
सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ तऩेश्वय यामको घय देखि यासक्रवहायी यामको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 400000
२ याभवाफकुो घय देखि चेतनायामणको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 400000
३ याभनन्दन देखि पेक मादव को घय सम्भ ढरान नगयऩासरका 500000
४ फरीको घय देखि नागेश्वय ऩासवानको घय सम्भ नारा सनभायण तथा सडक ढरान नगयऩासरका 500000
५ याभवाफकुो िेत नखजक फयहयवा िोराभा पाटक सनभायण य कूरो सनभायण तथा सयसपाइकामय नगयऩासरका 500000
६ भयिरवा देखि नदी य भहोत्तयी ससभाना सम्भको अधयुो सडक सनभायण तथा हेभ पाइऩ जडान कामय नगयऩासरका 500000

७ शरेस ऩोियीको शरेस स्थानभा भसुतय सनभायण ऩराष्टय य यॊगयोगन नगयऩासरका 500000
8 यासो ऩासवानको शरेस स्थानभा भसुतय सनभायण ऩराष्टय य यॊगयोगन नगयऩासरका 400000
9 जगेश्वयको घय देखि रयॊग योग योड य याजेन्रको घय सम्भ सडक भभयत य ग्रफैर नगयऩासरका 300000
10 सभाऩती य रुऩनायामण हदैु चन्देश्वयको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 500000
11 ईस्राभ याभनन्दन य भरु सडक तथा ईनयदेव झा य हजायीको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 400000
12 नमा फजाय देखि झोरङ्गे ऩरु सम्भ सडक भभयत नगयऩासरका 200000
13 झोरुॊगे ऩरु देखि ऩवुय कतयफा टोर सम्भ सडक भभयत नगयऩासरका 100000
१४ ऩासवान टोर देखि सडक ग्रफेर नगयऩासरका 100000
१५ रक्ष्भी देखि याभदेव ठाकुय हदैु गॊगायाभको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 400000
१६ मवुा तथा फारफासरकाराई िेरकुद साभग्री नगयऩासरका 75127
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रखऺत 
वगयको १ जे.ना. सम्भान कामयक्रभ नगयऩासरका 100000

2 भक्रहराहरुभा व्मवसाक्रमक खशऩभरुक तासरभ नगयऩासरका 300000
3 फारफासरका तथा मवुा वगयभा ऺभता क्रवकास तथा खशऩभरुक तासरभ नगयऩासरका 200000
4 दसरत तथा क्रवऩन्न वगयभा सौचारम सनभायण साभग्री क्रवतयण नगयऩासरका 200000
5 िलु्रा ददशा भकु्त तथा सयसपाई सम्फन्धी होसडङ्ग फोडय रगाउने तथा जनचेतना भरुक कामयक्रभ नगयऩासरका 100000

जम्भा 900000

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ ट्रान्सपयभय देखि ईस ुसभमाको घय सम्भ नारा सनभायण तथा सडक ढरान नगयऩासरका 1000000
२ भाधवको घय देखि क्रहयावानको घय सम्भ नारा सनभायण तथा सडक ढरान नगयऩासरका 1000000
३ भहेखशको घय देखि ससक्रकन्रको घय सम्भ नारा सनभायण तथा सडक ढरान नगयऩासरका 1000000
४ ससक्रकन्रको घय देखि याभदेव ऩॊसडतको घय सम्भ नारा सनभायण तथा सडभ ढरान नगयऩासरका 950000
५ क्रवन्देश्वय ऩॊसडतको घय देखि आशोक मादवको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 700000
६ भहयानी स्थान देखि खजॊगडवा जाने ऩयुानो सडक भभयत तथा ग्रफेर नगयऩासरका 300000
७ भसुसरभ टोर, नागेन्र यामको सडक, भहेन्र साहको सडक य ईन्दर यामको सडकभा भाटो बयान नगयऩासरका 125000

८ हैण्ड ऩाईऩ िरयद तथा जडान नगयऩासरका २५००००
९ वाड नॊ. २ को सम्ऩूणय शािा सडक छुट्याउने य सयसपाई गने कामय नगयऩासरका 50000
१० दसरत टोरभा सडक ढरान कामय नगयऩासरका 200127
११ जाक्रहय अॊसायीको घय देखि दखऺण भहेन्र साहको घय सम्भ सडकभा नारा सनभायण कामय नगयऩासरका 200000
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१ फारफासरका तथा मवुा वगयभा क्रवसबन्न कामयक्रभ नगयऩासरका 100000

