
गौरीगंगा नगरपािलका 
नगरकायपािलकाको कायालय 

चौमाला, कैलाली 
आ.व. २०७५।०७६ का लािग नगरसभाबाट ि वकृत योजनाह  

वडा नं. १ 
िस. न.ं िववरण रकम 

१ पशपुित मा.िव., केदारे र आ.िव., न द लाल पा याको घरनिजक प क  क भट वडा नं.१ २,०००,००० 
२ बाटो ावेल तथा तरउ नती वडा न.ं१ चनौरा १०,०००००. 
३ बाटो ावेल तथा तरउ नती वडा न.ं१ मंगलपरु  १००००००. 
४ बाटो ावेल तथा तरउ नती  वडा न.ं१ गो का १००००००. 
५ बाटो ावेल मु  कमैया ब ती  वडा न.ं१लठैया  १००,००० 
६ बाटो ावेल मु  कमैया ब ती  वडा न.ं१ स झनापरु  ५०,००० 

७ 
नालामा भएको पानी यव थापन रतन बढुाको घरनिजक नयाँ बाटो  
बनेको ठाउँको नालाबाट चनौरा कुलोमा पानी िनकास (ममत) वडा न.ं१ १००,००० 

८ िविभ न ठाउँमा अव यकतानसुार मुपाइप ख रद वडा भ र वडा न.ं१ २००,००० 
९ तरउ नती भएको ठाउँमा ममत तथा स भार  वडा नं.१  मािघ लठैया पशपुित टोलमा २००,००० 

१० पिछ लापरु िपपल टोल तुले भलूको घरनिजक खानपेानी अिटजन धारा िनमाण वडा न.ं१ १००,००० 
११ सकुु बासी िशवीर माघीमा सावजिनक शौचालय र खानेपानी न का जडान वडा नं.१ गो का ५०,००० 
१२ नयाँ खले मैदान िनमाण मंलपरु खलेकुद चौर अथवा खले मैदान िनमाण वडा न.ं१ १००,००० 
१३ वडाका स पूण यवुा लवका खलेाडीह लाइ खेलकूद सामा ी िवतरण वडा न.ं१ ५०,००० 

लि त वगतफ   
१४ जे  नागरीकलाइ वा य िशिवर सचंालन वडा न.ं१ ५०,००० 
१५ जनजाती आदीबासी  चेतनामलुक काय म वडा न.ं१ ७५,००० 
१६ मिहला  तरका र खिेत तथा िवउिवजन िवतरण वडा नं.१ ७५,००० 
१७ दिलत मिहला  तरका र खिेत तथा िवउिवजन िवतरण वडा न.ं१ ७५,००० 
१८ मु  कमैया वालवािलका लाइ छा विृत वडा न.ं१ ५०,००० 
१९ मु  हिलया  बा ा वतरण वडा न.ं१ ३०,००० 
२० एच.आइ.िभ. एड्स अिथक सहयोग वडा नं.१ २०,००० 
२१ बालबािलका क ा सामाि  ख रद वडा न.ं१ ५०,००० 
२२ लोपो मखु वालवािलका लाइ छा विृत वडा न.ं१ १०,००० 
२३ बेमौसमी तरकारी खतेी तािलम वडा न.ं१ ५७,००० 

   ज मा  ६,४४२,००० 

 
 
 
 

 



वडा नं. २ 

िस.न.ं िववरण  रकम  
१ सडक िनमाण तथा तरउ नती  वडा न.ं२ १११७००० 
२ जलगु ा मािलका मा.िव.को ज गा निजक क भट िनमाण वडा न.ं२ ६००००० 
३ भवुा िदवाकोटीको घरनिजक मुपाइप वडा न.ं२ २००००० 
४ मुपाइप ख रद वडा भरी वडा नं.२ ३००००० 
५ बहादरु िव.क. को  घरनिजक मुपाइप वडा न.ं२ २००००० 
६ योतीपरु र भोजपरु जोड्ने क भट नमाण वडा न.ं२ ६००००० 
७ सडक ममत संभार वडा नं.२ २००००० 

