
वडा नं. १ को योजना 
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 मेन रोड देखी पिन्डेश्वर मखुखया घर सम्म िछवारी टोलमा माटो ग्राईभेल 100000
2 डोरा डगर उकाश तथा माटो कायय भटुन घर देखी झटुकी डगर सम्म 250000
3 ससताराम साह घर देखी लक्ष्मण साहको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल सडक सनमायण 100000

4 ट्रान्सफमयर देखी नवेालाल घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 200000
5 इनर घरको ढलान सडक देखी राम कुमार घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 100000
6 मााँ चन्रावतीमा सर सफाई भएको कायय स-ुसम्िन 150000
7 धमयदेव मखुखयाको घर देखी लक्ष्मण मखुखयाको घर सम्म ढलान कायय 400000
8 दखुाई घर देखख कुलो सनमायण तेसलया िोखरी सम्म कायय स-ुसम्िन भएको 200000
9 ठकाई घर देखख ससताराम घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 100000

10 राजी घर देखी असफी यादवको खेत सम्म माटो तथा ग्राईभेल 100000
11 १ नं. कायायलयमा पवसभन्न खचय वाित़ 700000
12 वडा नं. १ को सम्िूणय रोड ममयत सम्भार कायय 1000000
13 राम सनु्दर यादवको घर देखख कजरा नदद सम्म ढलान कायय 300000
14 वसलटोलको मेन रोड देखख इसरीलाल घर सम्म तथा ग्राईभेल 50000
15 िश ुिंछी पवकास अन्तगयत काययक्रम 400000
16 लक्ष्मण िसल देखख इसरीलाल घर सम्म ढलान कायय 150000
17 मााँ चन्रावती िोखरीको मेला व्यस्थािन कायय 370000
18 वाखटटन पवरतण काययक्रम 100000
19 पविद, िोषण तथा सरसफाइ काययक्रम 200000
20 लैपिक पहन्सा सम्बखन्ध जनचेतना मलुक काययक्रम 150000
21 दखुाई यादवको घर देखी चन्रवसत िोखरी सम्म नयााँ रोड सनमायण माटो मात्र 200000
22 रोजगार सेवा केन्र वाट संचालन हनु ेगरी िटमपवि सम्वखन्ध तासलम 280000
23 कजरा टोलको मेनरोड देखी कोखशका घर सम्म ढलान कायय 300000
24 पवपवध र अन्य खचय 100000

जम्मा 6000000
वडा नं.१ को गा िा स्तररय योजनाहरु

क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 चन्रावसत िोखरीको सडलमा डाक्नशे्वरी मखन्दरको सनमायण 300000
2 जगरनाथ घर देखख खजवछ मण्डलको घर सम्म ढलान कायय 500000
3 वडा नं. १ मा महादेव मंददर 500000
4 चन्रावसत िोखरीको सडलमा डगररन थानको ममयत सम्भार कायय 300000
9 चन्रावसत िोखरीमा घाट सनमायण 1000000

10 चन्रावसत िोखरीमा मण्डि सनमायण 500000
11 बरगासछ देखख प्रहरी चौकी सम्म सम्म माटो तथा ग्राईभेल सडक सनमायण 300000
12 मेनरोडको सतन मण्डल घर देखख तेजनारायण घर सम्म वाटो ढलान 500000
13 चन्रावती िोखरी जान ेवाटोको मेन सडकमा गेट सनमायण कायय 600000

जम्मा 4500000



वडा नं. 2 को योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 दसलतहरुको लासग आयमलुक तासलम 200000
2 मपहलाहरुको लासग ससलाई कटाई तासलम 500000
3 मढुा वनाउन ेतासलम 300000
4 कमलिरुमा अधरुो मखस्जद सनमायण कायय 700000
5 कमलिरुमा अधरुो सलहेश मखन्दर सनमायण कायय 400000