वाड नॊ. २ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु

रखऺत वगय कामयक्रभ

वाड नॊ. १ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु



२ जेष्ठ नागरयक सम्भान कामयक्रभ नगयऩासरका 100000
३ भक्रहराहरुभा व्मवसाईक खशऩ भरुक कामयक्रभ नगयऩासरका 300000
४ शौचारम सनभायण साभग्री क्रवतयण कामय नगयऩासरका 300000
५ अऩाङ्ग भैत्री कामयक्रभ नगयऩासरका 100000

जम्भा 900000

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ धनकौर याजकुभाय यामको घय देिी दखऺण क्रवश्वनाथ साहको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 1100000
२ धनकौर भसुरभान टोरको क्रवऩत सेिको घय देखि ऩखिभ जाने भहखजद सम्भ सडक ढरान वा 

भदयसा सनभायण
नगयऩासरका 700000

३ धनकौर गाॉउका क्रवऩना तथा असहाम दसरतहरुको रासग िाने ऩानीको हैण्डऩाईऩ िरयद तथा जडान नगयऩासरका 1300000

४ श्री याक्रष्डम अधायबतु क्रवधारमको कऺाकोठा सॊचारनको रासग पसनयचय तथा कम्ऩाउण्डभा भाटो ऩनेु 
कामय

नगयऩासरका 1000000

५ धनकौरको कृषकहरुको रासग कृक्रष ससॊचाईको रासग सपा िोराभा फाधॉ तथा कूरो भभयत नगयऩासरका 300000
६ धनकौर नमाॉ फजायभा यहेको सडहफाय फाफाको फाउण्डरयङ्ग य करेकसन सेन्टयको छनाको जस्ता 

ऩत्ता सभेतको रासग
नगयऩासरका 300000

७ धनकौर ससता सयण भहत्तोको िेत सन यहेको कृक्रष सडक देखि िोरा सम्भ कृक्रष सडक भभयत नगयऩासरका 20000

८ धनकौर गाउॉको रसग ऩोरताय िरयद तथा ढोवानी नगयऩासरका 200000
९ भहादेव स्थानको भॊददय सबत्र ऩराष्टय तथा इरेकट्रोसनक मन्त्र जडान नगयऩासरका 225127
१० धनकौर स्वास््म चौकीको फसथयङ्ग सेन्टयको सभाग्री तथा पोहय व्मवस्थाऩन सनभायण नगयऩासरका 200000
११ धनकौर गाउॉ बयी सडक भभयत तथा ग्रफेर नगयऩासरका 200000
१२ क्रवऩत व्मवस्थाऩन याहत कामयक्रभ नगयऩासरका 200000
१३ प्रहयी चौकी ऩसायराई पसनयचय तथा िाटको रासग नगयऩासरका 30000
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१ क्रवऩन्न वगयका भक्रहराहरुको रासग ऺभता क्रवकास तथा ससऩ भरुक तासरभ तथा भक्रहरा स्वमभ 
सेक्रवकाहरुराई साईकर तथा वैग िरयद

नगयऩासरका 250000

२ फारफासरका तपय को कामयक्रभ मस वडाका क्रवऩन्न फार फासरकाहरुराई ऺभता क्रवकास तथा शैखऺक 
सभाग्री िेरकुद सभाग्री तथा ऩोषाक िरयद गयी क्रवतयणको रासग

नगयऩासरका 100000

३ दसरतवगय तपय को कामयक्रभको यकभ फाट मस वाडाका दसरतहरुराई दयी तना तथा बोजबतेयको 
रासग बाडो तथा झरु िरयद गयी क्रवतयण

नगयऩासरका 80000

४ मस हरयऩवुाय ना.ऩा. वाड नॊ. ३ भा यहेको ७५ वषय बन्दा भासथको क्रवऩन्न तथा असहाम जे.ना. 
हरुराई मकीन गयी उहाॉहरुराई दौवसरा साभान कामयक्रभको रासग

नगयऩासरका 175000

५ मस हरयऩवुाय ना.ऩा. वाड नॊ. ३ को अऩाङ्गहरुको रासग खजक्रवको ऩाजयन असहाम तथा खशऩभरुक  
तासरभ तथा सभान कामयक्रभको रासग