िसचंाइतफ 
 ८ पुरानो बे रङ्ग नहर ममत वडा न.ं२ ३५०,००० 

९ भागे र टोलमा कुलो सफाइ  वडा न.ं२ १००००० 
तट्ब धनतफ 

 १० िवरभान बोहराको घरदेिख िदपक बोहराको घर स म तट्ब ध िनमाणवडा न.ं२ ५००,००० 
११ बोि सिनया खोलामा िशिवरदिेख महे  राजमाग स म तट्ब ध िनमाणवडा न.ं२ ६००,००० 
१२ बाबरुाम चौधरीको घरदेिख दि ण चौमाला बजार स म तट्ब ध िनमाणवडा न.ं२ ६००००० 

लि त वगतफ 
 १३ एकल मिहलाह का लािग बा ा पालन वडा न.ं२ १००,००० 

१४ बालबािलकाह का लािग दवुसन िव  जनचतेनामलुक काय म वडा न.ं२ ५०,००० 
१५ मिहलाह का लािग बमेोसिम तरका र खेित तािलम वडा न.ं२ १००,००० 
१६ जे  नािगरकह का लािग स मान तथा अिभन दन काय म वडा न.ं२ ५०,००० 
१७ अपाङ्गह का लािग सामाि  ख रद वडा न.ं२ ५०,००० 
१८ दिलतका लािग बे डबाजा तािलम वडा नं.२ १००,००० 
१९ बेरोजगार यवुाह को लािग मोवाइल ममत तािलम वडा नं.२ १००,००० 
२० आिदबासीजनजातीह  लाइ ल बर तािलम वडा नं.२ १००,००० 

खेलकुद तफ 
 २१ उदासीखले मैदान ममत वडा नं.२ १००,००० 

२२ धव ैशाि तटोल खलेकुद सामाि  ख रद वडा नं.२ २५,००० 
२३ धवै िपपल टोल खलेकुद सामाि  ख रद वडा नं.२ २५,००० 
२४ एकता यवुा लव कािलका टोल र मािलका टोल खलेकुद सामाि  ख रद वडा न.ं२ ५०,००० 

    ज मा ६,२१७,००० 
 

 
 
 
 
 
 



वडा नं. ३ 
िस. न.ं िववरण  रकम 

ावेल तथा बाटो तरउ नती    
१ िझलचोक बाट पि म रङरोड स म    वाड न.ं३ ३५०,००० 
२ अ बा र दिेख बासदुबे स म    वाड नं.३ ३५०,००० 
३ भोजपरु िभ  गाउ दिेख २न.ंको ज दा स म   वाड न.ं३ ३५०,००० 
४ लि मचोक दिेख बलेेिन हद ैराजमाग स म     वाड न.ं३ २५०,००० 
५ राजमाग बाट रािजटोल हद ैकुचैिन गाउ स म वाड न.ं३ ४००,००० 
६ कुचैिन म लका घर हद ैिब ालय स म       वाड न.ं३ १५०,००० 
७ कुचैिन दि ण पिुव टोल बाट बजरुो टोल स म वाड न.ं३ ४००,००० 

िसचाइ तफ 

 ८ कुचैिन कालापािन बो रङ िसचाइ   वाड नं.३ ९०,००० 
९ दि ण भोजपरु बो रङ िसचाइ   वाड नं.३ ९०,००० 

१० िवच भोजपरु बो रङ िसचाइ   वाड न.ं३ ९०,००० 
११ उ र बासदुबे बो रङ िसचाइ   वाड नं.३ ९०,००० 
१२ अ बा र बो रङ िसचाइ    वाड नं.३ ९०,००० 