6 कमलिरु गाउाँमा बाबनुाथ यादवको घर देवसैर यादवको घर सम्म नाला सपहतको ढलान कायय 1900000
7 बनैसनयााँ गाउाँमा शैलेन्र यादवको घर देखख समयााँ टोल सम्म ढलान कायय 1500000
8 वडा नं. २ को कायायलयमा पवसभन्न खचय वाित 500000

6000000
२ नं. वडाको गाउाँिासलका स्तरीय योजना

क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 वडा नं. २ मा रहेको नवदगुाय भगवती (बहवुार नखजक) मखन्दर सनमायण कायय 2000000

2
वडा नं. २ मा रहेको नवदगुाय भगवती (बहवुार नखजक) मखन्दर, को DPR सनमायण कायय को 
DPR सनमायण कायय

1000000

3 वडा नं. २ मा रहेको आयवेुददक औषधालयको DPR सनमायण कायय 1000000
4 वडा नं. २ कमलिरुमा कृपष ससचाई िररयोजनाको को DPR सनमायण कायय 500000

5
वडा नं. २ अनतगयत पवसभन्न कृपष िैनीहरुको ममयत, सरसफाई तथा पवसभन्न वाटोहरुलाई माटो 
तथा ग्राईभेल ममयत सम्भार

500000

6
कमलिरु गाउाँमा उसमान समयााँको घर देखख इसमाइल समयााँको घर हदैु हपवव समयााँको घर 
सडक ढलान कायय

1100000

7 वडा नं. २ मा पवसभन्न बाटोहरुमा माटो तथा ग्राईभेल सपहतको बाटो सनमायण कायय 2000000
8 कमलिरुमा पवसभन्न ठाउाँहरुमा ढलान काययहरु 3800000
9 वडा नं. २ मा पवसभन्न ठाउाँहरुमा पवधतुीकरणको लासग िोल तार तथा जडान कायय 900000

10 वडा नं. २ मा रहेको कुलो िैनी सरसफाई तथा कलभटय सनमायण कायय 700000
11 बनैसनयााँको अधरुो नाथवावा मखन्दर सनमायण कायय 800000
12 वडा नं. २ मा पवसभन्न ठाउाँहरुमा टु्यववेल जडान कायय 750000
13 कमलिरुको डोम वस्तीमा बतह ुसडहबार मखन्दर सनमायण कायय 150000
14 कमलिरुमा खशुीलाल सदा घर अगाडी अधरुो ददना भदर मखन्दर सनमायण कायय 700000

15
वडा नं. २ मा रहेको २ वटा पवद्यालयलाई आवश्यक िने भवन, फसनयचर, शैखिक सामग्री 
तथा अन्य कायय

500000

16 कमलिरु कमलेश्वरी मंददर छत, िलाष्टर, रंग, रोगन 500000
17 कमलिरुमा ओपिन्र यादव घर देखख स्कुल सम्म माटो ग्राईभेल कायय 400000

जम्मा 17300000



वडा नं. ३ को योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 श्री बाबा सडहबार अष्टजामको लागी 500000
2 श्री जन्ता अधारभतु पवद्यालय नघो -३ को वाल सनमायण कायय 400000
3 वडा नं. ३ अन्तगयत खान ेिानी तथा टु्यववेल जडान कायय 1100000
4 एम नाइन एल (M.Nine L) नहरीमा माटो तथा ग्राईभेल र ममयत समेत कायय 600000
5 वडा नं. ३ अन्धरी टोलमा खजलेव खेत सनर बााँध सनमायण तथा ममयत कायय 200000
6 वडा नं. ३ अन्तगयत कट्टी टोलको रामजानकी मन्दीरको लासग पवसभन्न कायय 500000
7 नवोदय रा प्रा पव कट्टीको वसभन्न कायय 600000

8
वडा नं. ३ अन्तगयत पवसभन्न ठाउाँमा होम िाइि र ससंग्राही िोखरी सनर नहरमा िाइि जडान 
कायय

