
स्वीकृत

बजेट खर्च रकम रू प्रततशत
१ २ ३ ९ १३ १४ १५

वडा न ं१
१ खाने ऩानन धाया जडान ऩचयौता न.ऩा. 1 भा N/A    400,000 ०.०० ०.००
२ भाटोऩयुी इटा सोनरङ् यौददयाभको घय देखख अवध साहको घय सम्भ N/A    300,000 २९१०००.०० ९७.००

३
ऩाइऩ नारा ननभााण बखुर हजयाको घय देखख कल्बटा सम्भ य अन्तभहतोको घय 

देखख नहय सम्भ य भसुहय टोर सम्भ
N/A    300,000 ०.०० ०.००

४ ऩाइऩ नारा ननभााण खजमारार साहको इनाय देखख N/A    100,000 ०.०० ०.००
५ फढुढमा भाई भॊखन्दय ननभााण साढवक वडा नॊ 1भा N/A    300,000 २९१०००.०० ९७.००

६ सॊसायी भाई भॊखन्दय ननभााण साढवक वडा नॊ 3 भा N/A    250,000 २४२५००.०० ९७.००
७ बइुमा भाई भॊखन्दय ननभााण साढवक वडा नॊ 2 भा N/A    150,000 १४५५००.०० ९७.००
८ नारा ननभााण भरु सडक देखख याभशयण हजयाको घय सम्भ N/A    200,000 ०.०० ०.००

९ भाटोऩयुी इटा सोनरङ् ऩयसयुाभ साहको घय देखख फच्चा भहतोको घय सम्भ N/A    700,000 ६७९८७९.०० ९७.१३
१० कल्बटा ननभााण नफन्देश्वयी साहको घय नखजक N/A    150,000 १४५५००.०० ९७.००
११ नारा ननभााण नबखायी साहको कर देखख ऩाण्डेको गयाहा सम्भ N/A    100,000 ९७०००.०० ९७.००
१२ गयहा सपाइ कामा छोढट भखजजद नखजक N/A    150,000 १४९६६०.०० ९९.७७

१३ भोखतफभा शौचारम ननभााण भोखतफ छोढट भखजजद नखजक N/A    250,000 २०४९५०.०० ८१.९८

१४ इट सोरोङ् भभात खशवशॊकय साह को घय देखख छोटी भखजजद सम्भ N/A    300,000 २९१०००.०० ९७.००

१५ इट सोरोङ्
हददस अॊसायीको घय देखख अल्रीहसैुन अॊसायी को घय हदैु 
भूर सडक सम्भ N/A    500,000 ४७०९४०.०० ९४.१९

१६ भोखतभ अधयुो ननभााण ठुरो भखजजद ननय N/A    200,000 १९४०००.०० ९७.००

१७ भाटोऩयुी इटा सोनरङ् सकर भहतो को घय देखख जनक भहतोको घय सम्भ N/A    150,000 १४५५५०.०० ९७.०३
१८ कल्बटा ननभााण नयुभहभदको फैठक नखजक N/A    100,000 ९७०२४.०० ९७.०२
१९ इट सोरोङ् हयऩयुभा N/A    150,000 १४५५००.०० ९७.००
२० प्रहयी चौढक भभात ढऩऩयऩानतभा N/A    100,000 ०.०० ०.००
२१ पननाचय खरयद ढऩऩर कृढष सहकायी सजथा नर राइ N/A      50,000 ५००००.०० १००.००
२२ भढहरा सशखिकयण वडा कामाारमभा N/A    100,000 १०००००.०० १००.००

२३ वडा नॊ २

२४ नमा सडक ननभााण भाटो ऩयुी  (ब्रम्ह जथान देखख ऩखिभ इसनुभमाॉको घय सम्भ) N/A    200,000 १९३००७.०० ९६.५०

२५ सडक ननभाण सोनरङ्ग (पैजर देवानको घय देखख याभननवास प्र. को घय सम्भ) N/A    300,000 २९१०००.०० ९७.००