क भट िनमाण तफ 

 १३ पा सो पलु क भट   िझल   वाड न.ं३ ६००,००० 
१४ भोजपरु िवच गाउँ क भट   वाड नं ३ ५००,००० 
१५ यमुपाइप  ख रद    वाड न.ं३ ३९५,००० 
१६ खेलकुद को लािग सामाि  ख रद  वाड नं.३ १४०००० 
१७  बाल लब  को लािग सामाि  ख रद  वाड नं.३ १०००० 

लि त वग तफ 
 १८ १५ जना दिलत मिहला बेतबास तािलम  वाड न.ं३ १५०,००० 

१९ यवुा,यवुती क यटुर तािलम  वाड न.ं३ १५०,००० 
२० अपाङ्ग अगरवि  तािलम  वाड न.ं३ १००,००० 
२१ १० जना गैर दिलत मिहला िसलाइ कटाइ तािलम  वाड न.ं३ १५०,००० 

२२ १० जना मु  कमल र लाइ टोकरा बु न ेतािलम  वाड न.ं३ १००,००० 
२३ एच.आइ.िभ. िपिडतलाइ आिथक सहायता   वाड नं.३ ५०,००० 
२४ दिलत लाइ जनचेतनामलुक काय म  वाड न.ं३ ५०,००० 
  तट्ब धन तफ 

 २५ रािजटोल र बेलेिनमा तट्ब धन िनमाण  वाड नं.३ २००००० 
२६ िझल पुवा र दिेख गौडा स म तट्ब धन िनमाण  वाड न.ं३ ६००,००० 

  ममत तफ 

 २७ िझल चौराहा बाट खरैाला स म बाटो ममत  वाड नं.३ १२२,००० 
२८  वडा भ र बाटो ममत  वाड नं.३ २००,००० 
    ज मा ६,२१७,००० 

 
 



वडा नं. ४ 

िस. न.ं िववरण  रकम 

१ बाटोह   ावेल तथा तरोि त वाड न.ं ४ २,०००,००० 
२ यमुपाइप जडान वाड न.ं ४ ५००,००० 
३ क भट िनमाण राधा कृ ण टोल वाड न.ं ४ ५००,००० 
४ क भट िनमाण दि णपरु थु मा टोल वाड न.ं ४ १,२००,००० 

५ 
िसचंाइ बो रङ्ग तथा मोटर जडान िसमलपरु, िशवपरुानटोल, जयानपरु 
बझांगी टोल  वाड न.ं ४ 

४००,००० 

६ बाटो ममत वाड न.ं ४ ५००,००० 
७ जयानपरु याव िनमाण र तट्ब धन ममत वाड न.ं ४ ३००,००० 

सामािजक िवकास तफ  
 

८ सामदुाियक स ावका लािग मै ीपणू खेलकूद संचालन वाड न.ं ४ ५०,००० 
९ वडा तरीय खलेमदैान ममत वाड न.ं ४ १००,००० 

१० खेलकूद सामा ी ख रद वाड न.ं ४ ५०,००० 
लि त वग  

 
११ मिहला ,जनजाित,दिलत,मु  कमयैा सेनेट र याड बनाउन ेतािलम वाड न.ं ४ ५००००० 

१२ तीज,मािघ िमलन,ना र िदवस काय म  वाड न.ं ४ ४२००० 
१३ अपांङ्गह को कायालय यब थापनको लािग सामाि  ख रद वाड न.ं ४ २५००० 
१४ अपांङ्गह का लािग नमिकन बनाउने मिेशन ख रद वाड न.ं ४ २५००० 

१५ जे नािगरकह को  कायालय यब थापनको लािग सामाि  ख रद  वाड न.ं ४ ५०००० 

१६ बालबािलका कुपोषण स बि ध जनचेतना वाड न.ं ४ ५०००० 
१७ यवुाह लाइ ाइिभङ्ग स बि ध तािलम वाड न.ं ४ १००००० 

१८ एकल मिहलाह को लािग बमेौसिम तरका र स बि ध तािलम।तथा िबउिबजनिवतरण वाड न.ं ४ ५०००० 