500000

9 ३ नं. वडा अन्तगयत रोडमा माटो ग्राईभेल र इट्टा टुक्रा ममयत सम्भार कायय 1000000

10 वडा नं. ३ अन्तगयत िवुायरी टोलमा िखिमी कोशी नहर देखी दखिण िट्टी िैनी खजनोधार कायय 100000

11 िखिम कोशी नहरको तलुसी यादवको घर नखजक देखी िैनीमा ढलान कायय 500000
जम्मा 6000000

वडा नं. ३ को गाउाँिासलका स्तरीय योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 गाउाँिासलका भवन सनमायण 10000000
2 नघो िछवारीटोलको मसुहरी सनरको िोखरीमा घाट सनमायण कायय 700000
3 बरी भजेुलको घर देखी अखशषलाल यादवको घर सम्म ढलान कायय 1900000
4 पवजल यादवको िोखरीमा घाट र रोड ढलान कायय 600000
5 रोजगार सेवा केन्र बाट संचालन हनु ेगरी हाउस वाईररंग सम्बन्धी खशिमलुक तासलम 500000

6
अधरुो रोडमा राम ुयादवको घरको अगाडी देखी नघो िवुायरी टोलको हपटया हुाँदै नहर सम्म र 
वचेको खण्डमा रामटोलमा िने रोडहरु ढलान कायय

3000000

7 ३ नं. वडा अन्तगयत पवसभन्न ठाउाँमा िोल, तार, जडान कायय 2400000

8
नघो वडा नं. ३ िवुायरी टोलको िरुानो हपटयाको ररयासत मंसरुीको घर देखी रजमान हुाँदै 
नहर सम्म माटो तथा ग्राईभेलको रोड र रजमान िसतयमा पक्रकेट पफटड बनाउाँन ेकायय

2400000

9 वडा नं. ३ को अन्तगयत पवसभन्न रोडहरुमा बाटो तथा ग्राईभेल कायय 1400000
10 नघो िछवारीटोलको अधरुो हनमुान मखन्दर सनमायण कायय 300000
11 नहरमा भटुटुन घर सनर चवतुरा सनमायण कायय 200000

12
नघो स्वास््य चौकीको अगाडी भवनको मासथटलो तटला सनमायण साथै प्लास्टर र बाउन्री 
वाल समेत

1000000

13
मानिरु िोखरीको िछवारी महाडमा रामचररत्र घर सनर समदुाय भवन रहेको स्थान देखख उत्तर 
तफय  महाडको सडलमा महादेव मंददर सनमायण

400000



14 सतो मंडलको घर देखख भोला िासमान घर सम्म सडक ढलान कायय र होम िाइि 400000

15 नघो िछवारी टोलको राज नारयण मंडल घर को अगाडी 12" को ६ वटा होम िाइि जडान 200000

16 मलु सडक ट्रान्सफमयर देखख बैरस ुघर सम्म माटो तथा ग्राईभेल कायय 600000
17 श्री सन्यासी रा प्रा पव अन्धरीमा ममयत संभार 300000
18 ददना भरी भान सनमायण कायय 500000

19
नघो िवुायरी टोलको श्री जनता आधारभतु पवद्यालय राजगढ -३ जान ेबाटोमा स्कुल नखजकमा 
रहेको िोखरीको डीलमा िखायल लगाउन ेकायय

900000

20
नघो िवुायरी टोलको मलु सडकको भागवत मण्डल घर देखख हरर मण्डल हदुैँ भागवत िासमान 
घर सम्म आर सस सस ढलान तथा नाला सनमायण कायय

500000

21
नघो िवुायरी टोलको मलु सडकको ददनशे यादव घर देखख राम चन्र यादवको खेत सम्म आर 
सस सस ढलान र सनत खेत देखख उच्च मा पव नघो सडक सम्म माटो ग्राईभेल तथा होम िाइि 
१० वटा