नगयऩासरका 115000

६ मस हरयऩवुाय ना.ऩा. वाड नॊ. ३ को O.B.C. क्रऩछसडएका वगय तपय को कामयक्रभफाट मस वाड नॊ. ३ 
भा यहेको असत असहामहरुराई झरु तथा सयसपाई सम्फन्धी तासरभ गोष्ठी तथा अन्म कामयक्रभको 
रासग

नगयऩासरका 180000

जम्भा 900000

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ साहऩयु धभयशारा देखि हरय यामको घय हुॉदै याभचन्र भहत्तोको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 700000

वाड नॊ. ३ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु

रखऺत वगय कामयक्रभ

वाड नॊ. ४ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु



२ डुभरयमा बयोसी ठाकुयको घयदेिी भरु सडक हदैु हनभुान फजायसम्भ तथा याभचन्र याउतको 
घयदेिी गरुाभ यामको घयसम्भ य डुभरयमा चोकदेिी साहऩयु हनभुान भखन्दयसम्भ सडक भभयत तथा 
ग्रवेर

नगयऩासरका ४०००००

३ साहऩयु नाखश िोराको उत्तय ऩखिभ भरु यामको िेत देखि याभऩतृ यामको िेत सम्भ कृक्रष सडक 
सनभायण

नगयऩासरका 100000

४ साहऩयुको सोनेरार फैठाको घय देखि ऩखिभ भरु सडक हुॉदै नदी सम्भ सडक सनभायण नगयऩासरका 100000
५ साहऩयुको जनशखक्त प्रा.क्रव.भा भन्टेश्वयी कराश सॊचारनको रासग शैखऺक सभाग्री तथा पसनयचय 

िरयदको रासग
नगयऩासरका 100000

६ डुभरयमा तेज नायामण यामको घयदेिी ऩखिभ कुरोसम्भ सडक भभयत तथा ग्रवेर नगयऩासरका 200000
७ साहऩयुको ब्रहभस्थानभा भण्डऩ सनभायणको रासग नगयऩासरका १०००००
८ साहऩयुको खशवऻान दसरत सॊस्थाराई पसनयचय तथा तासरभ नगयऩासरका 50000
९ डुभरयमा भठ देखि ऩखिभ नदी सम्भ जाने फाटो भभयत तथा ग्रफेर नगयऩासरका २०००००
१० डुभरयमा कफयाहा चउयीको अधयुो कृक्रष सडक सनभायण नगयऩासरका 100000
११ डुभरयमा ठगा यामको िेत देखि दखऺण नोिेरार यामको ऩोियी सम्भ नमाॉ कृक्रष सडक सनभायणको 

रासग
नगयऩासरका 200127

१२ डुभरयमाको जयुऩसनमा फाॊध सनभायण तथा कुल्रो भभयतको रासग नगयऩासरका 200000
१३ साहऩयु हनभुान भॊददय तथा दिुनी सिुनी स्थानको घेयाफेया नगयऩासरका 50000
१४ डुभरयमा ऩखिभ जाने यजई यामको िेत देखि हुॉदै जम प्रकाश भहतोको िेत सम्भ कृक्रष सडक 

सनभायण (साहऩयु थान)
नगयऩासरका 119000

१५ प्रहयी चौकी गौयी सॊकय सकुनाहाराई L.e.d  पसनयचय नगयऩासरका 35000
१६ डुभरयमा सफरटु यामको जग्गासनय यहेको इनायको भभयत तथा सयसपाईको रासग नगयऩासरका 18000
१७ हरयऩवुाय ना.ऩा. वाड नॊ. ४ भा यहेको कृषकहरुराई कृक्रष िेतीभा सहज तथा ससॊचाईको रासग 

कृषकहरु िेत जग्गा सम्भ क्रवधतुीकयणको रासग ऩोर ताय तथा कृक्रष सडक सभेत
नगयऩासरका 2453000

१८ डुभरयमा गाउॉ भठको भहेशी यामको घय देखि धभयसरा हदैु उत्तयवायी टोर फदुी साहको घय  हुॉदै 
दखऺण टोर ऩगु्ने  सडक ग्रफेर

नगयऩासरका 250000

१९ डुभरयमा गाउॉभा क्रवधतु ऩोर ताय ढुवानीको रासग नगयऩासरका 200000
२० श्री ज.सन.भा.क्रव. साहऩयु डुभरयमाको आय.आय.एन. बवन तथा शौचारम सनभायणको रासग सभसत 

