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4 खोपकेन्द्र व्यवस्थापन १०००००.००

5 रोइचनया मरुवाथान र दुलैया मरुवा थान ममात ५००००.००

6 रामजानकी मखन्दर ममात श्री पे्रमकुमार झााँ श्री रामकुमारी यादव श्री प्रभुनाथ यादव सम्झौता भएको २०००००.००

7 फोहरा कालीमाइ मखन्दर र मरुवा थान ममात ७५०००.००

8 दूलैया दूगाा मखन्दर ममात श्री पशुाराम यादव श्री सीता यादव श्री राजबहादुर यादव सम्झौता भएको १५००००.००

9 माधवनगर सोमइथान मखन्दर ममात १०००००.००

10 ओरीदासबाबा मन्दीर चनमााण श्री रमेशिन्द्र यादव श्री चबरमान िौधरी श्री चवद्ध्या िौधरी सम्झौता भएको २०००००.००

11 कायाालय भवन इन्भटार जडान ५००००.००

12 फोहरा खल्लाटोल पचिम टोल, मोचतपुर दामोदर सडक, दुलैया, कोमरे चवद्धुत चवस्तार ३०००००.००

13 अवधी संग्राहलय ५००००.००

14 दुलैया िौतारो ममात श्री मन्साराम िौधरी श्री शीला िौधरी श्री चशवरात्री िौधरी सम्झौता भएको ५००००.००

15 फोहरा मखन्दरदेखख मोतीपुरसम्म पक्की नाली चनमााण श्री अरचवन्दकुमार झााँ श्री रक्षारानी यादव श्री माचलकराम यादव पेश्की काम भैरहेको ९०००००.००

16 फोहरा खल्लाटोल कच्ची नालीसचहत बाटो ग्राभेल श्री चशवकुमार यादव श्री इन्द्रमचत अचहर श्री तुल्सीराम यादव सम्झौता भएको ३४००००.००

17 दुलैया उत्तरगाउाँ  गल्ली पक्की नाली श्री चडल्लीराज िौधरी श्री बसन्ती चगरी श्री चदपेन्द्र िौधरी सम्झौता भएको २२५०००.००

18 दुलैया दचक्षणगाउाँ  गल्ली पक्की नाली श्री रामफचकरे रैदास श्री मेनका चगरी श्री सुवासिन्द्र यादव सम्झौता भएको २५००००.००

19 टाडीमररया मुङरेठाखोलासम्म बाटो चनमााण २०००००.००

20 कोमरे बेलासीखोलादेखख भुकीहवासम्म सडक श्री शरत रैदास श्री मायाकुमारी यादव श्री सीता चगरी सम्झौता भएको १०००००.००
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24 मुङरेठा खोला चसिाइ कुलो ममात श्री भीमबहादुर बुढा श्री चनमाला भण्डारी श्री लालबहादुर बुढा काया सम्पन्न ५००००.००

25 कायाालय व्यवस्थापन ५००००.००

26 दैवी प्रकोप व्यवस्थापन २०००००.००

27 योजना अनुगमन १०००००.००

28 समीक्षा बैठक ५००००.००

29 वडापत्र १००००.००

जम्मा रकम ५००००००.००
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3 जनिेतनामूलक कायाक्रम २०००००.००
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11 मचहला भवन चनमााण जंग्रहवा श्री रामवती यादव श्री अनुचप्रया चसह श्री रेखा भण्डारी सम्झौता भएको १०००००.००
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13 मुन्डा दमारा चशव मखन्दर ढलान १०००००.००

14 जंग्रहवा जहरे जाने बाटो ममात १०००००.००

15 सालभौरी वनको गल्लीमा ह्युमपाइप राखी ग्रावेल श्री चशवा िौधरी श्री जगमती िौधरी श्री धनचवर िौधरी काया सम्पन्न १५००००.००

16 प्राकृचतक प्रकोप दैवी प्रकोप र आचथाक सहयोग १०००००.००

17 कायाालय व्यवस्थापन १५००००.००
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4 दूगाा मखन्दर पखााल चनमााण श्री शेरबहादुर िौधरी श्री पूचणामा िौधरी श्री भरत िौधरी सम्झौता भएको ८००००.००

5 जय गुरुदेव भवन चनमााण श्री शेरबहादुर िौधरी श्री पूचणामा िौधरी श्री भरत िौधरी सम्झौता भएको ५००००.००

6 सीमा प्रहरी िौकी खंग्रानाका १५०००.००

7 नयााँबस्तीमा नागररक सिेतना भवन चनमााण श्री अनु बसे्नत श्री कमला चगरी श्री सीताकुमारी रावत सम्झौता भएको १५००००.००

8 प्राचव गौरीयानाकामा चवद्ध्याथी खेल सामग्री श्री सुरेन्द्र बााँठा श्री गणेश नेपाली श्री ससबहादुर बााँठा सम्झौता भएको २५०००.००

