा 
सडक ढलान कायर् 

१०,००,०००/-  

२५ ५ जगरनाथपुर द�लत भवनको ला�ग शौचालय तथा अधुरो 
बाउण्ड्री �नमार्ण तथा रंगरोगन कायर् 

६०००००/-  

२६ ४ लंगडी लंगडी प्रहर� चौक�मा दोस्रो तला भवन 
�नमाणर्  

५०००००/-  

२७ ३ ह�रहरपुर मिस्जद �नमाणर् कायर् (भुक्तानी बाक�) १०,००,०००/- अ.ल्या. 
२८ ४ लंगडी क�ब्रस्तानमा माटो पुर� बाउण्ड्री गन� 

(भुक्तानी बाक�) 
२०००००/- अ.ल्या. 

२९ २ आस्वार� आस्वार�को उतरवार� टोलमा रहेको 
हनुमान मिन्दरको छाजा �नमाणर् (भुक्तानी 
बाक� ) 

१०००००/- अ.ल्या. 

३० ४  सोलर जडान कायर् ५०००००/- अ.ल्या. 
३१ वडा नं.१  साडी �वतरण कायर् (भुक्तानी बाक� ) ५०००००/- अ.ल्या. 
३२ ४  लंगडी बजारमा रहेको मिन्दर ममर्त तथा 

रंग रोगन कायर् (भुक्तानी बाक� ) 
१०००००/- अ.ल्या. 



गाउँपा�लका स्तर�य उपाध्य� ज्यकूो योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ ३ ह�रहरपुर वडा कायार्लय निजक रहेको राम जानक� 
मिन्दर �नमाणर्  

१०,००,०००/-  

२ ३ ह�रहरपुर गैस चुल्हा �वतरण गन� १००००००/-  

३ ३ ह�रहरपुर ह�रहरपुरको द��ण तफर्  चैनल दे�ख 
सानो धोबीनी नहर सम्म माटो पुर� 
गे्रबल गन� 

