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 वडा तरीय मागतयोजना 

 

.स. मागतयोजनाह  (वडा तरीय) ठेगाना िविनयोिजत रकम 

१ िज दारटोल सामुदाियक भवन वडा नं. १ २००,००० 
२ घन यामबुजाको खेतमा नया ँइनार वडा नं. १ ४००,००० 
३ सोनेलालरसाइली टोलमा नयाँ इनार वडा नं. १ ४००,००० 
४ अधरुोमदशा िनमाण वडा नं. २ ३१०,००० 
५ पचाइनखोलादिेख उ र दवेनारायणको बोिडङस म माटोको काम वडा नं. ३ ३००,००० 
६ हनुमाननसरीदेिख पि म पचाइन खोलास म मोटोको काम वडा नं. ३ ३००,००० 
७ कृिष सडकिवचारीको खेतदेिख दि ण थानस म माटोको काम वडा नं. ३ ४००,००० 
८ रामजानक धमशाला जघा टोल वडा नं. ४ ३००,००० 
९ प क  नालािनमाण वडा नं. ४ ३००,००० 

१० भुइयामहाराज मि दर वडा नं. ४ ७५,००० 
११ मिहला भवनिनमाण वडा नं. ४ २५०,००० 
१२ रघ ुसाहकोघरदिेख पोखरी टोलस म सडक ाभेल वडा नं. ४ ३००,००० 
१३ जगुल साहकोघरदेिख दि ण सकुदेवको घरस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१४ रामजीकोघरदेिख दि ण गोपालको घरस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१५ थानदेिखपि  चम महिलया टोल हँदै खोलास म नाला िनमाण वडा नं. ५ ८००,००० 
१६ भरत िसंहकोघरदेिख दि ण मुसह रस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१७ गोपालकोघरदिेख पवू राम तापको घरदेिख उ र धमशालास म ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
१८ रघवुीरकोघरदेिख दि ण खेस रयाको घरस म पूव तफ नाला िनमाण वडा नं. ५ ४००,००० 
१९ िदनेशकोघरदेिख पि  चम हदँ ैगोपालको घरस म सडक ाभेल वडा नं. ५ १००,००० 
२० महावीरकोघरदेिख पवू रमेशको घरदिेख उ र राजमाग जाने सडकस म सडक ढलान वडा नं. ५ ४००,००० 
२१ ीमा यिमक िव ालय, भेिडयाही फु काहाको शौचालय िनमाण वडा नं. ६ २००,००० 
२२ ाथिमकिव ालय, मुसहरी टोलको लािग ज गा ख रद वडा नं. ६ २००,००० 
२३ महरा कुलोिसंचाई वडा नं. ६ १००,००० 
२४ नालािनमाण वडा नं. ६ १,७००,००० 
२५ मा.िव.फुलकाहा िश क तलब वडा नं. ६ ५७,६०० 
२६ जमुिनयािसचंाइ वडा नं. ७ ५००,००० 
२७ राि  य ाथिमक िव ालय, जमुिनया वडा नं. ७ ३००,००० 
२८  यमुपाइपकलभट िनमाण वडा नं. ९ ५००,००० 
२९ जे  ठनाग रकह को लािग िव ाम थल वडा नं. ९ २११,५०० 
३० खानेपानी ा ड पाइप जडान वडा नं. ९ २००,००० 
३१ वृ ारोपण वडा नं. १० २००,००० 
३२ प प जडान वडा नं. १० १००,००० 
३३ मतािवकास वडा नं. १० ४००,००० 
३४ जनजागिृतयुवा लव वडा नं. १० २००,००० 
३५ ित ालय वडा नं. १० २००,००० 
३६ नया ँिडपवोिडङ िनमाण वडा नं. ११ १,२००,००० 
३७ िदपे बजारको यावसाियक भवन िनमाण वडा नं. ११ १,३००,००० 
३८ िदपे बजारमा शौचालय िनमाण वडा नं. ११ १००,००० 
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.स. मागतयोजनाह  (वडा तरीय) ठेगाना िविनयोिजत रकम 

३९ पणू खोपतािलम वडा नं. ११ ५,००० 
४० मिहलातािलम वडा नं. ११ ५००,००० 
४१ वडासरसफाइ काय म वडा नं. ११ ५००,००० 
४२ गभवतीमिहला पोषण वडा नं. ११ २००,००० 
४३ समर सरकोघर अगािड वडा नं. ११ ५०,००० 
४४ कूलटोलको इनार ममत वडा नं. ११ २५,००० 
४५ िदप ुटोलकोनमुना िडप वो रङ्ग ममत वडा नं. ११ २००,००० 
४६ ल मी जलवो रङ्ग वडा नं. ११ २००,००० 
४७ चमार टोलकािलपरु खानपेानीको लािग मोटर र पाइप ख रद वडा नं. ११ २५,००० 
४८ िमयाटँोलकोखानेपानीको लािग बो रङ्ग जडान वडा नं. ११ ५००,००० 
४९ ममतस भार कोष रकम वडा नं. ११ ३००,००० 
५० र  मालामि दर ममत वडा नं. ११ २०,००० 
५१ िडपट्यबुेल ममत वडा नं. ११ ४००,००० 
   ज मा   १७,४२९,१०० 

  कूल ज मा   ४७,४८९,८०० 
 

 