9 प्राचव कल्याणपुरमा चवद्ध्याथी खेल सामग्री २५०००.००
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11 बालकल्याण आधारभूत प्राचव खंग्रानाका चवद्ध्याथी खेल सामग्री ५००००.००
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15 खंग्रानाका चवद्ध्यालय फचनािर १५००००.००

16 कल्याणपुर चवद्ध्यालय फचनािर श्री सूयाबहादुर खत्री श्री अचमता दमाइ श्री जीवबहादुर दमाइ सम्झौता भएको १०००००.००

17 गौरीयानाका चवद्ध्यालय फचनािर १०००००.००

18 स्वास्थ्यिौकी शौिालय चनमााण गंगदी काया सम्पन्न १०००००.००

19 खंग्रा स्वास्थ्य िौकी शौिालय चनमााण काया सम्पन्न १०००००.००

20 गंगदीखोला चवद््धुत चवस्तार श्री चबरबहादुर कामी श्री चनमाला घती श्री टोपबहादुर घती पेश्की काम भैरहेको ३०००००.००

21 नयााँ बस्ती चवद््धुत चवस्तार १०००००.००

22 गोठलीथान टोल र पूवीथान टोल चवद््धुत चवस्तार ७५०००.००

23 अडबरुवा नाकामा खानेपानी पाइप तथा ट्यांकी चनमााण श्री दुगााप्रसाद कुमाल श्री मञ्जु राना श्री लोकेन्द्र चवक काया सम्पन्न ३०००००.००

24 खंग्राको खानेपानी योजनाको िपररयामा टंकी चनमााण ५००००.००

25 गौरीया चवद्ध्यालय तारवार श्री सुरेन्द्र बााँठा श्री गणेश नेपाली श्री ससबहादुर बााँठा सम्झौता भएको ७५०००.००

26 खंग्रा चवद्ध्यालय पखााल चनमााण ३०००००.००

27 खंग्रा स्वास्थ्य भवन चनमााण २०००००.००

28 गंगदी मूल बाटोदेखख गाउाँपाचलका जाने बाटो श्री पे्रमकुमार िौधरी श्री लक्ष्मी िौधरी श्री बसन्तकुमार िौधरी सम्झौता भएको १०००००.००

29 कल्याणपुर तटवन्धन तथा मैदान चनमााण श्री सूयाबहादुर खत्री श्री अचमता दमाइ श्री चजबबहादुर बोहरा सम्झौता भएको २०००००.००

30 उत्तरगंगदीदेखख दचक्षण गंगदीको पक्की नाली चनमााण श्री पे्रमकुमार िौधरी श्री लक्ष्मी िौधरी श्री बसन्तकुमार िौधरी सम्झौता भएको ५०००००.००
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32 िपररयादेखख खंग्रानाका गोरेटो बाटो चनमााण ५००००.००

33 गंगदीको पूबा बाटो चनमााण श्री पे्रमकुमार िौधरी श्री लक्ष्मी िौधरी श्री बसन्तकुमार िौधरी सम्झौता भएको १५००००.००

34 राजपुर तटवन्धन २०००००.००

35 गंगदीखोला तटवन्धन श्री राजकुमार पुनमगर श्री तुल्सी बुढा श्री यमकुमारी बुढा सम्झौता भएको २०००००.००

36 खेजुचनया तटवन्धन श्री छटकबहादुर िौ श्री सुचमत्रा िौधरी श्री चवचनता िौधरी सम्झौता भएको ५००००.००

37 अमररचनयासोता तटवन्धन श्री छटकबहादुर िौ श्री सुचमत्रा िौधरी श्री चवचनता िौधरी सम्झौता भएको १०००००.००

38 चवपद् व्यवस्थापन १५००००.००

39 कायाालय व्यवस्थापन ५००००.००
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7 सीमगजमरी प्राचव भवन ममात १०००००.००

8 कुरुवाखोला चशव मखन्दर ममात ५००००.००

9 भैसाहीनाका चशव मन्दीर ममात श्री धनबहादुर केसी श्री कणाबहादुर चवक श्री मीना थापा सम्झौता भएको १०००००.००

10 चसक्टा चशवमखन्दर िौतारी चनमााण श्री भूपबहादुर शाह श्री कौशीला वचल श्री नरबहादुर राना काया सम्पन्न ५००००.००

11 चशवशक्ती माचव भौवानाका चवद्ध्यालय शैचक्षक सामग्री ममात तथा खररद १५००००.००

12 डगमारानाका चवद्ध्यालय खेल मैदान चनमााण श्री िक्रबहादुर खड्का श्री देवी चवक श्री रामवरण यादव सम्झौता भएको १०००००.००