    ज मा ६,४४२,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



वडा नं. ५ 
िस. न.ं िववरण  रकम 

१ बाटो ावेल तथा तरउ नती यमुपाइप सिहत       वडा नं.५ १,९६७,००० 
२ जनजागतृी आ. िव. यव थापन को लािग सामाि  ख रद    वडा न.ं५ ३००,००० 
३ िशशसुधुार ा.िव. यव थापन को लािग सामाि  ख रद   वडा नं.५ ४००,००० 
४ कोहलपरु बालिवकास भवन िनमाण (काठ)      वडा न.ं५ १००,००० 
५ पूव  िजरायत टोलमा क भट िनमाण     वडा न.ं५ ९००,००० 
६ सालघारी िशिवर िनर क भट िनमाण      वडा न.ं५ ५००,००० 
७ नाग रक सचेतना के  (मिहला) अधरुो भवन ममत    वडा न.ं५ १५०,००० 
८ स त िनरंकारी अधरुो भवन , खानेपानी र घरेबार िनमाण    वडा न.ं५ ३००,००० 
९ महाकाली मि दरको हल िनमाण र खानपेानी िनमाण    वडा न.ं५ ५००,००० 

१० िसलाइ कटाइ तािलम (लि त)        वडा न.ं५ ३००,००० 
११ अपांङ्गह  लाइ मैनबि  तािलम      वडा नं.५ १००,००० 
१२ जालपा दवेी मि दर िनमाण      वडा न.ं५ १५०,००० 
१३ मसरुखेत मि दर िनमाण     वडा नं.५ १५०,००० 
१४ गौशाला िनमाण    वडा नं.५ १००,००० 
१५ मोह याल खेलकूद भवन िनमाण र सामाि  ख रद    वडा न.ं५ ३००,००० 
१६ िसचंाइ अयोजना वडा भरी  वडा न.ं५ ६००,००० 

    ज मा ६,८१७,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



वडा नं. ६ 

िस. न.ं िववरण  रकम 
क भट तथा ुमपाइप    

१ िड लीराम भ को घरनिजक १२०० एम.एम. यमुपाइप ४ वटा जडान सिहत िवजय नगर  वडा नं.६ ४५०,००० 

२ 
नवराज कठायतको घरनिजक मुपाइप १२०० एम.एम. ४ वटा  

याव र भरान सिहत िवजयनगर वडा नं.६ 
४००,००० 

३ िसताराम चौधरीको घरनिजक ९०० एम.एम मुपाइप जडान दै ारी वडा न.ं६ ३००,००० 
४ रामिवलास घरनिजक मुपाइप जडान दै ारी वडा न.ं६ १००,००० 
५ ीलंका कृ णनगर ९० एम.एम. २ वटा जडान कृ ण नगर वडा न.ं६ १५०,००० 
६ िदल बुढा बनखेत घरनिजक ९० एम.एम. २ वटा जडान वडा नं.६ १५०,००० 
७ नर बहादरु शाहीको घरनिजक १२० एम.एम. ४ वटा जडान सिहत वडा न.ं६ ४००,००० 
८ हेमराज भ को घरनिजक ९० एम.एम. ४ वटा जडान सिहत िवणाटोल वडा नं.६ ३००,००० 
९ अव यकतानसुार मुपाइप ख रद १६ वटा वडा न.ं६ २४५,००० 

िसचंाइ तफ   
१० डलु शाहीको घरनिजक बाँध ममत तथा िनमाण कृ णनगर वडा न.ं६ २००,००० 
११ ह रना खड्का र िहमा कठायतको घरनिजक दवुै ठाउँमा वाल ममत वडा न.ं६ १००,००० 
१२ वालादउे िसचंाइ मोटर जडान र ख रद कृ णनगर  वडा न.ं६ ५०,००० 
१३ मोया खड्का टोल सानो िसचंाइ ट्यवुेल जडान  वडा न.ं६ १००,००० 
१४ आव यकतानसुार िविभ न ठाउँमा क भट ममत वडा न.ं६ ३६३,००० 

