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५.१५ डडेआहाल यौपान ेडाँडा सडक  वडा नं. ३ १०००००   
५.१६ देउराल  लंगे ोर  मि दर नमाण वडा नं. ३ १०००००   
५.१७ चौक  भ यांग झलेु झा टोल का लमेल सडक  वडा नं. ४ १०००००   
५.१८ ना ले गाउँ सडक  वडा नं. ४ २५०००   
५.१९ जहा सग पौवा साँगा चोक चौक  भ यांग सडक  वडा नं. ५ १०००००   
५.३६ वैर महादेव कालोखोला काउले सडक  वडा नं. ५ २०००००   
५.२ नारायण खोला दो सान मोटर बाटो  वडा नं. ६ ५००००   
५.२१ मलुकुलो मोटर बाटो  वडा नं. ६ २५०००   

५.२२ 
नगरकोट काि के बश भरा हुँदै पालभुार  
पयटक य पदमाग  वडा नं. ६ ७५०००   

५.२३ माझटोल गोरेटो बाटो  वडा नं. ६ ५००००   
५.२४ थु ेडांडा नारायण ा. व.गोरेटो बाटो  वडा नं. ६ २५०००   

५.२५ 
उ म काक को घर देिख सरोज भ डार को घर 
स म न सा अनसुार बाटो खो ने   वडा नं. ८ ३००००   

५.३१ करण बा धकार को घर अगाडी RCC ढलान गन  वडा नं. ८ १०००००   
५.२६ िच  ब. घर बाटो  वडा नं. 7 १०००००   
५.२७ भाइटोल खाला डाँडा सडक  वडा नं. १२   १०००००   
५.२८ केदार घर मनहरा सडक  वडा नं. १४ १०००००   
५.२९ सानो कुथल  माझगाउँ सडक  वडा नं. १४ २०००००   
५.३ रा.उ.मा. व. बा नयागाउँ मनाम ा सडक  वडा नं. १४ १०००००   
५.३२ लक ला प ाल  सडक  वडा नं. १५ १०००००   



 

 

५.३३ जो गनी खहरे कलभट नमाण   वडा नं. १५ १०००००   
५.३४ सनागाउँ उखटुार सडक  वडा नं. १५ १०००००   
          
  खानपेानी तफ        
५.३७ चौलागाई सम खनाल टोल खानेपानी ममत  वडा नं. १ १०००००   

५.३८ 
ल सेखोला ओखरबोट त मि सना टोल खानेपानी 
ममत  वडा नं. १ १०००००   

५.३९ ख टोल खा. पा. ममत  वडा नं. १ १०००००   
५.४ ना स के अ भमिुखकरण ता लम  वडा नं. १ ५००००   
5=41 याथनटोल खानेपानी  वडा नं. ४ ५००००   
5=42 काउले खानेपानी  वडा नं. ५ ४०००० 
5=43 ढो सान खानेपानी  वडा नं. ५ ४००००   
5=44 पखेरा खानेपानी  वडा नं. ५ ४००००   
5=45 भ यांग खानेपानी  वडा नं. ५ ४००००   
5=46 मेसकान खानेपानी  वडा नं. ५ ४००००   
5=47 कुबेर टोल खा. पा. वडा नं. 7 २५०००   
5=48 िच  खोला इटाखेल  वडा नं. 7 २५०००   

5=49 
सनुटोलको लाङको ढंुगेधारा मूल खोजी नकास 
गन वडा नं. ८ १०००००   

5=50 दगुा हट  ढंुगेधारा पानी नकास  वडा नं. ८ ५००००   
5=51 चि  फाट खा.पा. इनार नमाण  वडा नं. ८ ४००००   
5=52 इनार ममत वडा नं. ९ २०००००   
5=53 बलगोठ र कथनचोक धारा ममत  वडा नं. ९ ७५०००   
5=54 महादेव ढंुगेधारा ममत  वडा नं. ९ ५००००   
5=55 ढंुगेधारा ममत (कपाल  टोल)  वडा नं. १० ५००००   
5=56 घमु रचोक त लो भ यांग खानेपानी  वडा नं. १२   ७५०००   
5=57 सरानटोल खानेपानी ममत स भार  वडा नं. १३ १०००००   



 

 

5=58 पछुार टोल खानेपानी ममत संभार  वडा नं. १३ १०००००   
5=59 नाउपाखा ख काटोल खानपेानी ममत संभार  वडा नं. १३ ७५०००   
5=60 थापाटोल बचटोल बराबोट खानेपानी ममत संभार  वडा नं. १३ १०००००   
5=61 इ ायणी खानेपानी  वडा नं. १५ १०००००   
   संचाई       
5=62 िचयान डाडा संचाई  वडा नं. ४  ५००००    
5=63 खक संचाई पोखर  नमाण पपलबोट  वडा नं. १ १०००००   
5=64 जगखोला धारापानी संचाई  वडा नं. ३ ५००००   
5=65 रैले का लमले संचाई  वडा नं. ४ ५००००   
5=66 फेद खोला संचाई  वडा नं. ४ ५००००   
5=67 राजकुलो  वडा नं. 7 १०००००   
5=68 मगर खेत संचाई  वडा नं. 7 ५००००   
5=69 बु  फांड संचाई  वडा नं. 7 २५०००   
          
  भवन नमाण        
 5=70 नारायण ोर मि दर नमाण र पाट  नमाण  वडा नं. ४ ५००००   
          

धम सं कृ त        
5=71 महाकाल मि दर ममत  वडा नं. ६ ६००००   
5=72 बश भरा िशवालय मि दर  वडा नं. ६ ४००००   
5=73 ल बडुांडा दे वथान मि दर  वडा नं. ६ ३५०००   

        
िश ा तफ        

5=74 गणेश ा. ब. मा भौ तक नमाण  वडा नं. ९ ५००००   
5=76 भा योदय उ च मा. ब. भौ तक नमाण  वडा नं. १० ७५०००   
5=77 भगवती उ च मा. ब. भौ तक नमाण  वडा नं. १० ७५०००   



 

 

5=78 म हला स व ब ालय (बाल िश क) िशश ुक ा  वडा नं. ११ २५०००   
5=79 साँख ु ा. व.  वडा नं. ११ २५०००   
5=80 उ  पु तकालय ममत स भार  वडा नं. ११ ५००००   

        
5=81 वा य तफ        
5=82 नारायणघाट सौचालय  वडा नं. ६ ३००००   
5=85 वा य ो साहन  वडा नं. 7 १०००००   
5=86 ढल नकास ममत इ ला टोल  वडा नं. १० १७५०००   
5=87 ब थग से टरलाई पनु नर तरताको ला ग  वडा नं. ११ ५००००   
5=89 म हला वयम से वका ो साहन भ ा  वडा नं. ११ ५००००   

        
ठोस योजना        

5=90 तचुाचोक ढंुगा सो लंग  वडा नं. ८ ५५०००   

5=91 
आशा काजीको ग ल को परुानो बाटो ढंुगा 
सो लंग  वडा नं. ११ ७५०००   

5=92 महादेव थानको पोखर को नकास खो न  वडा नं. ११ १०००००   
5=93 मिण लंगे ोर सामदुा यक भवन  वडा नं. १२   २०००००   
5=96 बाहनु डांडा भ.ु संर ण  वडा नं. १५ १०००००   
5=97 सयुल गाउँ भ ुसंर ण  वडा नं. १५ १०००००   

ज मा रकम     ७४४००००   
        

  कूल ज मा     २२६४५०००   
 

 
 
 