13 गौरीशंकर चनमाचव भैसाहीनाका चवद्ध्यालयचनर तटवन्धन ८००००.००

14 स्याउलेनाका चवद्ध्यालय भवन ममात २००००.००

15 गोठवा चवद्ध्यालय भवन ममात ५००००.००

16 बनकट्टी चवद्ध्यालय भवन ममात ५००००.००
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17 कुरुवाखोला चवद्ध्यालय भवन ममात श्री हरीगोपाल वली श्री रेखा खड्का श्री मेघराज वली सम्झौता भएको ५००००.००

18 चसक्टा चवद्ध्यालय खानेपानी टंकी चनमााण १०००००.००

19 रातागाछमा नाचगरक सिेतना केन्द्र भवन चनमााण र शौिालय ममात १०००००.००

20 बनकट्टी कुवा चनमााण १ वटा ५००००.००

21 रेउबस्ती लैबरुवा कुवा चनमााण ५००००.००

22 तालीखोला कुवा चनमााण २ वटा १०००००.००

23 गोठवा खानेपानी कुवााँ चनमााण २ वटा १०००००.००

24 हाडबास खानेपानी मुहान ममात श्री खेमलाल खत्रीके्षत्री श्री मचननाथ काँ वर श्री खखमा वली सम्झौता भएको ५००००.००

25 सीमगजमरी खानेपानी टंकी ममात ५००००.००

26 राताकास गल्िु कुवााँ चनमााण २ वटा श्री सीताराम कुवर श्री कमला चवक श्री जानकी घती सम्झौता भएको १०००००.००

27 चसक्टा वडा कायाालयचनर कुवााँ ममात काया सम्पन्न २००००.००

28 भौवानाका खानेपानी ममात श्री पे्रमलाल बुढा श्री ननसरा चवक श्री चतलक नेपाली सम्झौता भएको ११००००.००

29 भैसाही र सुकाखोलानाका खानेपानी टंकी मुहान ममात १०००००.००

30 गम्भीरा खानेपानी ममात ५००००.००

31 डगमारानाका खानेपानी ममात टंकी ५००००.००

32 गनै्धला खानेपानी ममात श्री चहरालाल टमटा श्री चजवलाल लोहार श्री सुमीत्रा बसे्नत सम्झौता भएको ५००००.००

33 चमचगायाखोला खानेपानी श्री नोखी दमाइ श्री चबमलाकुमारी चगरी श्री टेकबहादुर घती सम्झौता भएको ५००००.००

34 छेगररया खानेपानी श्री आशाराम चवक श्री भुमा डााँगी श्री डम्बर खड्का सम्झौता भएको ५००००.००

35 भौवा घारीखोला चसिाइ कुलो ममात श्री मंगल खड्का श्री पीङमाली झााँक्री श्री गंगाराम रोका सम्झौता भएको १०००००.००

36 भैसाहीनाका पम्पसेट पाइप खररद सुकाखोला १०००००.००

37 वडा कायाालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन १४००००.००

38 जन्मदताा चशचवर सञ्चालन ५००००.००

39 भैसाही अस्थायी स्वास्थ्य िौकी ममात श्री साचवत्रा केसी श्री संचिता बुढा श्री चशवबहादुर यादव सम्झौता भएको ६००००.००

40 डगमारानाका चवद्ध्यालय भवन ममात श्री िक्रबहादुर खड्का श्री देवी चवक श्री रामवरण यादव सम्झौता भएको १०००००.००

41 भैसाहीनाका प्रहरी िौकी व्यवस्थापन २५०००.००

42 डगमारानाका प्रहरी िौकी व्यवस्थापन काया सम्पन्न २५०००.००

43 भौवा, भैसाही, सुनपथरी, डगमारा स्काइ सीडीएमए फोन ४ वटा ६००००.००

44 लैबरुवा झोलंुगेपुलचनर बाटो र झोलंुगेपुल ममात काया सम्पन्न ६००००.००

45 बनकट्टीदेखख नेपुवा खोलासम्म बाटो ममात ५००००.००

46 मनौरानाका तल्लोदेखख माचथल्लो मनौरा बाटो ममात ५००००.००

47 स्याउलेनाकादेखख घारीखोला बाटो ममात श्री दलबहादुर पुन श्री राधा चवक श्री रामबहादुर चवक सम्झौता भएको १५००००.००

48 सुनपथरीनाका चभचत्रखोलादेखख बोडर बाटो चनमााण श्री पद्मबहादुर खड्का श्री हरी वली श्री समराज खत्री काया सम्पन्न ५००००.००

49 चसक्टा खानेपानी मुहान ममात १०००००.००

50 चभचत्र चसक्टा कुलो चसिाइ ममात काया सम्पन्न १०००००.००

51 कुरुवाखोला चसिाइ कुलो ममात श्री कुलबहादुर वली श्री इन्द्रकली नेपाली श्री दीपा खड्का काया सम्पन्न १०००००.००