५०००००/-  

४ ३ ह�रहरपुर कठ�हया पुलमा सरसफाई तथा �पलर 
जडान गन� 

५०००००/-  

५ ३ ह�रहरपुर मु�खया िजको पोखर� दे�ख पूवर् चौमु�ख 
सम्म नाला �नमार्ण  

५०००००/-  

६ ३ ह�रहरपुर प्रभु पटेलको घर दे�ख �शव राउतको घर 
सम्म R.C.C. सडक ढलान 

३०००००/-  

७ गा.पा.भ�र चापा कल �वतरण गन� १५०००००/-  

८ गा.पा.भ�र  सोलर ब�त जडान गन� (पोल बाहेक) ९०००००/-  

९ ५ नवका टोला 
जगरनाथपुर 

अधुरो इदगाह �नमार्ण २०००००/-  

१० ५ धोबीनी स्कुलमा कम्प्यूटर सेट �वतरण २०००००/-  

११ १ �पपरा िजमको सामाग्री ख�रद तथा �वतरण २०००००/-  

१२ ३ ह�रहरपुर िजमको सामाग्री ख�रद तथा �वतरण २०००००/-  

१३ ३ गुल�रया �क्रकेट सामाग्री ख�रद गन� २०००००/-  

१४ ३ ठूलो गुल�रया उपाध्य� �क्रकेट टुनार्मेन्ट संचालन ५०००००/-  

१५ ४ लंगडी �छपहरमाई निजक रहेको अधुरो धमर्शाला 
�नमार्ण 

६०००००/-  

१६ ३ ह�रहरपुर आँखा �श�वर संचालन ५०००००/-  

१७ ३ सानो गुल�रया समसान घाटमा बाउण्ड्री �नमार्ण ५०००००/-  

१८ ५ बडका धोबीनी देवीमाई मिन्दरमा पण्डाल �नमार्ण ५०००००/-  

१९ ३ ह�रहरपुर उतर 
टोल 

धमर्शाला �नमार्ण ५०००००/-  

२० २ आस्वार� रामबेलासको घर दे�ख रामबाबुको घर 
सम्म R.C.C. सडक ढलान कायर् 

५०००००/-  



२१ २ �भखमपुर सुरेश प्रसादको घर दे�ख रामनारायणको 
घर सम्म माटो पुर� गे्रबल गन� 

२०००००/-  

२२ ३ ह�रहरपुर �सलाई कटाई सम्बिन्ध �सपमूलक 
ता�लम कायर्क्रम 

५०००००/-  

२३ ४ लंगडी अगरब�त बनाउन �सकाउने ता�लम २५००००/-  

२४ ५ जगरनाथपुर माटो पुर� गे्रबल गन� ५०००००/-  

२५ ४ लंगडी इ�द्रस �मयाको घर दे�ख बैजनाथको घर 
सम्म सडक ढलान 

५०००००/-  

२६ गा.पा.भ�र बो�रङ्ग सेट ख�रद तथा �वतरण ८०००००/-  

२७ गा.पा.भ�र स्वास्थ्य 
चौक�को ला�ग 

औष�ध ख�रद गन� १००००००/-  

२८ ३ ह�रहरपुर ट्रान्सफमर्र जडान गन� ७५००००/-  

२९ गा.पा.भ�रका ला�ग पम्प सेट ख�रद २०००००/-  

३० ३ ह�रहरपुर अधुरो ब�थर्ङ्ग सेन्टर �नमार्ण ५०००००/-  

 

कायर्पा�लका सदस्य प्रमजोती कुमार�को योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ वाडर् नं.५ 
धोबीनी  

श्री पावन महादेव राम जानक� मिन्दर 
�वकाश केन्द्रमा बाउण्ड्री वाल �नमार्ण कायर् 

४,००,०००/-  

२ 
 

हैण्ड पाइप जडान गन� (चौतारा �नमार्ण 
समेत) 

५,००,०००/-  

३ वाडर् नं.४ लगंडी अनुरुद प्रसाद कुम�को घर दे�ख पे्रमचन्द्र 
प्रसाद कुम�को घर सम्म नाला तथा सडक 
ढलान  

७,००,०००/-  

४  वाडर् नं.४ 
लगंडी 

मुल सडक दे�ख चन्द्रशखेर प्रसाद कुम�को 
घर सम्म सडक ढलान कायर् 

४,००,०००/-  

५ वाडर् नं.४ लगंडी �छपहर माईको ध्वस्त मिन्दर �नमार्ण कायर् ८,००,०००/-  

६ वाडर् नं.२ मा  सोलर बती तथा टचर् लाइट �वतरण २,००,०००/-  

 



 

कायर्पा�लका सदस्य �दनेश प्रसादको योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ वाडर् नं.५ 
जगरनाथपुर 

अधुरो श्री राम जानक� मिन्दर �नमार्ण 
कायर् 

४,००,०००/-  

२ वाडर् नं.४ लगंडी  छठ� घाटमा बाउण्ड्री वाल �नमार्ण कायर् ७,००,०००/-  

३ वाडर् नं.४ लगंडी  �वधुत पोलमा सोलर बती जडान गन� १०,००,०००/-  

४  वाडर् नं.४  होडीङ्ग बोडर् रा� े २,००,०००/-  

५ वाडर् नं.४ लगंडी वाडर्को सडक छुटयाई �पल्लर जडान गर� 
बाटो र नहर छुट्याउने कायर् 

३,००,०००/-  

६ वाडर् नं.४ मा  �व�भन्न ता�लम कायर्क्रम ३,००,०००/-  

७  �व�वध कायर् १०००००/-  

 

कायर्पा�लका सदस्य शोभावती देवीको योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ वाडर् नं.१  मंगनी राउतको घर देखी नहर सम्म माटो 
पुर� गे्रबल गन� 

१०,००,०००/-  

२ वाडर् नं.१ सोलर जडान कायर् ५,००,०००/-  

३ वाडर् नं.१ स्पे्र टंक� �वतरण ५,००,०००/-  

४ वाडर् नं.१ �वधालयको ला�ग डसे्क बेन्च  २,००,०००/-  

५ 
 

अन्य �व�वध कायर् ३०००००/-  



 

 

कायर्पा�लका सदस्य �रना देवीको योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ वाडर् नं.३ 
ह�रहरपुर  

श्री ने.रा.प्रा.�व दे�ख पूवर् मोती रामको घर 
हुदै उतर तफर्  जाने बाटोमा सोनालाल 
साहको घर सम्म R.C.C. सडक ढलान 

१०,००,०००/-  

२ वाडर् नं.३ 
ह�रहरपुर  

ह�रहरपुरको पूवर् नहरको पुल दे�ख श्री राम 
जानक� मिन्दर हुदै पूवर् धमर्शाला सम्म 
सडक ढलान  