२६ सडक ढरान वडा न 2 भा अधयुो ढरान देखख भरु वाटो सम्भ ढरान N/A    700,000 ०.०० ०.००

२७ नारा ननभाण
 (ढवश्वनाथको घय देखख सत्म नायामण मादव जीको घय हदैु 
नदी सम्भ)

N/A    300,000 २९१०००.०० ९७.००

२८ नारा ननभाण  (नेऩार टेनरकभको टावय देखख नदद सम्भ) N/A    300,000 २९०५४८ ९६.८५

अनुसुची

पचरौता नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बारा

आ.ब. २०७४/०७५ को वडागत योजनाहरुको खर्चको वववरण

(ननर्म २० को उपननर्म (२) र ननर्म २५ को उपननर्म (१) सँग सम्बन्धित

आ व २०७४/०७५ 
अवधिसम्मको खर्चकायचक्रम/आयोजनाको नाम

बजेट उपशीषयक नं. पचरौता नगरपालिका वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मको वडागत र्ोजनाको कार्यक्रम

सस.न.ं एकाई कैफियत



२९ नारा ननभाण (पढहभको घय देखख सढपभहभदको घय हदैु नदद सम्भ) N/A    300,000 ३६१०१८.०० १२०.३४

३० नारा ननभाण  (फजयॊगीको ऩसर देखख ऩवुा नहय सम्भ) N/A    400,000 ०.०० ०.००

३१ नारा ननभाण य सडक ननभााण  (फजयॊगीको ऩसर देखख अजुान ठाकुयको घय सम्भ) N/A    300,000 ० ०.००

३२ ढवधतुीकयण २ नॊ वडा बरय N/A          1,200,000 ८७३६६०.०० ७२.८१
३३  कामाक्रभ 2 नॊ वडा बरय भढहरा नसऩ ढवकास कामाक्रभ N/A    300,000 ३०००००.०० १००.००

३४ कामाक्रभका 2 नॊ वडा बरय खेरकुद कामाक्रभका रानग साभानि खरयद N/A    100,000 १०००००.०० १००.००

३५ खानेऩानन चाऩा कर वडा बयी N/A    300,000 २६८९५५.०० ८९.६५
३६ अधयुो प्रहयी चौढक ननभााण प्रहयी चौढक श्रीनगयफैरयमाभा N/A    300,000 ०.०० ०.००
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३८ सडक ननभााण
नहय देखख याजदेव याम मादवको घय हदैु उत्तय जाने फाटो 
िबेर N/A    250,000 १८७६६३.०० ७५.०७

३९ सडक ननभााण
सत्मनायामण याउतको घय देखी इनाय सम्भ भाटोऩयुी िबेर 
गने N/A    200,000 ९५६५७.०० ४७.८३

४० सडक ननभााण जॊगफहादयुको घय देखख ऩखिभ जाने फाटो भाटोऩयुी िबेर N/A    250,000 ११४६६८.०० ४५.८७

४१ सडक ननभााण ईनाय देखख ऩखिभको फाटो भाटोऩयुी िबेर ऩोखयी सम्भ N/A    300,000 २९१००० ९७.००

४२ सडक ननभााण
नफरटु यामको घय देखख अनरुुध  को घय सम्भ ऩवुाजाने 
फाटो भाटोऩयुी िबेर N/A    250,000 ०.०० ०.००

४३ सडक ननभााण
ढवयेन्र याभको घय देखख उत्तय जाने फाटो भाटोऩूयी िबेर 
गने चभयटोरीभा N/A    150,000 ०.०० ०.००

४४ भॊखन्दय ननभााण भाई फह्यजथान ननभााण N/A    200,000 १९३२९२.०० ९६.६५
४५ अधयुो भठ ननभााण  याभनगय साढवक ८ वडा N/A    250,000 २४२५००.०० ९७.००
४६ छठ घाट व्मवजथाऩन ऩोखयीभा याभनगय N/A    100,000 ० ०.००

४७ सडक ननभााण
फजयॊगी प्र. जै.को ऩसर देखख उत्तय नसमायाभ भहतो को घय 
सम्भ भाटोऩयुी िबेर N/A    200,000 ०.०० ०.००

