
 पूव�धार िवकास कूल िविनयोिजत रकम कैिफयत

� सं योजनाको नाम वडा नं 72,940,000                      

१ खका�कोट बाटो िनमा�ण १ 200,000                          

२ िचसापानी हारीचार सडक मम�त १ 200,000                          

३ पेदीखोला,बाघखोर,कालपोखरा सडक मम�त १ 200,000                          

४ �खलतपुर ख�र बाघखोर वा�ेखोला सडक मम�त १ 200,000                          

५ गु�ले,�ािमरे,�खलतपुर पाितघार सडक मम�त १ 300,000                          

६ �खलतपुर बिगया आगरनेटा खुटी सडक मम�त १ 100,000                          

७ �खलतपुर पाितघार क�ट� तथा सडक िनमा�ण १ 1,000,000                        

८ पानीसाँचा दुिवचौर रपट सडक िनमा�ण १ 200,000                          

९ सानो ह�े सालघारी सडक िनमा�ण १ 400,000                          

१० बाघखोर,बा�ेखोला,ने�ेडाँडा,ितनुखारा,अखेला सडक िनमा�ण १ 500,000                          

११ िपपल चौतारा, लािमडाँडा त�ोढल सडक िनमा�ण १ 100,000                          

१२ बसेनी सडक िनमा�ण १ 100,000                          

१३ पेदीखोला वारीपारी सडक िनमा�ण १ 200,000                          

१४ पतेरी खोला िसचाई नहर आयोजना १ 200,000                          

१५ लाकुरी गैरा िसचाई नहर आयोजना १ 200,000                          

१६ टोकल पानी �ािमरे िसचाई नहर आयोजना १ 100,000                          

१७ ठूलो गु�ले खोलाबाट सडक मम�त १ 100,000                          

१८ बिगया आगरनेटा िवद्युत लाइन िव�ार १ 300,000                          

शा��नगर गाउँपािलका

पूवा�धार िवकास तफ�  िविनयोिजत रकम

१८ बिगया आगरनेटा िवद्युत लाइन िव�ार १ 300,000                          

१९ वाईफाई तथा प�पि�का १ 100,000                          

२० शंकर िव�को घर अगािडको बाटोकी िचरामा तारजाली गन� २ 200,000                          

२१ िव�ुपुरमा िनमा�णािधन िशव म��र स�� गन� २ 200,000                          

२२ िव�ुपुर ितनवटै टोलमा शाखा नहर िनमा�ण २ 600,000                          

२३ िसमलको �ख दे�ख पुलामी डर �ँदै बराहाघारी स�को सडक किटङ २ 300,000                          

२४ वडा काया�लयको म��र दे�ख था� गाउँ डर स� बाटो िनमा�ण २ 200,000                          

२५ बोगटी कुलो प�ी नहर िनमा�ण २ 600,000                          

२६ चुनपोले िसचाई कुलोको पाइप र मुहान मम�तको लािग २ 500,000                          

२७ सािवकको वडा नं ६ को सामुदाियक भवन दे�ख कालीदमार जोड्ने वाटो नयाँ किटङ २ 300,000                          