७,००,०००/-  

३ वाडर् नं.३ 
ह�रहरपुर 

जुम�दन �मयाको घर दे�ख द��ण बुध 
�गर�को घर हुदै पिश्चम सुदरसन राउतको 
घर सम्म माटो पुर� गे्रबल गर� सडक 
�नमार्ण 

५,००,०००/-  

४ 
 

हैण्ड पाइप ख�रद तथा जडान गन� (चौतारा 
समेत) 

६,००,०००/-  

५ वाडर् नं.४ लगंडी युवाहरुलाई जनचेतना मूलक ता�लम 
संचालन 

१,००,०००/-  

६ वाडर् नं.४ मा  �कशोर�हरुलाई सरसफाई सम्बन्धी ता�लम  १,००,०००/-  

 

 

 

कायर्पा�लका सदस्य नन्द�कशोर प्रसादको योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ वाडर् नं.२ �भखमपुर बासदेव राउतको घर देखी ठाकुर साह गोठको 
घर सम्म माटो पुर� गे्रबल गन� 

२,५०,०००/-  

२ वाडर् नं.२ �भखमपुर राम�कशोर श्रीवास्तवको घर दे�ख नगेन्द्र 
राउतको घर सम्म माटो परु� गे्रबल गन� 

५०,०००/-  



३ वाडर् नं.२ �भखमपुर सा�वक वडा नं.५ को गण्डक नहर सँगै रहेको 
साइफनको खाल� जग्गामा श्राध संस्कार स्थल 
�नमार्ण 

३,००,०००/-  

४ वाडर् नं.२ �भखमपुर सा�वक वडा न.ं १ दे�ख ५ सम्मको �वधुत 
पोलमा सोलर बती जडान 

५,००,०००/-  

५ वाडर् नं.२ �भखमपुर चापाकल जडान कायर् ५,००,०००/-  

६ 
 

गर�बीका रेखा मुनी रहेका �वपन्न वगर्को 
स्वास्थ्य �वमा संचालन 

३,००,०००/-  

७ वाडर् नं.२ �भखमपुर स्पे्र टंक� ख�रद २०००००/-  

८ वाडर् नं.२ �भखमपुर ट्रान्सफमर्र दे�ख ओमप्रकाशको घर सम्म नाला 
तथा माटो पुर� गे्रबल गन� 

४०००००/-  

९ वाडर् नं.२ �भखमपुर म�हला स्वरोजगार कायर्क्रम २०००००/-  

१०  �व�वध कायर् ३०००००/-  

 

मनो�नतसदस्य श्री शारदा देवीको योजनाहरु 

क्र.स. वडा न. योजनाको नाम स्थान रकम(रु.) कै�फयत 

१ १ 
आर.सी.सी.नालातथा सडक 

ढलान 
मथुराप्रसादको घर दे�ख द��ण 
पुबर् भुट� हजराको घर सम्म 

१०,००,०००/०० 
  

२ १ माटोपुन� कायर् 
सानोनहर दे�ख पिश्चम ठुलो 

नहरसम्म 
५,००,०००/०० 

  

३ १ चापाकलजडान समेत वडान.१ १०,००,०००/०० 
  

४ १ सोलारजडान कायर् वडान.१ ५,००,०००/०० 
  

 

                 
 
 
 
 
 
 