२०७४/११/ गते ददऩखझम सम्झौता अनसुाय वाडा कामायरमरे फेहोनुयऩने रु 82,681।71 य 
शारमको ऩक्की छना तथा कऺा कोठा य शौचारम भाटो ऩनेु काभको रासग

नगयऩासरका 200000
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१ क्रवऩन्न वगयका भक्रहराहरुराई ऺभता क्रवकास तथा ससऩभरुक तासरभ य भक्रहरा स्वमभ सेक्रवकाहरुराई 
साइकर वैग िरयद

नगयऩासरका 200000

२ दसरत वगय तपय को कामयक्रभको यकभफाट मस वाडाका दसरतहरुराई कुससय िरयद नगयऩासरका 90000
३ फारफासरका तपय को कामयक्रभफाट मस वाडाको फारफासरका तथा मवुाहरुराई मोग फार सनयोग य 

स्वस्थ यहनकोरासग मवुा तथा फारफासरकाहरुको रासग  मोग तथा खजम्भाको सभाग्रीहरु य शौखऺक 
सभाग्री ऩोषाक सभेतको रासग

नगयऩासरका 150000

४ मस वाडाभा यहेको जे.ना.हरु ७५ बन्दा भासथ यहेको असहाम जे.ना. हरुराई मकीन गयी 
उहाहरुराई दोसरा तथा सभान कामयक्रभको रासग

नगयऩासरका 130000

५ मस  हरयऩवुाय४ को अऩाङ्गहरुको रासग असत असहाम अऩाङ्गहरुराई खजक्रवको ऩाजयन तथा तासरभ 
सभान कामयक्रभ य ऩोषाकको रासग

नगयऩासरका 80000

६  हयऩऩवुाय ४ भा यहेको आददवासी जनजातीहरुको रासग क्रवसबन्न कामयक्रभ नगयऩासरका 40000
७ मस हरयऩवुाय ना.ऩा. वाड नॊ. ४ को O.B.C क्रऩछडी वगयतपय को कामयक्रभ फाट क्रऩछडी वगयका 

सभहुहरुभा बोजबतेय तथा ऩुॉजा भहोत्सफ तथा क्रवसबन्न कामयक्रभको रासग बाडा कुसॉ सससरण्डय 
सभेत को रासग

नगयऩासरका 200000

८ डुभरयमाभा सॊचासरत बईयहेको एकर क्रवद्यारम सॊचारनको रासग नगयऩासरका 10000
जम्भा 900000

रखऺत वगय कामयक्रभ



सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ यससरारको घय देखि ददनेशको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका ७०००००
२ याजेन्र साहको घय देखि क्रवनोद झाको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका ५०००००
३ क्रवजम यामको घय देखि डोम्फाको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका ५०००००
४ िेहरु साहको घयदेिी ऩवुय सफल्टु मादवको घय हदैु ईनाय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 200000
५ नथनुी यामको घय देिी दखऺण सडक ढरान नगयऩासरका २०००००
६ प्रभेश्वयको घय देिी चन्देवको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका 300000
७ वजृरारको घय देखि ऩवुय सडक ढरान नगयऩासरका ४०००००
८ ननुथया देिी दखऺण सडक ढरान नगयऩासरका ४०००००
९ ईनाय देखि दखऺण ऩरय ठाकुयको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका ५०००००
१० कुरददऩ साहको घय देिी ऩखिभ सडक ढरान नगयऩासरका ४०००००
११ भहया टोरको अधयुो सडक ढरान नगयऩासरका २०००००
१२ कराभको घय देखि उत्तय देखि बोराको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका १०००००
१३ धसनयाभको घय देखि सयोधको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका १०००००
१४ दसरत धभयशारा छाना ढरान नगयऩासरका 300000
१५ याभसेवक भहयाको घय साभनुे उत्तय दईुटै सडक जोडने कामय नगयऩासरका १०००००
१६ भगुर साहको घय देखि ऩखिभ रयॊग योड नमा सडक सनभायण नगयऩासरका १०००००
१७ भोहनको सडकभा याभचन्रको िेत देिी उत्तय भरु सडक सम्भ नमाॉ सडक सनभायण नगयऩासरका 300000
१८ सफुदायको घय देखि ठगाको घय सम्भ भाटो बयान तथा ग्रफेर नगयऩासरका १०००००
१९ याभऔतायको घय देखि वसदवको घय सम्भ सडकभा भाटो बयान तथा ग्रफेर नगयऩासरका ५००००
२० िाने ऩाईऩ जडान कामय नगयऩासरका १२५१२७
२१ ससभयाहा सडकभा िेन्हयीको िेत नजऩक रचका ढरान नगयऩासरका १०००००
२२ ऩश ुसेवा कामायरमको क्रपल्ड बयाउने नगयऩासरका १०००००