52 सुनपत्री खोला चसिाइ कुलो ममात १०००००.००  

53 ऐरेनामा चसिाइ पम्पसेट तथा पाइप खररद जडान श्री अइतराम रावत श्री बयानबहादुर बुढा श्री सुमीत्रा बुढा सम्झौता भएको १०००००.००
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54 फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ताचलम ५००००.००

55 चवपद् व्यवस्थापन अकखिक कोषा व्यवस्थापन २५००००.००

56 चवपद् पछाडी व्यवस्थापन १५००००.००

57 चसक्टा चसलाइ कटाइ ताचलम १०००००.००

58 भौवा चसलाइ कटाइ ताचलम १०००००.००

59 बालबाचलका बालचबवाह नू्यनीकरण ताचलम ५००००.००

जम्मा रकम ५००००००.००

गाउाँपाचलका योजनाहरु

1 चसलाइ कटाइ तथा कडाइ ताचलम कायाक्रम ५०००००.००

2 बेलामा दुध चिचलङ भ्याट खररद ११०००००.००

3 चिचलङ भ्याट दुग्ध डेरी मेचसन खररद ७०००००.००

4 चडपबोररङ माफा त चसिाइ चवस्तार श्री चहरालाल यादव श्री धनकुमारी यादव श्री लालबहादुर यादव पेश्की काम भैरहेको ८०००००.००

5 गुरुङखोला बाग्दुला, भयारथान, कोइरालेमा चसिाइ मोटर खररद जडान ५ थान श्री चशवकुमार कामी श्री भुमा चवक श्री मनकुमारी पुन पेश्की काम भैरहेको ५०००००.००

6 गुरुङखोला ठकुरीटोल माचथल्लो कुलो बााँध काया सम्पन्न ७०००००.००

7 मररीखोला तटवन्धन ३०००००.००

8 कठबेरुवा जंगलबाट बस्तीमा आउने पानी चनयन्त्रण १५००००.००

9 बसन्तापुर खेतीयोग्य जमीन कटान चनयन्त्रण तटवन्धन श्री रामबहादुर यादव श्री सीताकुमारी यादव श्री भगवानदीन यादव पेश्की काम भैरहेको २००००००.००

10 ४ नं वडामा बोररङ स्यालोटु्यवेल १० वटा श्री गुरुप्रसाद अचहर श्री रामकली यादव श्री देवीराम अचहर सम्झौता भएको १५०००००.००

11 मुङरेठाखोला र फोहराखोला तटवन्धन ८०००००.००

12 पथरैयादेखख झोलंुगेपुलसम्म जाने कृषी सडक चनमााण ६०००००.००

13 सालभौरी गाउाँमा कृषीयोग्य जमीन कटान चनयन्त्रण ३०००००.००

14 जंग्रहवा चवद्ध्यालयनेर तटवन्धन २५००००.००

15 गंगदी नयााँबस्ती खानेपानी योजना पेश्की काम भैरहेको २२०००००.००

16 अडबडुवा खोला तटवनधन पेश्की काम भैरहेको ३०००००.००

17 भैसाही सुकाखोला तटवन्धन श्री मीना चवक श्री इन्द्र पुन श्री टंकबहादुर चवक सम्झौता भएको २०००००.००

18 भौवा सु्कलनेर भैसाही खोला तटवन्धन २०००००.००

19 भौवा सु्कलनेर खोला तटवन्धन श्री पूणाबहादुर झााँक्री श्री यमसरी साकी श्री बेगम बुढा सम्झौता भएको २०००००.००

20 सुनपथ्रीखोला तटवन्धन २०००००.००

21 स्याउले तटवन्धन श्री कृष्णबहादुर बुढा श्री सीता खड्का श्री बेगम बुढा सम्झौता भएको २०००००.००

22 गोठुवा कुलो ममात श्री लोकबहादुर खड्का श्री धना खड्का श्री सुचनता खड्का पेश्की काम भैरहेको ३०००००.००

23 गोठुवा तटवन्धन २५००००.००

24 तालीखोला तटवन्धन श्री मुनाबहादुर खड्का श्री अचनता राना श्री बीरबहादुर वली सम्झौता भएको २५००००.००

25 डगमारा खोलामा तटवन्धन २०००००.००

26 चभत्री चसक्टा खानेपानी काया सम्पन्न २०००००.००

27 चभत्री चसक्टा तटवन्धन श्री भूपाल बोटे श्री मीना कुमाल श्री उषाकुमारी घती सम्झौता भएको १०००००.००

28 गल्िु चसिाइ पम्पसेट खररद पेश्की काम भैरहेको २०००००.००

29 रातागााँछ तटवन्धन श्री शोभाराम चवक श्री सदन चवक श्री चवषु्ण चवक पेश्की काम भैरहेको ३०००००.००
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30 कठबेरुवा पोखरीनेरी चपकचनक स्पट चनमााण श्री चवरेन्द्रबहादुर मगर श्री ज्ञानु िौधरी श्री जीवा वली काया सम्पन्न ८०००००.००