 
  वडा न.१ को वडा स्तर�य योजनाहरु 

क्र.स. वडा न. योजनाको नाम स्थान रकम(रु.) कै�फयत 

१ 
१ 

सुकदेव बाबाको मिन्दरमा पुजा 
कायर्  

�पपरा  २,००,०००/००    

२ 

१ नाला �नमार्ण कायर्  
पिश्चम ल�मी महतो 
केवटको घरदे�ख बन्धु 

साहको घरसम्म  
१०,००,०००/००    

३ 
१ नाला �नमार्ण कायर्  

न�गना राउतको घरदे�ख मथुरा 
प्रसादको घरसम्म  

१०,००,०००/००    

४ 
१ 

ऐलानी जग्गा छुट्याउनको ला�ग 
नाप जांच तथा �पलर जडान  

वडा न.१  ४,००,०००/००    

५ 
१ छठ पुजा  वडा न.१  २,००,०००/००    

६ 
१ नहर सर सफाई कायर्  वडा न. १  ३,००,०००/००    

७ 
१ नाला सर सफाई कायर्  वडा न. १  २,००,०००/००    

८ 
१ 

ब्रहम बाबाको मिन्दरमा माटो 
पुन� कायर्  

वडा न. १  ५०,०००/००    

९ 
१ 

�बधालयको भवनको 
प्लास्टर,झ्याल ढोका तथा �बजुल� 

जडान कायर्  

श्री ने.रा.मा.�ब.�पपराको 
मा�थलो तल्लावाला भवनमा  

१०,००,०००/००    

१० 
१ आर.सी.सी.सडक ढलान कायर्  

मुखतार �मयाको घर दे�ख 
पिश्चम पे्रम �कशोरको 

घरसम्म  
१०.००.०००/००    

११ 
१ आर.सी.सी.सडक ढलान कायर्  

घोडदौडा गाउँदे�ख पिश्चम 
सडकको �नमार्ण कायर्  

७.००.०००/००    

१२ 
१ सोलार जडान कायर्  वडा न.१  १०,००,०००/००    

१३ 
१ कृ�ष सम्बिन्ध ता�लम  वडा न. १  ५,००,०००/००    



१४ 
१ आर.सी.सी.सडक ढलान कायर्  

हरेन्द्र गोसाईको घर दे�ख 
मथुरा प्रसादको घरसम्म  

८.००.०००/००    

१५ 
१ 

झ्याल ढोका तथा प्लास्टर गन� 
कायर्  

श्री ने.रा.प्रा.�ब.घोडदौडा 
�पपरामा  

५,५०,०००/००    

१६ 
१ �बधालय अनुदान कायर्  

श्री ने.रा.मा.�ब.�पपरामा क�ा 
११ र १२ संचालन   

३,००,०००/००    

१७ 
१ अन्य  वडा न. १  २,००,०००/००  

  

१८ १ 

घोडदौडा माईको मिन्दरमा 
जस्तापाताको छाना �नमार्ण 
कायर् (भुक्तानी बाक� ) 

वडा न.१  ५,००,०००/००    

१९ १ 
वडा न.१ मा पोलबती जडान 

कायर्( भुक्तानी बाक� ) 
वडा न.१  ५,००,०००/००    

 

वाडर् न.२को वडास्तर�य योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ २�भखमपुर वडा कायार्लयको भवन ममर्त, कम्पाउण्ड तथा 
गेट रंगरोगन गन� 

१००००००/-  

२ २�भखमपुर र 
आस्वार� 

हैण्ड पाइप जडान समेत १००००००/-  

३ २ आस्वार� प्रहर� चौक� ममर्त गन� १०००००/-  

४ २आस्वार� गोगल जीको घर देखी श्री ने.रा.प्रा.�व.सम्म 
सडक ढलान तथा नाला �नमार्ण 

१६०००००/-  

५ २ आस्वार�  श्री पारस राजप�त स्कुलमा कम्पाउण्ड तथा 
ममर्त कायर् 

४४००००/-  

६ २ �कशोर�हरुको ला�ग स्वास्थ्य प्रजन्न सम्बन्धी 
ता�लम 

३०००००/-  

७ २ बाल संर�ण सम्बन्धी ता�लम ३०००००/-  

८ २ अन्य कायर्क्रम ४४००००/-  

९ २�भखमपुर अवध जीको घर दे�ख ट्रान्सफमर्र सम्म नाला 
तथा सडक ढलान 

१०,००,०००/-  

१० २ �भखमपुर मंगनी जीको घर दे�ख अनुरुद चौहानको घर 
सम्म नाला तथा सडक ढलान 

५०००००/-  



११ २ आस्वार� महेन्द्र जी को घर देखी प्रभु जीको घर सम्म 
नाला तथा सडक ढलान 

५०००००/-  

१२ २ �भखमपुर मोटर जी को घर देखी कंचनको घर सम्म पक� 
नाला �नमार्ण 

२०००००/-  

१३ २ आस्वार� श्री ने.रा.प्रा.�व आस्वार�मा �श�क भनार्को ला�ग 
अनुदान 

२६००००/-  

१४ २ आस्वार� श्रीराम पशपु�त प्रा.�व.मा स्वयम सेवक �श�क 
भनार्को ला�ग अनुदान 

२६००००/-  

 

वाडर् न.३ को वडास्तर�य योजनाहरु 
क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल   योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ ३ सानो गुल�रया  रामसुरतको घर दे�ख ब्रहम बाबाको मिन्दर सम्म 
R.C.C. सडक ढलान 