४८ सडक ननभााण कुशवाहा चौक देखख अजुान ठाकुयको घय सम्भ ढरान N/A    200,000 ०.०० ०.००

४९ कम्ऩाउण्ड ननभााण श्री न.ेया.प्र.ढव.फयगाछी N/A    200,000 १९४०००.०० ९७.००

५० फाटो ननभााण
जगददश भहतोको घय देखख दखऺण नमाॉफजती हूदै उऩ-
जवाजथ चौकी सम्भ N/A    300,000 ०.०० ०.००

५१ नारा ननभााण अनऩु दासको ऩसर देखख फजयॊगीको ऩसर सम्भ N/A    250,000 ०.०० ०.००
५२ नारा ननभााण नहय देखख दखऺण नफयेन्र भहतोको घय सम्भ N/A    500,000 ४८१९६९ ९६.३९

५३ सडक ननभााण याजेश्वय दासको फैठकघय देखख ऩखिभ भाटोऩयुी िबेर गने N/A    250,000 ९३५०८.०० ३७.४०

५४ नसऩभरुक तानरभ ३ नॊ वडाभा अऩाङ्गको रानग नसऩभरुक तानरभ N/A      50,000 ५००००.०० १००.००
५५ खेरकुद कामाक्रभ ३ नॊ वडाभा N/A      50,000 ५०००० १००.००

५६ भढहरा नसऩभरुक कामाक्रभ ३ नॊ वडाभा N/A      50,000 ५००००.०० १००.००
५७ साभदुाढमक बवन  याभजानकी भठ साढवक ८ वडा N/A    200,000 ०.०० ०.००
५८ सडक ननभााण याभ वावकुो घय देखख जगत नसॊहको घय सम्भ िाबेर N/A    100,000 ०.०० ०.००

५९ भाटो ऩयुी  िबेर
याभनगय चोक देखख उत्तय तपा  भरु नहयको फाटो देखख 
ऩखिभ हदैु ऩकडीको रुख सम्भ N/A    200,000 १८१०१६.०० ९०.५१

६० भाटो ऩयुी  िबेर याभनगय चोक देखख ऩखिभ जाने भठ सम्भ N/A    200,000 ०.०० ०.००
६१ अधयुो प्रहयी चौढक ननभााण श्रीनगय वैरयमाभा N/A    300,000 ०.०० ०.००
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६३
गयहा सयसपाइ य ढऩरय 
अधयुो नारा ननभााण

साढवक वडा नॊ 7 को छोटेरार मादवको घय देखख ऩोखयी 
सम्भ N/A    500,000 ०.०० ०.००

६४ भाटोऩयुी िबेर गरुरयमा गाउॉ देखख नदद सम्भ N/A    700,000 ५९६८११.०० ८५.२६
६५ भाटोऩयुी िबेर ईनवाा टोर N/A    500,000 ४८४७८९.०० ९६.९६
६६ ब्रह्यफाफा जथान ननभााण उऩ प्रभखु ज्मूको जग्गा नखजक N/A    150,000 १४५०००.०० ९६.६७

६७ ऩोखयी सयसपाइ
याभनयेश यामको घय नजीकको य जकुरको ऩोखयी य 
भानरक साहको घय नखजकको ऩोखयी N/A    300,000 २३२४९२.०० ७७.५०

६८ भखजजद ननभााण इनवाा टोरभा N/A    150,000 १४१८७३.०० ९४.५८
६९ याभजानकी भॊखन्दय ननभााण साढवक वडा नॊ ४ N/A    500,000 ४८३३७९.०० ९६.६८

७०
अधयुो फेल्दायी ढवद्यारम 
बवन ननभााण साढवक वडा नॊ ४ N/A          1,000,000 ५०५७९३.०० ५०.५८