31 सोमइथान मखन्दरको भौचतक पूवााधार चनमााण पेश्की काम भैरहेको १००००००.००

32 चसरहवा पोखरी भौचतक पूवााधार सुधार काया सम्पन्न ५०००००.००

33 सोमइथान मचहला सहकारी भवनको पखााल चनमााण २०००००.००

34 मोतीपुर िौराह दूगाा मखन्दर चनमााण श्री चहरालाल यादव श्री चमचथला यादव श्री चशवकुमार यादव पेश्की काम भैरहेको ५०००००.००

35 रामजानकी मखन्दरको भौचतक पूवााधार चवकास काया सम्पन्न १०००००.००

36 भुकेवा मखिद तथा बाबाकुटी श्री टंकबहादुर चवष्ट श्री पावाती चवक श्री एकबहादुर घती सम्झौता भएको १०००००.००

37 मयुरताल संरक्षण र व्यवस्थापन पेश्की काम भैरहेको ३०००००.००

38 गुरुङखोला मचहला सहकारी भवन चनमााण रानाखुटी श्री मने कामी श्री सुचमत्रा चवक श्री चशवकुमारी कामी काया सम्पन्न ५०००००.००

39 जानकी बित तथा सहकारी संस्थाको पखााल चनमााण श्री ससीकला िौधरी श्री सीता िौधरी श्री जनककुमारी िौधरी काया सम्पन्न २०००००.००

40 सीमा प्रहरी िौकी खांग्रामा शौिालय चनमााण श्री चजतेन्द्रब बुढामगर श्री सुशीलाकुमारी िौ श्री नरबहादुर खड्का सम्झौता भएको ६८४६१.७८

41 िंगुवा प्रहरी िौकी भौचतक पूवााधार सुधार २५००००.००

42 गाउाँपाचलकास्तरीय खेलकूद कायाक्रम १५००००.००

43 चसमगजमरी प्राचव खेलमैदान चनमााण १०००००.००

44 ताचलम ४०००००.००

45 सामाचजक कुरीचतहरुका चवरुद्ध सिेतनामूलक कायाक्रम १०००००.००

46 मावी भौवा छात्रवास चनमााण २०००००.००

47 मनोहरानाका बालचवकास भवन चनमााण १०००००.००

48 बालबाचलका चवरुद्ध हुने हाचनकारक अभ्यास तथा प्रथाहरु अन्त्यका लाचग सिेतनामूलक कायाक्रम २०००००.००

49 गुरुङखोला आधारभूत चवद्ध्यालयका लाचग अंगे्रजी माध्यमद्वारा पठनपाठन शुरु गना २०००००.००

50 जनज्योती माचवमा अंगे्रजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गना ३०००००.००

51 खरदररया माचवमा अंगे्रजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गना ३०००००.००

52 दुलैया माचवमा अंगे्रजी माध्यममा पठनपाठन शुरु ३०००००.००

53 वडा नं ५ का चवद्ध्यालयमधे्य कुनै एक चवद्ध्यालयमा अंगे्रजी माध्यममा पठनपाठन शुरु २५००००.००

54 अंगे्रजी माध्यममा पठनपाठन शुरु गना गंगदीखोला चवद्ध्यालयमा २०००००.००

55 चसक्टा माचवमा अंगे्रजी माध्यममा पठनपाठन शुरु गना ३०००००.००

56 प्राचव कठबेरुवा पखााल चनमााण पेश्की काम भैरहेको ४०००००.००

57 प्राचव सुकौली भवन चनमााण ४०००००.००

58 जनज्योती माचवको भौचतक पूवााधार चनमााण पेश्की काम भैरहेको ८०००००.००

59 खरदररया माचवको भौचतक पूवााधार सुधार ७०००००.००

60 बृद्धाश्रम चनमााण श्री रामकृष्ण भण्डारी श्री मालती बाहुन श्री चगरबहादुर भण्डारी सम्झौता भएको ३०००००.००

61 दुलैया माचवको भौचतक पूवााधार सुधार श्री कमलेश यादव श्री कौशीला यादव श्री मीनप्रसाद यादव पेश्की काम भैरहेको ७०००००.००

62 खाङ्ग्रा बालकल्याण चवद्ध्यालयके छात्रावास चनमााण पेश्की काम भैरहेको ६०००००.००

63 रात्री प्राचवको पूवााधार सुधार काया सम्पन्न ३०००००.००

64 स्याउली प्राचव भवन ममात १०००००.००

65 बनकट्टी चवद्ध्यालयमा तारबार १०००००.००

66 चनमाचव गोठुवा भौचतक पूवााधार सुधार १०००००.००
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67 प्राचव कुरुवा भौचतक पूवााधार सुधार श्री हरीगोपाल वली श्री रेखा खड्का श्री मेघराज वली सम्झौता भएको १०००००.००