तट्ब धन तफ   
१५ रावलसरको घरनिजक अधरुो तट्ब धन िनमाण ावेल सिहत कृ ननगर वडा नं.६ ३००,००० 
१६  ावेल वडाभरी  वडा न.ं६ १,२००,००० 
१७ तट्ब धन पदम छेडालको खते देिख उिजर साउँद खेत स म बनबेहडा वडा न.ं६ ३००,००० 

खुलकूद तफ   

१८ ि परूा खेलकूद मैदान ममत वडा न.ं६ १५०,००० 
१९ वडा य  मिहला फुटवल वडा तरीय  वडा नं.६ ५०,००० 

लि त वग    

२० मिहला तफ होिजयारी तािलम वडाभरी वडा नं.६ ३००,००० 
२१ दिलत तफ वडा भरी गाम ट तािलम वडा नं.६ २००,००० 

२२ 
बालबािलका तफ एच. आइ.भी. अ य आिथक ि थती कमजोर  
भएका बालबािलका पोषाक िवतरण वडा न.ं६ ४०,००० 

२३ आदीबासी जनजाती तफ बंगरु पचैो काय म  वडा न.ं६ ४०,००० 
२४ अपांङ्ग तफ मैनब ी बनाउनमेेिसन तथा मैन ख रद  वडा न.ं६ १००,००० 
२५ एकल मिहला बा ा पचैो काय म वडा न.ं६ ७०,००० 
२६ जे नागरीक स मान र िमलन के  समान ख रद वडा न.ं६ ४०,००० 
२७ छुवाछुत तथा छाउपडी उ मलुन जनचेतना  वडा न.ं६ ९०,००० 
२८ नारी िदवस तीज िवषेश काय म  वडा नं.६ ३०,००० 

    ज मा ६,२१८,००० 

 
 
 



वडा नं. ७ 
िस. न.ं िववरण रकम 

१ प ला प ी मट्कौना तट्ब धन िनमाण   वडा न.ं७ ४००,००० 
२ बाटो ावेल तरउ नती र मुपाइप  वडा न.ं७ ३,०७४,००० 
३ शेर जेठाराको घरनिजक ९०० एम.एम.को ४ वटा मुपाइप  वडा न.ं७ २५०,००० 

िसचाइ तफ   
४ मनकापरु  बो रङ्ग िसचाइ २ ठाउँमा  वडा न.ं७ १३७,५०० 
५ कैलाशपरु  बो रङ्ग िसचाइ २ ठाउँमा  वडा नं.७ १३७,५०० 
६ मट्कौना  बो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा  वडा न.ं७ १३७,५०० 
७ इ पुर  बो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा  वडा नं.७ १३७,५०० 
८ महिलया बो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा  वडा नं.७ १३७,५०० 
९ बनटु ा बो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा   वडा नं.७ १३७,५०० 

१० म नीटोलबो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा   वडा न.ं७ १३७,५०० 
११ बस तटोलबो रङ्ग िसचाइ १ ठाउँमा  वडा नं.७ १३७,५०० 

लि त वग तफ    
१२ दिलतह का बालबािलका लाइ क यटुर तािलम  वडा न.ं७ १००,००० 
१३ आदीबासी जनजाती ह का बालबािलका लाइ क यटुर तािलम वडा नं.७ १५०,००० 
१४ अपांङ्गता भएका बालबािलकाह  लाइ शैि क सामाि  वतरण वडा न.ं७ ५०,००० 
१५ मिहला ह का लािग उ घोषण स बनिध तािलम  वडा न.ं७ १००,००० 
१६ यवुाह का लािग लोक सवेा आयोग तािलम  वडा न.ं७ २००,००० 
१७ एकल मिहला लाइ स मान काय म  वडा न.ं७ ५०,००० 
१८ जे नागरीक लाइ स मान काय म  वडा न.ं७ ५०,००० 
१९ खेलकूद सामाि  ख रद   वडा न.ं७ २००,००० 
२० िबिभ न  सडकह  ममत  वडा नं.७ ५००,००० 