1200000

22 मपहलाहरुको लासग ससलाई कटाई सम्वखन्ध ससिमलुक तासलम 300000
23 पवसभन्न िैनी सफाई तथा ममयत 200000
24 हेटथिोष्ट देखख गा िा भवन सम्म कुलो िैनी सनमायण 1900000
25 कमरससयल टु्यववेल गा िा मा 600000
26 गाउाँिासलका कायायलय सभत्र ट्वालेट सनमायण 900000
27 बाल श्रम सम्वन्धी जनचेतना मलुक काययक्रम 500000
28 सरसफाई सम्वन्धी जनचेतना मलुक काययक्रम 500000
29 मपहलाहरुलाई प्रजनन सम्वन्धी जनचेतना मलुक काययक्रम 500000
30 लाग ुऔषध सम्वन्धी जनचेतना मलुक काययक्रम 500000
31 झौहरा चौकको सतुनाहीमा माटो िनेु र वजार व्यवस्थािन गने कायय 900000

जम्मा 36200000



वडा नं. 4 को योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 मलु सडक देखख बसदेुव मंडलको घर हुाँदै मखन ठाकुरको घर सम्म ढलान कायय 500000
2 अनन्तलाल मंडलको घर देखख िूवय जान ेबाटोमा नाला सनमायणको कायय 500000

3 धाती  टोलको सडहबार थान देखख ३०० समटर िूवय नहरको छेउमा िाईि कटभटय सनमायण कायय 500000

4 जमवुा टोलमा तनकु लाल घर देखख िूवय लखन घर सम्म सडकमा माटो तथा ग्राईभेल काय 250000

5 पिप्राको रा.प्रा.पव.को कायायलय सनमायण कायय 100000
6 जमवुा टोलमा कृपष काययको लासग पवसभन्न ठाउाँमा िोल तार जडान कायय 600000
7 अगवुा कृषकको लासग उत्िादन सम्बन्धी नयााँ प्रपवधीको तासलम –४५जनालाई 50000
8 छतािरुमा कृपषको लासग िोलतार जडान कायय 500000
9 पिप्रामा कृपषको लासग तारिोल जडान कायय 500000

10 मैनर तथा सभपष सरसफाई तथा ममयत कायय 300000
11 चिेनामा कृपषको लासग िोत तार जडान कायय 500000
12 जमवुा रा.प्रा.पव.को अधरुो भवन सनमायण कायय 300000
13 वडा अध्यिद्वारा खेलकुद तथा हाजरी जवाफ प्रसतयोसगत 300000
14 बेटहीको श्रवण मंडलको घरको नखजक रहेको शसन मखन्दरको लासग मखन्दर ढलान कायय 200000
16 जमवुाको मखुस्लमहरुको कबरगाहमा बौखन्रवाल सनमायण 150000
17 खानिेानी सम्बन्धी सरसफाई काययक्रम 50000

18
वडा अध्यिद्वारा ४नं.वडा अन्तगयतका जे.ना.,द.जे.ना.एकल मपहला ,पवधवा र अिांगहरुको 
सम्मान काययक्रम

700000

जम्मा 6000000
वडा नं. ४ गाउाँिासलका स्तरीय योजना

क्र.सं. योजनाको नाम रकम
1 जमवुा चौकमा चवतुरा िलास्टर तथा कृपष सेटको अगाडी माटो िनेु कायय 200000
2 चिेनाको अधरुो कमला मखन्दर सनमायण कायय 300000
3 पिप्राको सडहबार बाबाको प्रांगनमा बौखन्रवाल सनमायण कायय 450000
4 धाती टोलको अधरुो सडहबार बाबाको मखन्दर िलास्टर तथा रंगरोगन कायय 300000
5 खशव संकर मंडलको घर अगाडी बजरंगबली मंददर सनमायण 550000
6 स्टेसडयमको अगाडी हनमुान मखन्दर सनमायण कायय 500000
7 धाती टोलको सडहबार बाबाको प्रांगनमा धमयशाला सनमायण कायय 500000
8 धाती टोलको अधरुो सडहबार बाबाको प्रांगनमा मरबा सनमायण कायय 1000000
9 छातािरुको अधरुो शसन मखन्दर िलास्टर तथा रंगरोगन कायय 300000