68 गुरुङखोलामा स्वास्थ्य इकाई स्थापना सञ्चालन ५०००००.००

69 गोठुवा डगमारा र भैसाहीको स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन १००००००.००

70 औषधी खरीद ११०००००.००

71 स्वास्थ्यिौकी बेला, पटौली र राजपुर खांग्रा थप ५०००००.००

72 स्वास्थ्य स्वयंसेचवका प्रोत्साहन खाजा बैठक ३०००००.००

73 राजपुर स्वास्थ्यिौकी ल्याव सञ्चालन ४०००००.००

74 महामारी चनयन्त्रण तथा औषधी प्रशोधन कायाक्रम आयुवेद ३७०६४१.१९

75 चवशेषज्ञ डाक्टरसचहतको स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन २०००००.००

76 एमु्बलेन्स प्रयोगमा सुते्करीका लाचग चनिःशुल्क ३०००००.००

77 लागूपदाथा दुव्यासनी चवरुद्ध सिेतनामूलक कायाक्रम ६००००.००

78 सालभौरी नौसरामा खानेपानी चनमााण पेश्की काम भैरहेको ५५००००.००

79 करङ्गाखोला पानी टंकी चनमााण श्री लालदेव दमाइ श्री पानकुमारी वादी श्री लालबहादुर घती सम्झौता भएको १०००००.००

80 ४ नम्बर वडामा ह्यान्डपाइप खररद १०००००.००

81 माचव गंगदीको शौिालय र खानेपानी चनमााण १५००००.००

82 मचहला चदवस १५०००.००

83 रसरीगाउाँ  चवद्धुत चवस्तार श्री मानबहादुर पुन श्री पातली घती श्री जयराम बुढा मगर पेश्की काम भैरहेको १५०००००.००

84 ४ नं वडामा चवद््धुत चवस्तार ५०००००.००

85 चसक्टा र रातागााँछमा टर ान्सचमटरसचहत ऐरेनासम्म चवद््धुत चवस्तार पेश्की काम भैरहेको २२०००००.००

86 महचतचनयाखोला चवद््धुत चवस्तार पेश्की काम भैरहेको १२०००००.००

87 सोमइथान चवद्ध्यालय पखााल ५०००००.००

88 कल्याणपुर चवद्ध्यालयको ३ कोठे भवन श्री चित्रबहादुर रागुमगर श्री चबमला बुढा श्री देववहादुर वली पेश्की काम भैरहेको १४८२५६४.७६

89 उज्यालो आमा समूहको भवन खांग्रा ३०००००.००

90 जंग्रहवा खंग्रानाका सडक पेश्की काम भैरहेको ५००००००.००

91 कुरुवा–ताली—सुनपथ्री–जेलवाङ—सुनपथ्री नाका सडक पेश्की काम भैरहेको ५००००००.००

92 गुरुङनाका—गौरीयानाका सडक पेश्की काम भैरहेको ५००००००.००

93 ५० वटा १५०००००.००

94 कठबेरुवा—गुरुङखोलाहुाँदै माररीखोला सडक श्री इन्द्रबहादुर खड्का श्री चजवनचसह बुढा श्री मायाश्वरी बुढा पेश्की काम भैरहेको ३००००००.००

95 माररी—रसरी सडक पेश्की काम भैरहेको १००००००.००

96 बमभोला पुलदेखख बुकेखोलासम्म सडक श्री मानदेव देवकोटा श्री चललारा िौधरी श्री भूमीमाया चगरी सम्झौता भएको २००००००.००

97 जनज्योती माचवदेखख कठबेरुवा सीमानासम्म सडक पेश्की काम भैरहेको १५०००००.००

98 मटेररया चमलनिौकदेखख कठबेरुवा सीमानासम्म बाटो ममात श्री उदयराम िौधरी श्री गजल िौधरी श्री बसन्तप्रसाद भण्डारी सम्झौता भएको २०००००.००

99 भैसहवा—करङ्गा—मुङगे्रठा सडक श्री भूपलाल वली श्री खुमा खड्का श्री उदयराम तेली पेश्की काम भैरहेको १८०००००.००

100 खरदररया रानाघाट ग्राभेल पक्की नाली १५०००००.००

101 बसन्तापुर गाउाँगल्ली ग्राभेल र नाली श्री महेशकुमार यादव श्री भरत यादव श्री ठकुरी यादव सम्झौता भएको ८०००००.००

102 महचजतदेखख झोलंुगेपुलसम्म नाली सचहत सडक श्री मुचनन्दरचस यादव श्री भुवनेश्वरी बुढाथोकी श्री तारालाल हररजन पेश्की काम भैरहेको १००००००.००

103 दुलैया—खल्सा मङरेठाखोला नालीसचहत सडक श्री कृष्णबहादुर हररजन श्री लालश्वरी हमाल श्री डोरबहादुर पुन सम्झौता भएको १००००००.००
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भएको÷सम्झौता नभएको रकम