७१  कामाक्रभ ऩ.न.ऩा. वडा नॊ ४ भढहरा सशखतिकयण कामाक्रभ N/A    100,000 १०००००.०० १००.००
७२ कामाक्रभ ऩ.न.ऩा. वडा नॊ ४ फारफानरका सम्फखन्ध कामाक्रभ N/A    100,000 १०००००.०० १००.००
७३ फौद्यी भाईको भॊखन्दय प्र. चौकी ननय N/A    100,000 ९७०००.०० ९७.००

७४
प्रहयी चौकीको भभात तथा 
ननभााण प्र. चौकी N/A        150,000 १९३२०२.०० १२८.८०

७५ खानेऩानन धाया जडान 15 थान ऩ.न.ऩा. वडा नॊ ४ N/A    350,000 ३३९५००.०० ९७.००
७६ चऩी ननभाान दनरत तथा ढवऩन्न N/A    400,000 ३८८०००.०० ९७.००
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७८ खाने ऩानन धाया जडान
ऩचयौता .न.ऩा. - 5 खाने ऩानन धाया जडान य चऩी ननभााण 
गरयव तथा ढवऩन्न

N/A          1,400,000 १३५७८७८.०० ९६.९९

७९
चाटीको सडक भाटोऩयुी 
पयाढकरो फनाउन याभचन्र यामको ऩोखयी देखख नदद सम्भ N/A    650,000 ४७३४३३.०० ७२.८४

८० भाटोऩयुी िबेर गने
सोहयाइ नभमाको घय देखख ऩयसयुाभ साहको घय हदैु दखऺण 
जने फाटो सम्भ N/A    300,000 ४८२६७.०० १६.०९

८१ भाटोऩयुी िबेर गने
खशवनाथ भहतोको घयदेखख फैज ुसाहको घय हदैु दखऺण तपा  
याभरारको घय सम्भ N/A    250,000 ७६६२६.०० ३०.६५

८२ भाटोऩयुी िबेर गने
उभाशॊकय जीको घय देखख भसुहय भहतोको घय हदैु ऩवुा 
तपा  जाने फाटो N/A    500,000 २६१३१०.०० ५२.२६

८३ जनचेतना कामाक्रभ
ऩचयौता न.ऩा. - 5 भढहरा ढहॊसा सम्फखन्ध जनचेतना 
कामाक्रभ

N/A    100,000 १०००००.०० १००.००

८४ कामाक्रभ ऩचयौता.न.ऩा. - 5 फारफानरकाको रानग कामाक्रभ N/A    100,000 १०००००.०० १००.००

८५ जजता ऩाता खरयद तथा कुसी ऩचयौता.न.ऩा. - ५ जजता ऩाता खरयद तथा कुसी N/A    100,000 १०००००.०० १००.००

८६

भाटोऩयुी िबेर गने
याजहयण भहतोको घय देखख ढवच गाउॉ हदैु भढहन्र साहको 
घय सम्भ य सहादेव जीको घय देखख भोखतभ भखजजद सम्भ

N/A    750,000 ७०४२९५.०० ९३.९१

८७
एरानी जग्गभा गाढा 
पयाढकरो गने भढहन्र साहको घयको उतयऩट्टी यहेको N/A    250,000 ०.०० ०.००

८८ भाटोऩयुी िबेर गने बोरा नभमाॉको घय देखख ऩखिभ जाने नदीको फाटोभा N/A    250,000 ०.०० ०.००

८९ खेरकुद सभािी खरयद वडा कामाारमफाट N/A      50,000 ५००००.०० १००.००

९०
 फेल्दायी ४ ढवद्यारमभा 
पननाचय य कम््मूटय खरयद ने.या.भा.ढव. फल्दायी ढवधारमभा N/A    300,000 २५७६४८.०० ८५.८८

९१ वडा नॊ. ६

९२
सडक तथा नारा ननभााण

अनसुाय 6 नॊ वडा बरय खडुकी फाटोभा ईटको सारीङ्क 
उखाडी उि खडुकी वाटोभा भाटो ऩरुय सोनरङ्ग गने साथै 
ऩक्की नारा ननभााण