५०००००/-  

२ ३ सानो गुल�रया  �बनय प्रसादको घर दे�ख नहर सम्म R.C.C. सडक 
ढलान 

३०००००/-  

३ ३ सानो गुल�रया  मिन्दर दे�ख जोखु प्रसादको घर सम्म सढक ढलान  ३०००००/-  

४ ३ सानो गुल�रया  सत्यनारायण राउतको खेत निजक राम खाडमा पुल 
�नमार्ण 

५०००००/-  

५ ३ ह�रहरपुर नन्दलाल महतोको घर दे�ख पिश्चम पोखर� सम्म 
अधुरो सडक ढलान 

६०००००/-  

६ ३ ह�रहरपुर अिम्बका साहको घरदे�ख पिश्चम बैजनाथ राउतको 
घर सम्म सडक ढलान 

६०००००/-  

७ ३ ह�रहरपुर रामलालको घर दे�ख जमदार �मयाको घर सम्म सडक 
ढलान  

२५००००/-  

८ ३ ह�रहरपुर उदा राउतको घर दे�ख उतर तफर्  ह�मद �मयाको मेल 
सम्म माटो पुर� गे्रबल बाटो �नमार्ण 

५०००००/-  

९ ३ ह�रहरपुर कनाई राउतको घर दे�ख उतर तफर्  जाने बाटो पुल 
सम्म सडक ढलान 

१००००००/-  

१० ३ ठूलो गुल�रया मोबारक �मयाको घर दे�ख रोज �मयाको घर सम्म 
R.C.C.सडक ढलान 

५०००००/-  

११ ३ ठूलो गुल�रया ध�नलाल राउतको खेतको द��ण तफर्  सावर्ज�नक 
जग्गामा सामदुा�यक �ववाह भवन �नमार्ण 

१००००००/-  

१२ ३  अन्य �व�वध खचर् १००००००/-  



१३ ३ हैण्ड पम्प ख�रद ग�र जडान गन� २५००००/-  

१४ ३ नं.वडा भ�र व�ृारोपण गन� २०००००/-  

१५ ३ श्री ने.रा.प्रा.�व.गुल�रयामा स्वयम सेवकको तलब १५००००/-  

१४  सानो गुल�रयामा गैस �वतरण १००००००/- ५ लाख 
अ.ल्या. 
समेत 

१५ ह�रहरपुर ह�रन्द्र पाठकको घर दे�ख चौमु�ख सम्म नालातथा 
सडक �नमार्ण (बाक� ) 

१५०००००/- अ.ल्या. 

१६ ३ ठूलो गुल�रया �कता नं. ४२ मा खोप केन्द्र �नमार्ण(बाक�) ३०००००/- अ.ल्या. 

१७ ३ ठूलो गुल�रया श्री ने.रा.प्रा.�व गुल�रया �वधालय सम्म पोल ख�रद 
(भुक्तानी बाक�) 

१०००००/- अ.ल्या. 

 