104 दुलैया उत्तरटोलदेखख माचव दुलैयाहुाँदै टााँढी रोहचनयासम्म सडक श्री कामनाप्रचसह भण्डारी श्री सीता योगी श्री चदनेश रैदास सम्झौता भएको १००००००.००

105 फोहरा मखन्दरदेखख मोचतपुरसचहत खलवा टोलसम्म पक्की नालीसचहत बाटो ग्राभेल श्री पञ्चराम यादव श्री अम्बीदेवी बचनयााँ श्री जम्मन नाउाँ सम्झौता भएको १००००००.००

106 जंग्रहवा िोकदेखख उत्तरतफा  पक्की नाली चनमााण श्री भूपाल अचहर श्री कमार िमार श्री हरीगोचवन्द यादव सम्झौता भएको ४०००००.००

107 िंगुवा—मदरहवा गाउाँगल्ली पक्की नाली श्री सुरेन्द्रचसह भण्डारी श्री कान्ताप्रसाद यादव श्री अखिता यादव पेश्की काम भैरहेको १५०००००.००

108 गगदी—गंगदीखोला सडक श्री टोपबहादुर पुन श्री खखमादेवी घती श्री साचलकराज पुन काम भैरहेको १००००००.००

109 चसक्टा—डगमारा सडक पेश्की काम भैरहेको १५०००००.००

110 भौवा, चबचछखोला मनौराहुाँदै सुखाखोला भैसाइसम्म गोरेटो बाटो ५०००००.००

111 बनकट्टी नेपुवाखोला सडक ५०००००.००

112 मटेररया, िफ्फा, गचहरा बोरीङ श्री नरबहादुर काकी श्री सरीता दमाइ श्री गीता िौधरी काया सम्पन्न १००००००.००

113 बसन्तापुर र भैसहवा स्यालोटु्यववेल ८ वटा श्री बालकराम यादव श्री मायादेवी यादव श्री रामप्रसाद यादव पेश्की काम भैरहेको १२०००००.००

114 सालभौरी चसिाइ मोटर चवद््धुत चवस्तार श्री चसउकुमारी िौधरी श्री दीलबहादुर िौधरी श्री सीता िौधरी सम्झौता भएको १००००००.००

115 िंगुवा चसिाइ मोटर चवद््धुत चवस्तार श्री श्यामप्रसाद भण्डारी श्री सुन्दरप्रसाद भण्डारी श्री असना बोहरा सम्झौता भएको ५०००००.००

116 नयााँबस्ती—हचतहवा—सीमलबस्ती—खयरभट्टी चसिाइ योजना ५०००००.००

117 हचथहवा चसमलखुटीचविको टोलमा चसिाइका लाचग पम्पसेट श्री मैन के्षत्री श्री जोचगनी चवक श्री गौशरी बोहरा सम्झौता भएको ३०००००.००

118 राजपुर खानेपानी डीपबोरीª पेश्की काम भैरहेको २५०००००.००

119 बनकट्टी र लैबरुवामा चसिाइका लाचग मोटर खररद जडान समेत ५०००००.००

120 रातागााँछ चसिाइ श्री कृष्णबहादुर चवक श्री कुलबहादुर चवक श्री चदलकुमारी चवक पेश्की काम भैरहेको ५०००००.००

121 रसरीखोला तटवन्धन श्री मानचसह बुढा श्री कलसी चवक श्री टेकबहादुर बुढा काया सम्पन्न ३०००००.००

122 चसररयानाका खोला तटवन्धन श्री देउसर सुनार श्री दूगाादेवी घतीमगर श्री अिीता पुन सम्झौता भएको ४०००००.००

123 तौचलया तबदारपुर तटवन्धन ४०००००.००

124 बलुवासोता चसङतेवा टोलको खालमा तटवन्धन ३०००००.००

125 िफ्फा नसारी बृक्षारोपण कटान चनयन्त्रण श्री ज्ञानबहादुर िौधरी श्री कृष्ण शे्रष्ठ श्री मायादेवी सुनार सम्झौता भएको ३०००००.००

126 बमभोला खोला तटवन्धन श्री रेखबहादुर चगरी श्री रमीता कुमाल श्री अचनताकुमारी िौधरी काया सम्पन्न ४०००००.००

127 करङ्गाखोला गाउाँ  तटवन्धन श्री धनलाल पुन श्री रुपमा शमाा श्री मेघमन बुढा पेश्की काम भैरहेको ५५००००.००

128 रोचहचनयाको मुङरेठाखोला तटवन्धन पेश्की काम भैरहेको ५५००००.००

129 बेलासीखोला तटवन्धन श्री केशवराज यादव श्री रमा चगरी श्री मानबहादुर यादव पेश्की काम भैरहेको ५५००००.००