10 वडा नं.१ र २ जमवुा टोलको सडहबार बाबाको प्रांगणमा धमयशाला सनमायण कायय 600000
11 सदाय बस्तीमा सलहेश मखन्दर सनमायण कायय 500000



12 बेटहीको उत्तम मंडलको घर देखख गोिाल मंडलको घर सम्म ढलान कायय 500000

13 बेटहीको नारायण मंडलको घर देखख भोजदेव मंडलको द्वार सम्म माटो तथा ग्राईभेल कायय 450000

14 बेटहीको जसोसधया घर देखख िसुनय िोखरी सम्म नाला तथा ढलान कायय 600000
15 बेटहीको फलाई मंडलको घर देखख डोमराही सम्म ढलान कायय 500000
16 ४ नं.वडा कायायलयको दईु तले भवन सनमायण कायय 1000000
17 सापवक गा.पव.स. बेटही चिेना वडा नं.१ देखख ९ सम्म पवसभन्न ठाउाँमा बटब जडान कायय 300000
18 बेटहीको राम जानकी मखन्दरको अगाडी बौखन्रवाल र खस्टल रेसलंग सनमायण कायय 1500000

19
बेटहीको गंगाराम मंडलको घर देखख िूवय जोसगन्र मंडलको घर सम्म अधरुो नाला ,माटो तथा 
ग्राईभेल कायय

900000

20 बेटही धाती टोलमा कृपषको लासग पवसभन्न ठाउाँमा िोलतार जडान काय 1000000
21 अधरुो हेटथिोष्ट िलास्टर, रंगरोगन तथा फरसनचर कायय 700000
23 पिप्राको मेन रोड देखख पहरा लाल मंडलको घर सम्म नाला तथा ढलान कायय 900000
24 िसुनय िोखरी देखख िखिम वगहा खाल सम्म माटो तथा ग्राईभेल र िलु सनमायण कायय 1000000
25 मा.पव स्कुल वेटही चिेनाको वाउन्री वाल सनमायण 800000
26 जमवुा टोलको गाउाँको िोखरीमा िूवयिटीमा घाट सनमायण कायय 650000
27 चिेना राम टोल देखख श्रवनको खेत सम्म माटो तथा ग्राईभेल 500000
28 जमवुा टोलमा प्रमेलाल साहको घर देखख दखिण अहमद घर सम्म सडकमा ढलान कायय 600000

29 धाती टोलको राज नारायण मंडलको घर देखख उमाकान्त मंडलको देवघारा सम्म ढलान कायय 2500000

30
बेटहीको वहृस्िती मंडलको घर देखख िखिम धसनलाल मंडलको इनार सम्म अधरुो नाला तथा 
ढलान कायय

500000

31 जमवुा टोलमा मेन सडक देखख िखिम सन्तलाल साहको घर सम्म ढलान कायय 500000
32 धातीको डबरा मासथ िानी सनकास होम िाईि जडान माटो िनेु कायय 500000

33 ४ नं. वडाको बेटही चिेना टोलमा कृपष प्रयोजनको लासग पवसभन्न ठाउाँमा िोलतार जडान कायय 800000

34 धाती टोलको भगवती मंददर छतढलान कायय 500000
35 मा.पव स्कुल वेटही चिेनाको जग्गामा स्टेसडयमको लासग माटो िनुय कायय 1900000

जम्मा 24300000



वडा नं. 5 को योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 धौनकी टोलमा ससचाईको लासग सबजसुल िोल तार खररद तथा जडान 700000