जम्भा ५७७५१२७

१ अऩाङ्गभैत्री काक्रय भ नगयऩासरका १०००००
२ मवुा तथा फारफासरकाका कामयक्रभ नगयऩासरका १०००००
३ भक्रहराहरुभा ससराई कटाई तासरभ नगयऩासरका २५००००
४ दसरत तथा क्रवऩन्न वगयभा शौचारम सनभायण साभग्री क्रवतयण कामय नगयऩासरका ४५००००

जम्भा ९०००००

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ भरु सडक देखि उत्तय साभदेव रोहाय य कऩरेश्वय यामको घय सम्भ सडक ढरान कामय नगयऩासरका १००००००
२ याभनाथ साह सोनायको घय देखि ऩखिभ सडक ढरान कामय नगयऩासरका ६०००००
३ भरु सडक देखि क्रहयाको घय हनैु याभरिन साहको घय सम्भ सडक ढरान कामय नगयऩासरका ६०००००
४ ट्रान्सपभयय देखि उत्तय  ढरान कामय नगयऩासरका ५०००००
५ गोऩार यामको घय देखि ऩवुय सडक ढरान कामय नगयऩासरका ३०००००
६ क्रकशोयीको घय देखि दखऺण य ऩवुयको सढक ढरान नगयऩासरका ३०००००
७ कासरका भखन्दयको घेया सबत्र ढरान कामय नगयऩासरका २०००००
८ वाड नॊ ६ को सम्ऩूणय शािा सडक ग्रवेर कामय नगयऩासरका ५०००००
९ याभ जानकी प्रथसभक क्रवद्यारमको झमार ढोका पसनयचय भभयत नगयऩासरका २०००००
१० सफन्देश्वय साहको घय देखि ऩखिभ रयॊग योड सम्भ नमाॉ सडक सनभायण कामय नगयऩासरका १०००००
११ सतन भहुान देखि दखऺण  कुरो हदैु रारफाफ ुयामको िेत सम्भ नमाॉ सडक सनभायण कामय नगयऩासरका ५०००००
१२ कासरका भखन्दय देखि ऩखिभ भरु सडक सम्भ सडक सनभायण कामय नगयऩासरका २०००००

वाड नॊ. ५ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु

रखऺत वगय कामयक्रभ

वाड नॊ. ६ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु



१३ ऩच ूसाहको िसरमान नखजक फोसडयङ्ग सनभायण नगयऩासरका २०००००
१४ भरु सडक ऩूयानो फजाय देखि उत्तय सवे नगयऩासरका १०००००
१५ सावयजसनक फैठक सनभायण कामय नगयऩासरका २७५१२७
१६ दिुा यामको घय देखि आनन्द यामको ऩोियी सम्भ सडक भभयत य ग्रवेर नगयऩासरका २०००००

जम्भा ५७७५१२७

१ भक्रहराहरुभा व्मवसाक्रमक ससऩ भरुक कामयक्रभ य अऩाङ्गभैसत्र कामयक्रभ नगयऩासरका ३०००००
२ फारफासरका तथा मवुाहरुभा क्रवसबन्न कामयक्रभ नगयऩासरका २०००००
३ जेष्ठ नागरयक सम्भान कामयक्रभ य स्वमॊ सेक्रवका प्रोत्साहन कामयक्रभ नगयऩासरका १०००००
४ क्रवऩन्नवगयको शौचारम सनभायण नगयऩासरका २०००००
५ िलु्रा ददशा भकु्त तथा सयसपाई सम्फन्धी होसडयङ्ग फोडय रगाउने तथा जनचेतना भरुक कामयक्रभ नगयऩासरका १०००००

जम्भा ९०००००

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ क्रवन्देश्वय भॊडरको घय देखि जोगी यामको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका १२०००००
२ याभ ऩकुाय भॊडरको घय देखि सोनपी यामको घय हनैु क्रवनोद भॊडरको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका १२०००००