130 महचतचनयाखोला जङग्रहवा दचक्षण तटवन्धन श्री चतलकराम अचहर श्री मीना भण्डारी श्री गोगेन्द्रचसह राजपुत पेश्की काम भैरहेको ११०००००.००

131 गङ्गदीगाउाँ  खोला तटवन्धन पेश्की काम भैरहेको ६०००००.००

132 खाङ्ग्राखोला तटवन्धन पेश्की काम भैरहेको ५०००००.००

133 जेलबाङखोला भैसाही तटवन्धन २०००००.००

134 चसक्टाखोला तटवन्धन २०००००.००

135 मटेररया नयााँबस्तीको झरन तारजाली १०००००.००

136 भैसहवा गाउाँ  दचक्षण करङ्गाखोला चनयन्त्रण ५५००००.००

137 चबच्छीखोला चसिाई १०००००.००

138 भौवा बाउडर टोल चसिाई श्री रत्नबहादुर साकी श्री यामबहादुर पररयार श्री शोभा साकी सम्झौता भएको १०००००.००

139 फोहरमैला व्यवस्थापन र वृक्षारोपण ७०००००.००

140 सुनपथरी ऐरेना बाटो चनमााण श्री ओमप्रकाश रोका श्री प्रचमला बुढा श्री दीपक घती सम्झौता भएको ५०००००.००
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सम्पन्न÷ सझौता 

भएको÷सम्झौता नभएको रकम

141 ममातसंभार कोष १००००००.००

142 चवपद् व्यवस्थापन कोष ४०४५६४१.१९

143 समपुरक कोष ३००००००.००

144 कायाालयको कम्पाखन्डङ तथा ममात २००००००.००

145 सूिना केन्द्र तथा पुस्तकालय १००००००.००

146 वेभसाइट चनमााण ३०००००.००

147 मेचशनरी औजार जेसीबी समेत ८००००००.००

148 ५००००००.००

149 सवारी साधन भाडा १८०००००.००

150 गाउाँपाचलकास्तरीय गुरुयोजना चनमााण १००००००.००

151 ताचलम १००००००.००

152 ८०००००.००

153 फचनािर तथा चफक्चसा २००००००.००

154 अवलोकन भ्रमण ७९१२८२.३८

155 उपभोक्ता सचमचतका लाचग अचभमुखीकरण ५०००००.००

156 चवचत्तय व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर चनमााण ७०००००.००

157 इिरनेट सञ्चालन ५०००००.००

158 चवचत्तय व्यवस्थापन ताचलम २०००००.००

159 यूवा लचक्षत चवशेष कायाक्रम ६०००००.००

160 बालबाचलका लचक्षत कायाक्रम ६०००००.००

161 एकल मचहला आयआजान कायाक्रम ३०००००.००

162 जेष्ठनागररक चबशेष कायाक्रम ३०००००.००

163 सूिनापाटी नागररक वडापत्र तथा अचडयो चभजुअल सूिनापाटी ३०००००.००

164 सावाजचनक स्थलहरुमा नक्शा २०००००.००

165 पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा सम्मान ३०००००.००

166 घुम्तीसेवा सञ्चालन ७०००००.००

167 लोपोनु्मख सीमान्तकृत चवशेष कायाक्रम २०००००.००

168 अपाङ्ग चवशेष कायाक्रम २७२८२०.५९

169 अनाथ, टुहुराहरुका लाचग चवशेष कायाक्रम २०००००.००

170 साबाजचनक सुनुवाइ ३०००००.००

171 सूिना प्रकाशन प्रसारण ५०००००.००

172 महङ्गी भत्ता ५०४०००.००

173 अन्य भत्ता ३६३६०००.००

174 पोशाक भत्ता २९७५००.००

175 कमािारी तलव १८३१५२४०.००

176 चबमा १५००००.००

177 पदाचधकारी तलव भत्ता २९५१०००.००
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भएको÷सम्झौता नभएको रकम

178 पानी चबजुली ३५००००.००

179 सञ्चार २०००००.००

180 इन्धन २००००००.००

181 इन्धन अन्य प्रयोजन २०००००.००

182 सञ्चालन तथा ममात १०३००००.००

183 कायाालय सम्बन्धी खिा ३८०००००.००

184 सेवा र परामशा खिा ९०००००.००

185 सूिना प्रकाशन प्रसारण १५००००.००

186 अन्य सेवा शुल्क २००००००.००

187 कायाक्रम सीप चवकास ३०००००.००

188 कायाक्रम खिा ५०००००.००

189 अनुगमन मूल्याङ्कन १३०००००.००

190 सरुवा तथा भ्रमण २०००००.००

191 अचतचथ सत्कार ४६६९६०.००

192 चवचवध खिा २०७००००.००

193 गाउाँ  सभा सञ्चालन ४०००००.००

194 आचथाक सहयोग १५००००.००

195 घरभाडा ८०००००.००

196 अन्य भाडा २०००००.००
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