२८ कािलदमार िसचाई पोखरी िनमा�ण २ 300,000                          

२९ छोटेको पूव� टोलको मेन रोड दे�ख िपपल चौतारा स� सडक िनमा�ण २ 300,000                          

३० पेदाको रीङ रोड किटङ र �ाभेल २ 600,000                          

३१ सािवक वडा नं 2 मा पीपल टोलको नहर िनमा�ण २ 600,000                          

३२ सािवक वडा नं 2 को खरवारी टोलमा नहर िनमा�ण २ 600,000                          

३३ सािवक वडा न 2 को िपपल टोलको िशव म��र िनमा�ण २ 200,000                          

३४ व�ीखोला दे�ख एकराते स�को अधुरो बाटो िनमा�ण ३ 500,000                          

३५ सु�रादेिव भगवित म��र अधुरो भवन िनमा�ण ३ 500,000                          

३६ वनकुली िसचाई लाईिनङ िनमा�ण ३ 300,000                          

३७ पि�म बाघखोर िसचाई लाईिनङ ३ 200,000                          

३८ भलानेटी दे�ख �ामी डाँडा स� सडक िनमा�ण ३ 100,000                          

३९ झ�ा गैरा दे�ख हमाल चौतारी स� सडक िनमा�ण ३ 50,000                            

४० झ�ा गैरा िसचाई लाईिनङ ३ 150,000                          

४१ धारेखोला िसचाई योजना लाईिनङ ३ 100,000                          

४२ व�ीखोला नयाँ गाउँ खानेपानी अधुरो िनमा�ण ३ 50,000                            

४३ �ामी गैरा दे�ख व�ीखोला �ँदै सु�रा देिव म��र स� सडक सुधार ३ 100,000                          

४४ साउने स�ाघारी अधुरो बाटो िनमा�ण ३ 100,000                          



४५ �ूडहर दे�ख ह�े स� सडक िनमा�ण ३ 100,000                          

४६ ह�र वहादुर केसीको घर दे�ख अ�र रानाको घर स� सडक सुधार ३ 200,000                          

४७ �ूडहर खानेपानी अधुरो िव�ार ३ 50,000                            

४८ लोक वहादुर म�को घरदे�ख िव�ु िसं ठकुरी स� िसचाई लाईिनङ ३ 100,000                          

४९ एका� टोल िचराघाट िसचाई लाईिनङ ३ 100,000                          

५० भुसाल डाँडा अधुरो िसचाइ लाईिनङ ३ 200,000                          

५१ भलटोला िसचाई लाइिनङ अधुरो िनमा�ण ३ 100,000                          

५२ पि�म गनारी अधुरो बाटो िनमा�ण ३ 100,000                          

५३ वुढाघरे अधुरो िसचाई िनमा�ण ३ 100,000                          

५४ ब�दुके िसचाई अधुरो िनमा�ण ३ 50,000                            

५५ मेलपानी िसचाई कुलो मम�त ३ 100,000                          

५६ िसमल चौतारा दे�ख लाटा गाइने स� िसचाई लाईिनङ ३ 200,000                          

५७ पि�म गनारी िसचाई लाईिनङ ३ 300,000                          

५८ केराघारी पोखरी दे�ख लंके स� ४" को पाइप १५०० िमटर ३ 300,000                          

५९ केराघारी मिहला सचेतना के� भवन िनमा�ण ३ 150,000                          

६० सापकोटा डाँडा दे�ख गणेश गुफा स� सडक िनमा�ण ३ 200,000                          

६१ भलानेटी प�ी पोल िव�ार ३ 50,000                            

६२ लोक वहादुर म�को घरदे�ख िव�ु िसं ठकुरी स� िसचाई लाईिनङ ३ 100,000                          

६३ कृ� केसीको घर दे�ख वस� केसीको घर स� डाँडा कुलो िनमा�ण ३ 100,000                          

६४ भलटोला चोक दे�ख वडहरको �ख स� सडक िनमा�ण ३ 300,000                          

६५ लािमतारा िसचाइ लाईिनङ िनमा�ण ३ 400,000                          

६६ िहले दह दे�ख �ूडर स� सडक िनमा�ण ३ 50,000                            

६७ पाव�ती घत�को घर दे�ख सापकोटा डाँडा स� सडक िनमा�ण ३ 50,000                            ६७ पाव�ती घत�को घर दे�ख सापकोटा डाँडा स� सडक िनमा�ण ३ 50,000                            

६८ िसजालीको घर दे�ख खासुको घर स� सडक िनमा�ण ३ 50,000                            

६९ माले चौतारी दे�ख भुयार थान स�को सडकमा प�ी नाला िनमा�ण ४ 400,000                          

७० माले चौतारा दे�ख बुरबरे स�को सडकमा सडक िव�ार तथा नाला िनमा�ण ४ 300,000                          

७१ िसमल �ख कुलो प�ी लाईिनङ ४ 200,000                          

७२ त�ो बगर कुलो वाँध तथा लाईिनङ ४ 200,000                          

७३ पुरानो �ह�र चौकी दे�ख नयाँ �हरी चौकी स� सडक �ाभेल तथा नाला िनमा�ण ४ 100,000                          

७४ शेसीघाट िशरकुलो प�ी वाँध तथा लाईिनङ िनमा�ण का लािग ४ 500,000                          

७५ वनखेत कुलो लाईिनङ तथा क�ट� ४ 100,000                          

७६ िहरापुर दे�ख था� गाउँ भुयार थान स� सडक �ाभेल तथा किटङ ४ 250,000                          

७७ शवदाह जाने बाटो किटङ तथा �ाभेल ४ 100,000                          

७८ खडगपुर म��रनेर २ वटा क�ट� िनमा�ण ४ 100,000                          

७९ मुल सडक दे�ख उ�र वगाले चौतारी �ँदै राङकोटे चौतारी स� वाटो िव�ार तथा नाला िनमा�ण ४ 500,000                          

