
 

 

वडा स्तरिय योजना तथा काययक्रम-२०७७।०७८ 

  

  
                                     

श्रोत 
    

  
अन्तर सरकारी वित्तीय 

हस्तान्तरण 
  

क्र.स. 
 काययक्रम/योजनाको 
नाम 

काययन्वयन 
हुने स्थान 

लक्ष्य 
ववननयोजजत 
िकम  आन्तररक श्रोत 

नपेाल 
सरकार 

प्रदेश सरकार स्थानीय तह 

   

पूवायधाि के्षत्र तर्य  
पुजीगत योजना 
तथा काययक्रम 

स्थान   बजेट         

१ 

मनोज चौधरीको घर 
देखि केश्वर 
चौधरीको घर सम्म  
पक्की ढलान र 
नाला ननमााण  

वडा नं. १   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

२ 
छठी माईको घाट 
बुध पैनमा भयााङ्ग 
ननमााण 

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

३ 

रामचन्द्र चौधरीको 
गोढ देखि हरेन्द्र 
चौधरीको घर सम्म 
सडक ढलान  

वडा नं. १   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

४ 

अशोक साहको ममल 
देखि रामककशुन 
साहको घर सम्म 
नाला ननमााण 

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

५ 

सोथाई माझीको 
घरदेखि गोपाल 
शाहको घरसम्म 
पक्की ढलान 

वडा नं. १   ३00000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

६ 
राजककशोरको घर 
देखि मदनको घर 
सम्म सडक ढलान 

वडा नं. १   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    



 

 

७ 

वपप्रा टान्द्सर्ा मा 
देखि ददपेन्द्र रामको 
घर सम्म सडक 
ढलान 

वडा नं. १   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

८ 

मनोज चौधरीको घर 
देखि लक्ष्मी साहको 
गोढ सम्म नाला 
ननमााण 

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

९ 

छठी घाटमा माटो 
पुरी भयााङ्ग ननमााण 
दक्षिण टोल 
भवानीपुरी 

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

१० 

वडा कायाालयमा 
चपी ननमााण र बाटो 
ननमााण तथा ममात 
सम्भार 

वडा नं. १   200000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय    

११ 

रमेश पासवानको घर 
देखि ववनोद 
पासवानको घर 
सम्म सडक ढलान  

वडा नं. १   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय    

१२ 

अनुठा पासवानको 
घर देखि रामचन्द्र 
हजामको घर सम्म 
सडक ढलान 

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

१३ 
बुधगाई मठ देखि 
रुपनारायणको घर 
सम्म सडक ढलान  

वडा नं. १   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय    

१४ 

रामनाथ यादवको 
घर देखि उिर 
जानेबाटो मसककन्द्र 
साहको ममल सम्म 
सडक ढलान 

वडा नं. १   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय    

१५ 
भमलवल िेलाडीका 
लागग कोगचङ 

वडा नं. १   १00000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय  

        6200000.00         

१ 
िोिवा टोलमा 
सडक ढलान  दौवाा  

वडा नं. २   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   



 

 

२ 

पंडडत जीको घर 
देखि माझी टोलको 
दमलत भवन सम्म 
सडक पक्की ढलान 
दौवाा 

वडा नं. २   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

३ 
गेरकाही नदीमा 
लावर ननमााण काया  
दौवाा 

वडा नं. २   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

४ 
 छठ पवा गन े
ब्रतालुहरुलाई कठरा 
ववतरण दौवाा 

वडा नं. २   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

५ 

देश बन्द ुचौधरीको 
घर देखि पथरा जान े
बाटो सम्म माटोपरुी 
ग्रभेल गने कायय दौिाय 

वडा नं. २   100000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

६ 

रोड देखि 
मुिलालको घर 
सम्म माटोपुरी 
गे्रभल गन ेकाया 
दौवाा 

वडा नं. २   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

७ 

शेि जजकाईलको घर 
देखि जलेश्वर प्रसाद 
थारुको घर सम्म 
सडक ढलान 
ववशुनपुवाा  

वडा नं. २   1500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

८ 
ववधुतीकरण तथा 
ट्रान्द्सर्ा र जडान 
मलाही टोल  

वडा नं. २   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

९ 

ववरेन्द्र सहनीको घर 
देिी स्कुलको चौक 
सम्म  सडक ढलान 
काया मलाही टोल  

वडा नं. २   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१० 

लिीन्द्र साहको घर 
देखि राजजन्द्र साहको 
घर सम्म माटोपुरी 
गे्रभल ववशुनपुवाा 

वडा नं. २   150000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   



 