2
नहर देखख बेटहा सम्म र राजेन्र शमाय घर देखख सभसस हुाँदै लवडा िोखरी कोन सम्म 
सभसस ममयत

150000

3 कामत टोलमा रहेको अधरुो ददनाभरी मखन्दर सनमायण कायय 250000
4 वडा नण. ५ अन्तगयत पवसभन्न डगर वाटोको लासग होम िाईि खररद कायय 100000
5 कामत टोलमा रहेको अधरुो हनुमुान मखन्दर सनमायण तथा रंगरोगन 250000
6 कामत टोलको सडहवार स्थानको माटो िनेु कायय 50000
7 दसलत तथा दास टोलमा शौचालयको लासग ररंग खररद कायय 60000

8
कामतटोलको लासग खररद भएको ट्रान्सफमयर संचालन तथा चार फेज सबजसुल तार 
जडान कायय

250000

9 सडहवार स्थानमा रहेको अधरुो खशव मखन्दर सनमायण कायय 100000
10 चट्टी टोलको सदा वस्तीमा रहेको अधरुो ददना भरी मखन्दर सनमायण कायय 200000
11 चट्टी टोलमा रहेको सामदुापयक भवन ममयत कायय 175000
12 पवन्देश्वर रामको घर नखजक कलभटय सनमायण कायय 150000

13
साह टोलमा रहेको रामजानकी मखन्दर, राधाकृष्ण मखन्दर तथा हनुमान मखन्दरको 
रंगरोगन कायय

100000

14 स्वास््य चौकीको कम्िाउण्ड सभत्र माटो िनेु कायय 50000

15
राजेन्र रामको घर देखख हंसराम साहको खेत सम्म कृपष िोल तार खररद तथा जडान 
कायय

250000

16
वसन्त साहको घर देखख नहर सम्म र नहर देखख उत्तर राजकुमार साहको खेत सम्म 
कृपष िोल तार जडान कायय

250000

17 वसन्त साहको िोखरी देखख वासदेुव साहको घर सम्म वाटोमा माटो तथा ग्राईभेल कायय 150000

18 मनभरन साहको घर देखख वधुन भठ्ठा सम्म कृपष िोल तार जडान कायय 400000
19 अधरुो हनमुान मखन्दर सनमायण कायय 300000

20
िोष्णयकु्त नमनुा गाउाँ िररयोजनाको लासग कुिोपषत बालबासलकाहरुलाई िोष्णयकु्त 
सामग्री पवतरण कायय

40000

21 वडा सभत्र रहेका पवसभन्न सडक वाटो ममयत कायय 450000
22 वालपववाह सम्वखन्ध जनचेतना मलुक सडक नाटक काययक्रम 350000
23 दैपवक प्रकोि समखन्ध जनचेतनामलुक तासलम 250000
24 कोशी मेला व्यवस्थािन कायय 50000
25 खेलकुदको लासग खेल सामग्री खररद गरर पवतरण कायय 50000



26 लक्ष्मी िजुा व्यवस्थािनको लासग 25000
27 रा प्रा पव मलेकिरुमा खान ेिासनको लासग मोटर सपहत धारा जडान कायय 100000
28 खाकी वावा स्थानमा अष्ठयाम मण्डि ममयत कायय 100000
29 रोजगार सेवा केन्र द्वारा संचासलत मोवाइल ममयत सम्वखन्ध खशि मलुक तासलम 300000
30 जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 250000
31 खान ेिानीको लासग टु्यववेल खररद गरर जडान गने कायय 100000

जम्मा 6000000

वडा नं. ५ को गाउाँिासलका स्तरीय योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 इदगाह सनमायण कायय 500000
2 अधरुो थान सनमायण कायय 1500000
3 सत्य नारायण मण्डल घर देखख मनरुि सदाको घर सम्म ढलान कायय 1000000
4 सदा समदुायमा सामपुहक ४ वटा ट्वालेट र २ वटा कल बनाउन ेकायय 500000