८० चच� दे�ख उ�र राङकोटे चौतारी स�को सडक िव�ार ४ 150,000                          

८१ पाख कुलो प�ी िनमा�ण ४ 150,000                          

८२ हाि�खाल िसचाई योजना प�ी लाईिनङ ४ 150,000                          

८३ ग�दवा पुछार साउने िचरा�ँदै अलग पुर जाने बाटो िव�ार तथा नाला िनमा�ण ४ 200,000                          

८४ रानीवन शा��पुर सडक मम�त तथा �ाभेल ४ 50,000                            

८५ ग�दवा कुलो लाईिनङ ४ 200,000                          

८६ जु�ेकुला नयार �रङरोड िव�ार तथा नाला िनमा�ण ४ 400,000                          

८७ ग�ी कुलाको मुहान दे�ख पि�म टोलका लािग प�ी कुलो लाईिनङ ४ 300,000                          

८८ अधूरो �ृित भवन िनमा�ण ४ 200,000                          

८९ मुल सडक दे�ख पानी वटुवा वाटो िव�ार तथा �ाभेल ४ 100,000                          

९० वाईसेकुलो अधुरो वाटो िव�ार तथा नाला िनमा�ण ४ 200,000                          

९१ साउने दे�ख शा��पुर जोड्ने सडक िव�ार ४ 100,000                          

९२ िचराघाट दे�ख गाइनेटोल बाटो किटङ तथा �ावेल ४ 50,000                            

९३ बैसा खिलयान ��थत पाक�  िनमा�ण �थलमा बाँध िनमा�ण ५ 500,000                          



९४ वागढोइ बैसा जोड्ने बाटो िव�ार ५ 150,000                          

९५ बिगया डाँडा ढु�ेबगर बाटो िव�ार ५ 150,000                          

९६ काँिसपुर �ुल दे�ख िमलघर जाने बाटो िव�ार ५ 150,000                          

९७ रगैचा सहकारी जाने बाटो िव�ार ५ 100,000                          

९८ ज�ुर िडपबो�रङ जाने बाटो िव�ार ५ 50,000                            

९९ काँिसपुर मतौटोल क�ट� िनमा�ण तथा बाटो िव�ार ५ 200,000                          

१०० रगैचा सं�ृित युवा �ब भवन तारबार ५ 100,000                          

१०१ रजघटुवा गनारी कुलो लाइिनङ ५ 300,000                          

१०२ रजघटुवामा पानी बटुवा िनमा�ण ५ 50,000                            

१०३ रगैचा डबरा कुलो मम�त ५ 50,000                            

१०४ बैसा बन�वा कुलो लाइिनङ ५ 300,000                          

१०५ िपपले गनार कुलो लाइिनङ ५ 500,000                          

१०६ देिवपुर दे�ख बबई जोड्ने बाटो �रो�ती ६ 500,000                          

१०७ िगधनीया िचलहरीया सडकको िचलहरीया मािथ�ो िपपलबोट नेर वाल िनमा�ण ६ 500,000                          

१०८ पहाडीपुर वचिनया देखी कासीपुर जोड्ने वाटो िव�ार ६ 350,000                          

१०९ पहाडीपुर घुरौली खोलाको बाटो िनमा�ण ६ 350,000                          

११० िचलह�रया डाँडा पूव�टोल बाटो िव�ार ६ 250,000                          

१११ कोरवाङ पूव�टोल वाटो िव�ार ६ 250,000                          

११२ सु�वरी डाँडा दे�ख पहाडीपुर जोड्ने वाटो िव�ार ६ 250,000                          

११३ िगधनीया पि�म चौधरी टोल बाटो िव�ार ६ 200,000                          

११४ िगधनीया पूव�टोल लमड�वा वाटो �ाभेल ६ 100,000                          

११५ सु�वरी चरकमिटया जोड्ने वाटो िनमा�ण ६ 200,000                          

११६ देिवपुर गनारी कुलोको प�ी वाँध िनमा�ण ६ 500,000                          ११६ देिवपुर गनारी कुलोको प�ी वाँध िनमा�ण ६ 500,000                          