३ मस वडाको फजायभा सटय सनभायण सक्रहत सेड सनभायण वा कृक्रष ससचाईको रासग आवस्मक ऩने 
ठाउभा ऩोर ताय जडान

नगयऩासरका २००००००

४ कुम्ही जग्गको ऩवुय दखऺणवाट वाउखण्डङ्ग वार सनभायण वा सोही ठाॉउभा यहेको उतयऩट्टीको अधयुो 
धभयशारा सनभायण

नगयऩासरका ६०००००

५ हरयऩवुाय जाने भरु सडक देखि ऩवुय क्रवभर मादवको िेत हुॉदै याभऩतृ यामको िेत सम्भ नमाॉ कृक्रष 
सडक सनभायण

नगयऩासरका ४०००००

६ वडा नॊ ७ को बईऩटी आउने आकससभक वाटो भभयत तथा ग्रवेर गने नगयऩासरका २७५१२७
७ क्रवसबन्न ठाउभा याखिने बइूभा ऩाईऩ जडानको रासग नगयऩासरका १०००००

१ दसरत, भसुसरभ, जनजाती, आददवासी, ऩीछडा वगय, भक्रहरा, फारफासरका उथानका रासग गाउॉ टोर 
फखस्तभा सडक सोरा फत्ती सनभायण तथा भक्रहरा जेष्ठ नागरयक दसरत फारफासरका क्रवढुवा असत क्रवऩन्न 
वगयराई ऩोशाक रगुा कऩडा

नगयऩासरका ७५००००

२ िेरकुद सैखऺक साभग्री नगयऩासरका १५००००
कुर जम्भा ६६७५१२७

सस.नॊ. मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु श्रोत स्वीकृत फजेट
१ साक्रवक वडा ४ को ददऩेन्र यामको घय देखि भोराखजनको घय सम्भ सडक ढरान नगयऩासरका १००००००
२ करयभन ब्रहम्भस्थानभा भाटो ऩनेु तथा फारसनभायण कामयभा नगयऩासरका १०००००
३ भरु सडक देखि यजक्रवमा वहयनर उरभु भसाय सम्भ सडक सनभायण ढरान नगयऩासरका १००००००
४ वगेवाको अधयुो धभयशारा सनभायणभा नगयऩासरका ६०००००
५ वगेवाको शौचारम सनभायण तथा रयङ्ग क्रवतयणभा नगयऩासरका ४०००००
६ सभचयईमा धभयशारा अधयुोभा नगयऩासरका २०००००
७ धोवी टोरभा सडक ढरानभा नगयऩासरका ३०००००
८ भठ भखन्दयभा ऩजुाआजा धभयसॊस्कृसत तथा  िेरकुद कामयक्रभ नगयऩासरका १५००००
९ भरु सडक देखि फयहयफा टोर सम्भ भभयत तथा ग्रवेरभा नगयऩासरका २०००००
१० िानेऩानी हैण्ड ऩाईऩ िरयद तथा जडानभा नगयऩासरका २२५१३४

वाड नॊ. ९ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु

रखऺत वगय कामयक्रभ

वाड नॊ. ७ भा आ.व. २०७५/०७६ भा सॊचारन हनुे मोजना कामयक्रभ तथा क्रक्रमाकराऩहरु

रखऺत वगय कामयक्रभ



११ क्रवधतुीकयण क) फयहयफा टीर देखि फगेवा वाटो सम्भ
ि) ससल्हाभा सयेुश यामको िेत देखि उत्तय वाटो हदैु ऩखिभ भरु वाटो सम्भ य ऩवुय नदी सम्भ (ग) 
वगेवा क्रवद्यारम देखि भरैमा हदैु उतय, ऩफुय य दखऺण सतन ददशाहरुभा

नगयऩासरका १६०००००

१ दसरत भक्रहरा फारफासरका आददवासी जनजाती जेष्ठ नागरयक क्रऩछडा वगय तथा अऩाङ्ग सभेतभा 
छुट्याईएको यकभफाट सोही वस्तीको ठाउॉभा तथा सावयजसनक सडक सोरायवती जडान

नगयऩासरका ९०००००

कुर जम्भा नगयऩासरका ६६७५१३४

रखऺत वगय कामयक्रभ