वडा न.४ को वडा स्तर�य योजनाहरु 

क्र.स. वडा न.   योजनाको नाम  स्थान  रकम(रु.) कै�फयत  

१ ४ हैन्ड पाइप जडान (चौतारा समेत) वडा न.४  ६,००,०००/००    

२ ४ नाला �नमार्ण  ब्रह्मबाबा दे�ख प्राथ�मक स्कुलसम्म  ५,००,०००/००    

३ ४ सडक ढलान  ब्रहमबाबा दे�ख मूल सडकसम्म  ५,००,०००/००    

४ ४ 
झ्याल ढोका ममर्त कायर्,प्लास्टर तथा 

रंग रोगन कायर्  
श्री ने.रा.प्रा.�ब.बखा�रको नया 

भवनको ममर्त  
५,००,०००/००    

५ ४ आर.सी.सी.नाला �नमार्ण  
छोटेलालको घर दे�ख मो�तलालको घर 

सम्म  
५,००,०००/००    

६ ४ अधुरो धमर्शाला �नमार्ण कायर्  बख�रको अधुरो धमर्शाला �नमार्ण  ५,००,०००/००    

७ ४ 
अधुरो शौचालय �नमार्ण कायर् तथा 

अन्य भैपर� खचर्  
बख�रको मिस्जदको अधुरो शौचालय 

�नमार्ण कायर्  
३,००,०००/००    

८ ४ 
स्वयम सेवक तथा लेखापाल (�वधालय 

कमर्चा�र) को ला�ग तलब भता 
श्री काल� प्रसाद लाखे मा.�व.मा 

अनुदान 
५४००००/-   

९ ४ अधुरो धमर्शाला �नमार्ण कायर्  
लंगडी बजारको अधुरो धमर्शाला 

�नमार्ण कायर्   
५,००,०००/००    

१० ४ अधुरो मिन्दर �नमार्ण कायर्  देवी माईको अधुरो मिन्दर �नमार्ण ५,००,०००/००    



कायर्  

११ ४ सोलार बती तथा टचर् �वतरण कायर्  वडा भ�र  ५,००,०००/००    

१२ ४ नाला �नमार्ण कायर्  
मथुरा राउतको घर दे�ख रामनाथ 

राउतको घर सम्म  
५,००,०००/००    

१३ ४ सडक ढलान  
मथुरा राउतको घर दे�ख रामनाथ 

राउतको घर सम्म  
५,००,०००/००    

१४ ४ ममर्त तथा रंगरोगन कायर्  ई.प्र.का.लंगडी ५,००,०००/००    

१५ ४ नाला �नमार्ण कायर्  
बैजनाथ साहको घरदे�ख प्रमोद साहको 
घरसम्म र इस्माइल �मयाको घरदे�ख 

मदन साहको घरसम्म  

५,००,०००/००    

१६ ४ जनचेतना मुलक कायर्क्रम  
म�हलाहरुका ला�ग घरेलु �हसंा 

सम्बिन्ध जनचेतना मुलक कायर्क्रम  
१,००,०००/००  

  

१७ ४ अन्य �व�वध कायर्क्रम आवश्यकता अनुसार  ४६००००/- 
  

१८ ४ नाला �नमार्ण  
उदयलालको घरदे�ख नहरसम्म 

(भुक्तानी बाक�) 
१०,००,०००/००  

अ.ल्या. 

१९ ४ 
गा.पा.भवनको दोस्रो तल्ल �नमार्ण 

कायर्(भकु्तानी बाक�) 
गा.पा. भवन  १५,००,०००/००  

अ.ल्या. 

२० ४ �शवचचार् भवन �नमार्ण (आल्या) वडा न.४  २,००,०००/००  अ.ल्या. 
 

वाडर् न.५ को वडास्तर�य योजनाहरु 

क्रमसंख्या वाडर्नम्बर/ टोल योजनाहरु रकम कै�फयत 

१ ५ धोबीनी अिजज �मया मा.�व.को भवन �नमार्ण ४०,००,०००/-  

२ ५ धोबीनी अिजज �मया मा.�व.स्कुलमा नगद 
अनुदान 

१५,००,०००/-  

३ ५ धोबीनी इस्लाम �मयाँको बैठाका दे�ख नुरबानी 
�मयाँको घर सम्म आर.सी.सी. सडक 
ढलान 

५,००,०००/-  



४ ५ बडका 
धोबीनी 

ब�थर्ङ्ग सेन्टरमा ममर्त कायर् ५,००,०००/-  

५ ५ बडका 
धोबीनी 

गैस चुल्हा सेट �वतरण  ५०००००/-  

६  ५ छोटक� 
धोबीनी  

मुस्तफा �मयाँको घर दे�ख सम्सान घाट 
सम्म माटो पुर� व�ृारोपन गन� 

४०००००/-  

७ ५ धोबीनी  दमकल (पम्पी सेट) ख�रद ५०००००/-  

८ 
 

अन्य भैपर� आउन ेकायर् ५०००००/-  

९ ५ छोटा धो�बनी भुलन प्रसादको खेत निजकमाटो पुर�बोल्डर 
जाल� समेत लचका/कल्भटर् बनाउने 
कायर्(भुक्तानी बाक�) 
 

५०००००/-  

१० ५ धोबीनी ल�तफ �मयाको घर देखी नजामो�दन 
�मयाको घर सम्म नाला �नमार्ण 

७०००००/-  

११ ५ बडका 
धोबीनी 

छठ घाट ढलान तथा चौतारा �नमार्ण ७०००००/-  

१२ ५ धोबीनी कलाम �मयाको घर दे�ख भोलाको खेत 
सम्म माटो परु� गे्रबल गन� 

३०००००/-  

१३ ५ धोबीनी  स्पे्र टंक� ख�रद तथा �वतरण ३०००००/-  

१४ ५ जगरनाथपुर जगरनाथपुर छठ घाट ढलान तथा बाउण्ड्री 
�नमार्ण 

६०००००/-  

 

 

 