    ज मा ६,२२४,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



वडा नं. ८ 
िस. न.ं िववरण  रकम  

१  वडाका सहायक तथा मलू सकडह  ावेल वाड न.ं ८ २,४९५,००० 
२  चमारीपरु, बढैपुर र बस तटोलमा िसचंाइ योजनाह  वाड न.ं ८ ५००,००० 
३  मेनरोडको तल मािथ  िल मा नदीमा तट्ब धन  वाड न.ं ८ १,०००,००० 
४ सडक ममत   वाड न.ं ८ ४५०,००० 
५ खेलकूद काय म  वाड न.ं ८ २००,००० 
६ काि जहाउस सचंालन (गोठालो)  वाड न.ं ८ १५४,००० 

७ मुपाइप अव यकतानसुार   वाड न.ं ८ ४५०,००० 
८ बालिवकास पु तकालय काय म  वाड न.ं ८ ११८,००० 

लि त बग 

९ जे  नाग रकलाइ स मान काय म  वाड न.ं ८ ३०,००० 
१० एकल मिहलालाइ स मान काय म  वाड न.ं ८ २०,००० 
११ अपाङ्गह लाइ सामाि  वतरण  वाड न.ं ८ ५०,००० 
१२ क यटुर तािलम  वाड न.ं ८ १५०,००० 
१३ बङ्गरु पालन काय म   वाड न.ं ८ २५०,००० 
१४ बालबािलकाको लािग सामाि  ख रद  वाड न.ं ८ ५०,००० 
१५ यवुाह लाइ ाइिभङ्ग तािलम   वाड न.ं ८ १५०,००० 
१६ मिहलाह लाइ िसलाइ कटाइ तािलम   वाड न.ं ८ १५०,००० 

    ज मा ६,२१७,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



वडा नं. ९ 
िस. न.ं िववरण रकम 

१ सडक ावेल तरउ नित र मुपाइप ख रद वाड न.ं ९ २,९१७,००० 
२ खेलकूद ितयोिगता संचालन २००,००० 
३ खेल मैदान ममत २००,००० 
४ दउेचे ताडीको घर निजक क भट िनमाण १,०००,००० 
५ जसमल धामीको घर निजक क भट िनमाण १,०००,००० 
६ दिलतकोलािग नेतृ व िबकास तािलम १२५,००० 
७ वडाभ रका जे  नाग रकलाइ स मान काय म ५०,००० 
८ िबिभ न िब ालयलाइ छा विृत  २००,००० 
९ बालिबकास लाइ छा बिृत ६०,००० 

१० एकल तथा स पुण मिहला २लेवल कडाइ बनुाइ तािलम ९०,००० 
११ एकल तथा स पुण मिहला २लेवल िसलाइ कटाइ तािलम १४०,००० 
१२ स पुण वगका मिहला तथा पु षह लाइ काननु स बि ध तािलम  ९०,००० 
१३ एकल मिहलालाइ मैनवि  स बि ध क चा पदाथ ख रद २५,००० 
१४ यवुा सजंालको लािग सामान ख रद २०,००० 
१५ अपाङ्गह को लािग समान ख रदग र िवतरण काय म १००,००० 

    ज मा ६,२१७,००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



वडा नं. १० 
िस. न.ं िववरण  रकम 

१ बाटो ावेल तथा तरउ नती  

२४९५००० 

२ शाि तटोल दखेी ला ट चौराहा 
३ भगतपरु दखेी नु लीपरु स म  
४ भगतपरु दखेी जवलपरु स म  
५ नु लीपरुको त लो चोक देिख िपपलको बाटो 
६ िमना कठरीयाको घरदेिख संकलन के  स म  
७ मुपाइप ९० एम.एम. 
८ खानपेानी पाइप िव तार  ४००००० 

