
सस.न. वडा नॊ. मोजनाको नाभ स्वीकृत यकभ
१ ६ डऺभरयमा हरयऩवऺाा फसन्तऩयऺ सडक भभात तथा कल्फर्ा सनभााण १४०००००
२ ६ ऩरऺुषोत्तभ साहको ऩोखयीदेखी कासरका भहन्दय हदैऺ फसन्तऩयऺ जाने सडक भभात तथा कल्फर्ा सनभााण १००००००
३ ६ हरयऩवऺाा भसऺयी र्ोर देखी चभाय कऺट्टी दहऺण हदैऺ जाने वाईऩास सडक 500000
४ ५ 5 न वडाभा ऩश ऺकामाारम हदैऺ धनकौर जाने सडक ढरान १५०००००
५ ८ सभचैमा र्ोरदेखी फयहयवा सनऺवऺाय र्ोरसम्भको सडक भभात तथा कल्वर्ा सनभााण १००००००
६ ९ सभचैमा र्ोरदेखी फगेवा जाने सडक भभात तथा कल्फर्ा सनभााण ८०००००
७ ७ फौसधभाई देखी ऩफऺा जाने सडक सनभााण ५०००००
८ ९ फाके खोराको कऺरो सेक्र्क ख को सतन भहऺान देखी ऩफऺा यहेको कऺरो सनभााण २०००००
९ ६ वडा न ७ भा ऩने वौसधथान देखी ऩहिभ दखऺा यामको फास सम्भ ऩैनी खने्न य भभात २०००००

१० नगय फसन्तऩयऺ फजायदेखी जगदेवको घय जाने सडक ढरान ६०००००
११ नगय हरयऩवऺाा जगऺर साहको घयदेखी हजॊगडवा जाने ढरान ऩछीको सडकभा कारोऩते्र ५००००००
१२ नगय सत्रवेणी चोक देखी केफरको ऩोखयी सम्भ सडक ढरान २००००००
१३ नगय हरयऩवऺाा देखी भहोत्तयी जाने हदी नददको झोरङ्गे ऩरऺ भभात सॊबाय १७५०००
१४ नगय फसन्तऩयऺ हखल्हाको फाके ठाकऺयको भहन्दय ढरान १०००००
१५ नगय धनकौर याजकऺभाय यामको घयदेखी याजेश घय हदैऺ दहऺणतपा  सडक ढरान १५०००००
१६ नगय फसन्तऩयऺ फजाय उत्तय फार्ो देखी कन्मा ऩाठशारा जाने सडक ढरान १००००००
१७ नगय डऺभरयमा भरऺ सडक नोखेरार साहको घयदेखी ऩाच ऺभाझीको घयसम्भ सडक ढरान १००००००

१८ नगय वडा नॊ. ९ फगेवा दरऺाय यामको घयदेखी ऩवऺा भरैमा स्थानसम्भ जाने सडक ग्राफेर, भभात तथा हमभऺऩाईऩ जडान १२०००००
१९ नगय नमाॉ फजाय देखी हदी नदद जाने सडक भभात गरय सॊचारन १०००००
२० नगय चन्रबषऺण दतको घय देखी सोहन्प यामको घयसम्भ सडक भभात ग्रवेर १०००००
२१ नगय उऩभेमयको घय सनय हैन्डऩाईऩ जडान १०००००
२२ नगय फसन्तऩयऺ भदयसादेखी भरऺ सडकसम्भ सडक भभात १२५०००
२३ नगय हरयऩवऺाा फजायभा सावाजसनक शौचारम सनभााण १००००००
२४ नगय धनकौरभा सावाजसनक शौचारम सनभााण १००००००
२५ नगय हरयऩवऺाा नऩा फसन्तऩयऺभासावाजसनक शौचारम सनभााण १००००००
२६ नगय हरयऩवऺाा नऩा ४ डऺभरयमाभा सावाजसनक शौचारम सनभााण १००००००
२७ सफन्देश्वय यामको खेतदेखी दहऺणतपा  कऺरो हदैऺ रारसफहायी यामको खेतसम्भ नमा कृषष सडक सनभााण ५०००००
२८ वडा नॊ ८को फनझोयन यामको घयदेखी ऩहिभ भेनयोडसम्भको फार्ो भभात तथा ग्रावेर ५०००००
२९ वडा नॊ ७ को कऺम्ही ऩोखयीको उतय तपा  यहेको धभाशाराको बईऺ ढरान तथा ऩरयसय सधऺाय ३७२३२७
३० वडा न १ भा चन्देश्रा यामको घयदेखी ऩवऺा फाईऩास यौदी यामको घयसम्भ सडक ढरान १००४२७३
३१ नगय ग्मायेज सनभााण नऩा ऺेत्रसबत्र ५०००००
३२ नगय मोग बवन सनभााण वडा नॊ ६ भा 700000
३३ नगय खानेऩानी षवकास कामाक्रभ हैण्डऩाईऩ (नगय ऺेत्रसबत्र) ३०००००
३४ नगय नगयऩासरका ऺेत्र सबत्र सोराय फती जडान १९०००००
३५ नगय धासभाक तथा ऩमार्न(धनकौर भहादेव भहन्दय ऩरयसय सधऺाय) ८०००००
३६ वडा न ६ कासरका स्थानदेखी फसन्तऩयऺ जाने सडक भभात तथा ग्रावेर १००००००
३७ वडा न ६ गोषऩ दासको घयदेखी ऩफऺा कासरका स्थान जाने सडकसम्भ ग्रावेर ६०००००
३८ वडा न ४ ससतावेको घयदेखी ऩहिभ नखेरारको ऩोखरयको दहऺण तपा  फोरयङ्ग सनभााण २५००००
३९ वडा न ६ कासरका स्थानभा फोरयङ्ग सनभााण २५००००
४० हनऩा-२  हजङ्गड्वा जाने भरऺ फार्ोवार् चक्कयघट्टा जाने सडक सनभााण तथा भभात 1000000
४१ हनऩा-७ ददनेश यामको खेत नहजक हये गाछीभा अर्ोभेषर्क फोरयङ्ग 250000
४२ हनऩा-९ फगेवा स्कऺरभा अर्ोभेषर्क फोरयङ्ग 250000
४३ हनऩा-९ सभचैमा गॊसगमा स्थान भहन्दयदेखी ऩहिभ खोरासम्भ सडक भभात य ग्रवेर 400000

जम्भा ३४६७६६००

ऩहऺजगत खचा आ.व. २०७४।७५भा छनौर् बएका तथा नगय ऩरयषदफार् स्वीकृत बई बकऺ्तानी ददनऩऺने मोजना, आ.व. ०७५।७६भा सम्ऩन्न बई बकऺ्तानी दनऺऩऺने मोजना, 
छनौर् बई सम्झौता बएका मोजनाहरु, आ. व. ०७४।७५ का फाकी मोजनाहरु ०७५।७६भा सम्ऩन्न गरय वडा न १-९ सम्भका मोजना तथा कामाक्रभहरु सम्ऩन्न गरय 

नगय स्तरयम य वडा न १-९ सम्भका मोजना तथा कामाक्रभहरुको बकऺ्तानी ददने