N/A          3,700,000 २४८४९९४ ६७



९३ ऩानीको ननकास ऐरानी फोडाय ऩईन कटाउने तथा सपा गना N/A    200,000 १९४००० ९७.००
९४ भदसाा ढवकाश भदसााको ढवकास N/A    150,000 १४५५०० ९७
९५ ढवधारम कम्ऩाउणड श्री न.ेया.नन.भा.ढव.ऩकनडमा N/A    250,000 २४१६३९ ९७

९६  वाटोभा भाटो ऩरुय सोनरङ्ग

यइसनभमाॉको घय देखी उत्तय तपा  जाने सनुयभाइ 
सम्भखडुकी फाटोभा ईटको सारीङ्क उखाडी उि खडुकी

N/A    500,000 ४७७६२४ ९६

९७

फाटो भभात याभाधाय यामको घय देखख ऩखिभ जाने बायतको नसभा सम्भ
N/A    150,000 १४३४८८ ९५.६६

९८ प्रहयी चौकीभा यङ्कगयोधन फेल्दायी ४      50,000 ० ०

९९ वडा नॊ. ७

१००
वाउण्डयीङ य साइकर जटेन 
ननभााण

श्री न.ेया.भा.ढव फेनौरी ढवद्यारमाभा पननाचय ,वाउण्डयीङ य 
साइकर जटेन ननभााण

N/A          1,400,000 ० ०.००

१०१ जवाज्म चौकी फेनौरीभा
जवाज्म चौकीको अधयुो बवन ननभााण,फनथाङ् सेन्टय सॊचारन 
तथा उऩकयणहरु य पननाचय, फेनौरी

N/A          1,000,000 ० ०

१०२ फजाय ब्मवजथाऩन फेनौरी N/A    600,000 ०
१०३ ऩक्की छठघाट ननभााण नबखना ऩोखयीको दखऺण छेउभा N/A          1,000,000 ४८५१८७ ४९
१०४ खानेऩानन ब्मवजथा वडा न 7 का N/A    500,000 
१०५ भॊखन्दय ढरान नतमय नददको N/A    400,000 ३८८००० ९७
१०६ प्रहयी चौढक भभात ढऩऩयऩानतभा N/A    100,000 ०.००
१०७ वडा नॊ 8

१०८ भाटोऩयुी िबेर
याभनाथ ठाकुय जीको घय देखख ढवजन ुठाकुयको घयको 
उत्तय ऩवुा हदैु याभजी मादवको घय सम्भ N/A    200,000 १९४००० ९७

१०९
अधयुो नसचाइको रागी 
नफधनुतकयण फाजोऩट्टीभा N/A    325,000 ० ०.००

११० नारा ननभााण भनुा नतवायीको ऩसर देखख ऩयुानो भखजजद सम्भ N/A    225,000 ० ०
१११ भाटोऩयुी िबेर गोनफन्द चौधयीको घय देखख हरयन्र चौधयीको घय सम्भ N/A      85,000 ० ०
११२ िबेर फाटो फाजोऩटीको भरुफाटो देखख नमाॉ भखजजद सम्भ N/A      70,000 ० ०.००

११३ भाटोऩनेु सखुाडी मादवको घय देखख फाफरुार भहयाको घय सम्भ N/A      75,000 ७२७५० ९७

११४
ब्रह्यजथान य भाइजथान 
व्मवजथाऩन य भभात तायवाय , फजोऩट्टी N/A    175,000 ० ०.००

११५ ढवद्यारम ऩखाार ननभााण श्री न.ेया.प्रा.ढव. फाजोऩटी N/A    125,000 ०

११६ भाटोऩनेु यघयुनाथ साहको घय देखख ऩखिभ श्री न.े या.प्रा.ढव.फाजोऩट्टी N/A    250,000 २४१५९८ ९७

११७ कच्ची फाटो ननभााण
शम्ब ुमादवको गोठ देखख ऩखिभ हदैु फखौया जाने कुरोको 
ऩवुाऩटी हदैु गण्डक नहय सम्भ N/A    200,000 ० ०

११८ कच्ची फाटो ननभााण फाच्चा मादवको गोठ देखख ऩखिभ प्रभा मादवको खेत सम्भ N/A      50,000 ० ०