तट्ब धन 

९ मायाराम कठरीयाको घर दि ण १०००००० 
१० रामजानक  मि दर निजक  ४००००० 
११ भैसासरु  १००००० 
१२ भगतपरुको नसरी निजक  १००००० 
१३ िसलाइ कटाइ  १००००० 
१४ होिजया र तािलम १००००० 
१५ कडाइ बनुाइ तािलम १००००० 
१६ यटुीपालर तािलम १००००० 
१७ अिदवािस,जनजाती,भलम सा,अघ रया लाइ जन वकालत तािलम १००००० 
१८ दिलतलाइ बा ािवतरण १००००० 
१९ अपाङ्गलाइ िसपमुलक तािलम ५०००० 
२० मु  कमैयालाइ िसपमुलक तािलम ५०००० 
२१ ितज काय म सचंालन २०००० 
२२ ना र िदवस काय म सचंालन ३९००० 
२३ बालबािलका पदािधका र लाइ तािलम ५०००० 
२४ एकल मिहला तािलम काय म संचालन २५००० 
२५ एच,आ{इ,िभ,िपिडतलाइ आिथक सहयोग काय म २५००० 
२६ दिलत गैर दिलत जनजातीह लाइ छाउपडी छुवाछुत स बि ध तािलम १५०००० 
२७ वडा नं १० भ र सडक ममत सधुार ३६३००० 
२८ वडाका स पुण लबलाइ खलेकुद सामाि  वतरण तथा खलेकुद काय म २००००० 
२९ िबपद यव थापन कोष १००००० 

   ज मा  ६१६७००० 

 
 
 
 
 
 



वडा नं. ११ 
िस. न.ं िववरण  रकम  

पूवाधार िवकास 
१ सडक ावेल तथा तरो नती जहरी कटान बझाङ्गीटोल वडा नं.११ २००,००० 
२ सडक ावेल तथा तरो नती ऐठंा गया सादको घर निजक टोल वडा नं.११ १५०,००० 
३ सडक ावेल तथा तरो नती काि तपरु दि णटोल वडा न.ं११ ३५०,००० 
४ सडक ावेल तथा तरो नती िशवपरु िव ालय उ रप ी टोल वडा न.ं११ २००,००० 
५ सडक ावेल तथा तरो नती िशवपरु िव ालय पि मप ी टोल वडा न.ं११ २००,००० 
६ कृिष सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु दिेख काि तपरु स म वडा नं.११ २,०००,००० 
७ सडक ावेल तथा तरो नती झ झटपरु निद टोल वडा न.ं११ २५०००० 
८ सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु दउेनानटोलस म  वडा न.ं११ ३५०,००० 
९ सडक ावेल तथा तरो नती गीताको घर दिेख क भट स म वडा न.ं११ २००,००० 

१० सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु बाधरुामको घरदिेख िफताको घरस म वडा न.ं११ १५०,००० 
११ िशवपरु अधरुो मि दर िनमाण वडा न.ं११ ७५००० 

  िसचाइ तफ   
१२ िसतापरु मोटर बो रङ जडान वडा न.ं११ १००,००० 
१३ काि तपरु मोटर बो रङ जडान वडा न.ं११ १५०,००० 
१४ चमरैया  बो रङ्ग जडान वडा न.ं११ १,१००,००० 

  खेलकुद तफ   
१५ पेरहनी खेलकुद मैदान ममत वडा न.ं११ १००,००० 
१६ वडा तरीय खेलकुद  संचालन वडा न.ं११ ५०००० 
  क भट र ुमपाईप तफ   

१७ मुपाईप सिहत क भट िनमाण िशवपरु वडा न.ं११ ३००,००० 
१८ मुपाईप सिहत क भट िनमाण परेहनी वडा न.ं११ ३४७,००० 
१९ झ झटपरु िल मा निदमा झो.प.ुदिेख चमरंया घाट स म तट्ब द िनमाण वडा नं.११ ७००,००० 
२० अपांङ्गह को लािग बेतबाँस दो ो तह तािलम काय म सचंालन वडा न.ं११ १००,००० 
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