११७ भरेङवा कुलो डुडदे�ख पुछार स� प�ी लाईिनङ ६ 300,000                          

११८ िचलह�रया कुलो प�ी लाईिनङ ६ 300,000                          

११९ िगधनीया पूव�टोल भ�ा िनमा�ण ६ 250,000                          

१२० डाडा ित�ारी मािथ�ो कुलोको प�ी वाँध िनमा�ण ६ 300,000                          

१२१ कोरवाङ गोिहत खोलामा प�ी वाँध िनमा�ण ६ 100,000                          

१२२ यस वडाका िविभ� टोल व�ी तथा �ािमण सडकह�का लािग िवद्युत पोलतार तथा ह्युमपाईप ख�रद ६ 300,000                          

१२३ सु�वरी टोलमा वडाको एकमा� धािम�क �थल िशव म��र िनमा�ण ६ 300,000                          

१२४ आधारभूत िव�ालय सु�वरीका लािग तारबार तथा पखा�लको लािग ६ 200,000                          

१२५ देिवपुर वराहथान िनमा�ण ६ 40,000                            

१२६ गैरा ित�ारी दामोदर रोडदे�ख ववई जोड्ने सडकमा प�ी नाला िनमा�ण ७ 400,000                          

१२७ शा��नगर ७ धनौरीमा ट� ा�िमटर जडान ७ 300,000                          

१२८ दुिवचौर,धनौरा कुमलगडी कुलोको दुवीचौर जाने बाटोमा क�ट� िनमा�ण ७ 150,000                          

१२९ तुलसीपुर पि�म व�ी रगैचा जाड्ने सडकमा क�ट� िनमा�ण तथा �ाभेल ७ 300,000                          

१३० ि�वेणी चोक दे�ख घुसुरा ख�ान सडकको िझ�टेवा खोलामा क�ट� तथा तार जाली संर�ण ७ 600,000                          

१३१ िहलेखाली दे�ख कुमलगडी �ँदै घुसुरा स� प�ी कुलो लाईिनङ ७ 500,000                          

१३२ वुराडावर गौरीटोलमा झम�ा,कोल क�ा मैरवा डाँगी टोलस� िवद्युत पोल र तार िव�ार ७ 200,000                          

१३३ वुराडावर डाँगीटोल र मैरवा टोलमा जाने सडक िव�ार तथा �ाभेल ७ 200,000                          

१३४ खैरेनी िहउँदे कुलोमा प�ी लाईिनङ ७ 300,000                          

१३५ पूिव� घूसुरा टोलमा वाटो िनमा�ण ७ 50,000                            

१३६ वडा काया�लय भवन िनमा�ण १,३,६ 10,500,000                      

१३७ जु�ेकुला चौतारी दे�ख वडा नं ३ को सु�रा देिव म�ीर स� बाटो कालोप�े तथा ��रो�ती गाउँपािलका 10,000,000                      गौरवकोयोजना

१३८ ढोरेनी, बागढोइ, वौलाह खोला िव�ुपुर दे�ख खका�कोट स� सडक �रो��ी गाउँपािलका 5,000,000                        गौरवकोयोजना

१३९ �खलतपुर दे�ख ख�र बाघखोर कालो पोखरा स� सडक �रो��ी गाउँपािलका 5,000,000                        गौरवकोयोजना

१४० कोरवाङ कासीपुर दे�ख रगैचा स� सडक �रो��ी गाउँपािलका 5,000,000                        गौरवकोयोजना

१४१ वडा नं ४ ��थत िनमा�णािधन मिहला भवन िनमा�ण गाउँपािलका                            500,000 

१४२ िवद्युत पोल खरीद गाउँपािलका                         1,000,000 



१४३ ह्युमपाइप खरीद गाउँपािलका                         1,800,000 

१४४ तारजाली खरीद गाउँपािलका                         1,000,000 

१४५ वैसा खिलयानमा योगा भवन िनमा�ण ५                            400,000 

१४६ नाग�रक सचेतना के� सामुदाियक भवन िनमा�ण १                            150,000 

१४७ वडा नं ३ को केराघारीमा मिहला सचेतना भवन िनमा�णका लािग थप वजेट ३                            150,000 

१४८ सु�वरीको िशव म��रमा िनमा�ण ६                            200,000 

१४९ िविभ� भौितक संरचनाह�को लािग गाउँपािलका                            300,000 

72,940,000                      ज�ा