११९ कच्ची फाटो ननभााण ऩशयुाभ चौधयीको खेत देखख ऩवुा सभसान घाट सम्भ N/A    120,000 ११६४०० ९७

१२०
कच्ची फाटो ननभााण चयभोहनाको ढऩऩर फोट देखख ऩवुा याभढवरास चौधयीको खेत 

हदैु उत्तय इभनरमा ऩोखयीको ऩवुा-दखऺण आट सम्भ
N/A    100,000 ० ०.००

१२१ कच्ची फाटो ननभााण हृदमनायामणको फोरयङ् देखख फखतौया ऩैन सम्भ N/A      50,000 ०
१२२ भाटोऩनेु हरुाकी सडक देखख खोरयमा सयेह हदैु अरुवा फाध सम्भ N/A    175,000 १६९७५० ९७
१२३ भाटोऩनेु ऩॊण्डीजीको खेत देखख दखऺण ब्रह्यजथान सम्भ N/A      50,000 ० ०
१२४ कुल्हो ननभााण खफखढवमा देखख रङगयेट सम्भ N/A    100,000 ९७०००
१२५ नमाॉ कच्ची फाटो इनाय देखख खोरा सम्भ N/A    100,000 ० ०



१२६ नमाॉ कच्ची फाटो अनठुा मादवको घय देखख खफखढवमा नहय सम्भ N/A    150,000 १४५५०० ९७.००
१२७ ढवद्यारमको भभात श्री फार तथा भढहरा प्रा.ढव अभयऩट्टी N/A    150,000 १४४८५३ ९७
१२८ अधयुो बवन ननभााण अभयऩटी बइुमा जथान N/A      70,000 ० ०.००
१२९ दनरत बवन भभात दनरत बवन N/A      50,000 ० ०

१३० सडक िाबर य नारा ननभााण अरफी नभमाॉको घय देखख बगत भहयाको घय सम्भ N/A    200,000 ० ०

१३१ नमाॉ कच्ची फाटो रङगडा चौक देखख जभनुी खोरा सम्भ N/A    125,000 ० ०
१३२ िबेर गने धभादेव को घय देखख नन्दरारको ऩोखयी सम्भ N/A      90,000 ८७३०० ९७

१३३
िबेर गने

याभफाफ ुचौधयीको घय देखख रक्ष्भी साहको घय सम्भ य 
छऩकैमा इनाय देखख श्रीयाभ चौधयीको घय सम्भ

N/A    105,000 १०११४५ ९६

१३४ नमाॉ कच्ची फाटो छऩकैमाको भरु फाटो देखख ब्रह्यजथान सम्भ N/A      25,000 ० ०.००
१३५ भभात सॊम्बाय श्री न.ेया.प्रा.ढव. छऩकैमा N/A    100,000 ० ०
१३६ टु्यफेर ननभााण वडा बयी N/A    300,000 ० ०
१३७ फृऺ ायोऩण कामाक्रभ फाटोको छेउछाउभा    150,000 ० ०
१३८ सावाजननक शौचारम अभयऩट्टी य फाजोऩट्टी N/A    105,000 ० ०

१३९ नमाॉ फाटो भाटो ऩनेु चयभोहना देखख ऩखिभ सोना दाइ देखख घयुजानो सम्भ N/A      80,000 ० ०.००
१४० नसराइ फनुाई कामाक्रभ वडा बयी N/A    100,000 ० ०
१४१ िबेर फाटो फोत ुयाउतको घय देखख ऩवुा यघनुाथ ऩनडतको घय सम्भ N/A      75,000 ० ०
१४२ फाटो ननभााण चखन्रका यामको खेत देखख खफखनफमा ऩरु सम्भ N/A    100,000 ० ०
१४३ खेरकुद कामाक्रभ क्रफ राइ खेरकुद सभािी ढवतयण N/A    100,000 १००००० १००