5 लखन साह घर देखख खशव कुमार मण्डलको घर सम्म ढलान तथा नाला सनमायण कायय 1000000

6 IME हलुाकी सडक देखख दखिण राधे ठाकुर घर सम्म िैनी ढलान 800000
7 वडा नं. ५ अन्तगयत िोल तार खररद कायय 500000

8 सडहवार वावा रामजानकी मखन्दरको उत्तर िट्टी अधरुो सामदुापयक भवन सनमायण कायय 450000

9 ओम शान्ती अधरुो भवन सनमायण कायय 500000
10 मलेकिरुमा अधरुो वधृा आश्रमको लासग 350000

जम्मा 7100000



वडा नं. 6 को योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1
सापवक सवै वडाका कुिोपषत बाल बासलकाहरुलाई िोषण सधुारका लासग अण्डा तथा 
सवोत्तम पिठो सहयोग

700000

2 ईनरवाको ररयाज ुउलमु िोखरी घाट सनमायण 250000
3 ईनरवाको रापहननमअटला मखस्जद गेटमा सससा लगाउने 200000
4 जगाईटोलको चन्र देव मण्डलको घर नखजक गटलीमा ढलान 300000
5 बदायहीको उिेन्र ससंहको घर देखख हररलाल यादवको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 500000
6 बदायहीको सकल देव रामको घर देखख गदुर मखुखयाको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 200000
7 राजगढ गा.िा. वडा नं. ६ मा िने पवसभन्न स्थानमा होम िाईि खररद तथा जडान (५०) थान 300000
8 वडा नं. ६ को लागी िोल तार जडान 500000
9 बदायहीको नन्द लाल झाको घर देखख िनुी िोखरी सम्म माटो तथा ग्राईभेल 300000

10 सापवक सवै वडाका कुलो िैनी पवसभन्न रोड ममयत तथा सफाई 1000000
11 खान ेिानी तथा सर सफाई जनचेतना यकु्त काययक्रम 150000
12 रोजगार सेवा केन्र वाट संचालन हनु ेगरी मोटर साइकल सम्वखन्ध खशिमलुक तासलम 500000
13 फपकराको मेनरोड देखख लखनको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 200000
14 फपकराको मेनरोड देखख ईन्रदेवको घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 200000
15 फपकराको मेनरोड देखख ईदगाह सम्म माटो ग्राईभेल 500000
16 फपकराको शोससया बाबा मखन्दर अधरुो सनमायण 200000

जम्मा 6000000
वडा नं. ६ को गाउाँिासलका स्तरीय योजना

क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1
फपकराको फुलो यादवको घर देखख बाससलको दकुान सम्म िानीको सनकासको लासग नाला 
सनमायण

3000000

2
मस्तकीन घर देखी कारी साहको िोखरी सम्म माटो ग्राईभेल तथा आवश्यक्ता अनसुार 
ठाउाँठाउाँमा होम िाइि जडान

2000000

3 ईनरवाको सडहवार िोखरी देखी नहर सम्म माटो तथा ग्राईभेल 1200000
4 फपकराको वडा कायायलय देखख धता टोल सम्म माटो तथा ग्राईभेल 1900000
5 बरदाही रा प्रा पव स्कुल मखन्दर तथा वाउखन्रवाल सनमायण 900000
6 कुरनमामा पवश्वकमाय मखन्दर सनमायण 500000
7 ईनरवाको इदगाहको वाउन्रीवाल सनमायण 500000

जम्मा 10000000



गाउाँिासलका स्तरीय योजना
क्र.सं. योजनाको नाम रकम

1 सवै वडाको सडकहरु ममयत संभार 4550000
2 गाउाँिासलका स्तरीय खेलकुदको लासग 500000
3 गाउाँिासलका स्तरीय अष्टजाम तथा धासमयक कायय 500000

जम्मा 5550000