१४४ आददवासी उत्थान कामाक्रभ कामाक्रभ N/A      50,000 ० ०
१४५ चऩी ननभााण वडा सनभती बयी दनरत तथा ढवऩन्न वगाको रागी N/A    350,000 २९०२९१ ८२.९४
१४६ प्रहयी चौढक कम्ऩाउन्ड प्रहयी फेसक्माम्ऩ रङ्गडा चोक N/A      50,000 ०
१४७ वडा नॊ ९

१४८

सडक ननभााण

साढवक वडा नॊ 6 को याभअश्रम घय देखख उत्तय सा. वडा 
नॊ. १ करावन्जय जाने फाटोभा भाटो ऩयुी िबेर य 
अवतमकता अनसुाय कल्बट ननभााण तथा रगडा चौकभा 
जाड्ने

N/A    300,000 ०

१४९ चऩी ननभााण चऩी ननभााण गने N/A    525,000 ०

१५० सडक ननभााण
जभनुी नदद देखख ढवग ुतयुहाको घय हदैु ढवरासी मादवको 
घय सम्भ भाटोऩयुी िबेर गने N/A    200,000 १९४००० ९७

१५१ ढवद्यतु कृढषको रानग ढवद्यतुको ताय खरयद N/A    400,000 

१५२ बवन भभात सॊबाय वडा कामाारम भभात  तथा झ्मार ढोका य यॊङ्ग योदन वामरयङ् N/A    400,000 ३८८००० ९७

१५३ फाध ननभााण ऩतााऩयुभा फाध फाध्ने N/A    300,000 २८९३४६ ९६.४५

१५४ कच्ची सडक ननभााण
चनदय साहको गोठ देखख बतुढह हदैु अम्भयऩटी ऩयुानो 
फाटोभा भाटोऩरुय फनाउन N/A    300,000 २८६८६३ ९६

१५५ भॊखन्दय ननभााण अधयुो हनभुान भॊखन्दय गाछीटोरभा N/A    200,000 १९४००० ९७
१५६ प्रहयी चौढक कम्ऩाउन्ड रङगडा चौकभा N/A      50,000 ०

१५७ सडक ननभााण

याजदेव भखुखमाको घय देखख ऩयैुनवा हदैु करावन्जयभा जोडने 
तथा ऩाच ुहजयाको  खेत देखख खखल्हाको कुल्हो सम्भ फाटो 
ननभााण

N/A    300,000 २८९६२३ ९७

१५८ सडक ननभााण
ढवयेन्र मादवको घय देखख चन्दय तयुहाको घय सम्भ भाटो 
ऩयुी िबेर गने N/A    200,000 १९४००० ९७

१५९ कच्ची सडक ननभााण फरधजुवा जकुर देखी नतमय नदद सम्भ N/A    150,000 १४६६८१ ९८



१६०

नमा सडक ननभााण

धनऩत मादवको घय देखख ऩखिभ सयेहको नहयी हदैु जभनुन 
नदद सम्भ तथा सो सडकराई नहयको फाटोभा जोड्ने य 
आवतमकता अनसुाय करबटा ननभााण गने तथा गाछी 
टोरको फाटो जाड्ने

N/A    300,000 २९१००० ९७.००

१६१ ननभााण श्री न.ेया.प्रा.ढव.कुड्वाको फाउखन्िङ् गने N/A    200,000 १९१६५३ ९६
१६२ ढवद्यतु ट्रान्सपयभय साढवक वडा नॊ 7 य 2 भा 2 थान N/A    650,000 ० ०
१६३ कम्फर ढवतयण 300 थान N/A    100,000 ० ०
१६४ झरु ढवतयण ढवऩन्नराइ झरु ढवतयण कामाक्रभ N/A    100,000 १००००० १००
१६५ खेरकुद खेरकुद साभनि खरयद N/A    200,000 २००००० १००
१६६ भखन्दय ब्मफजथाऩन गने कुडवा चोकभा N/A      50,000 ० ०
१६७ सडक भभात ढहयारारको घय देखी धभादेवको घय सम्भ N/A      75,000 ७३०२७ ९७.३७

वडागत योजना ४५०००००० २५४३१९७२

योजना शाखा प्रमुख प्राववधिक शाखा प्रमुख
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