 

११ 

असर्ी हजराको घर 
देखि दशरथ 
चौधरीको घर सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 
ववशुनपुवाा  

वडा नं. २   150000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१२ 

रामायण चौधरीको 
घर देखि बासुदेव 
चौधरीको पसल 
सम्म माटोपुरी 
गे्रभल ववशुनपुवाा  

वडा नं. २   200000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१३ 

चमार  टोलको पुल 
देखि भगल चौधरी 
थारुको घर सम्म 
सडक ढलान 
ववशुनपुवाा  

वडा नं. २   1500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१४ 

ववरेन्द्र सहनीको घर 
देिी मलाही 
ववधालयको चौक 
सम्म नाला ननमााण 

वडा नं. २   200000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

        6800000.00         

१ 

मनोज मुखियाको 
घर देखि जमुनन 
सम्म नाला ननमााण 
मुकी टोल 

वडा नं. ३   900000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

२ 

स्कुल देखि 
रामबाबुको घर सम्म 
अधुरो नाला ननमााण 
सम्पन्द्न तथा माटो 
पुने मुकी टोल 

वडा नं. ३   700000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

३ 

वागर मुखियाको 
गोवास देखि रम्भु 
पासवानको घर 
सम्म माटो पनुे 
मुकी टोल 

वडा नं. ३   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

४ 

श्रीपुरा मुघाटी देिी 
मगरुको बााँससम्म 
सडक ववस्तार गरी 
माटो पुन े

वडा नं. ३   700000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   



 

 

५ 
िोपवा छठी घाट 
पिाल ननमााण तथा 
माटो पुन े 

वडा नं. ३   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

६ 
कमलको घर देखि 
सुरेन्द्रको घर सम्म 
सडक ढलान  

वडा नं. ३   600000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

७ 
श्रीपुरा स्कुलको 
झयाल ,ढोका तथा 
चपी ममात  

वडा नं. ३   100000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

८ 

हररन्द्र यादवको घर 
देखि बमलरामको घर 
सम्म नाला ननमााण 
िोपवा 

वडा नं. ३   350000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

९ 

नाथुको घर देखि 
बमलरामको घर 
सम्म नाला ननमााण 
िोपवा 

वडा नं. ३   150000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१० 

राजजन्द्रको घर देखि 
लिुमणको घर 
सम्म माटोपुरी 
गे्रभल िोपवा 

वडा नं. ३   100000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

११ 

ककसुन्द्दतको घर 
देखि राम प्रसादको 
घर सम्म माटोपुरी 
गे्रभल िोपवा 

वडा नं. ३   150000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१२ 

हररसाहको गोवास 
देखि रघुनाथको 
गोवास सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 
िोपवा 

वडा नं. ३   150000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१३ 
अधुरो मशव मजन्द्दर 
ननमााण नयकाटोला 

वडा नं. ३   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१४ 
जजतेन्द्रको घर देखि 
ब्रहम सम्म माटोपुरी 
गे्रभल नयकाटोला 

वडा नं. ३   200000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   



 

 

१५ 
सोनरपुर अधुरो 
सडक ढलान 

वडा नं. ३   300000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१६ 
ब्रहममाट कलभटा 
तथा बरगज चौतारा 
ननमााण श्रीपुरा टोल 

वडा नं. ३   100000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१७ 

तुलमसको घर देखि 
जगददशको गमल हुदै 
उमेशको घर सम्म 
अधुरो सडक ढलान 
श्रीपुरा टोल  

वडा नं. ३   400000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१८ 
िोपवा स्कुलको 
झयाल ढोका ममात 

वडा नं. ३   100000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१९ 
नयकाटोला स्कुलको 
झयाल ढोका ममात 

वडा नं. ३   100000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

२० 
मुकी स्कुलको झ्याल 
ढोका ममात 

वडा नं. ३   100000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

२१ 

मशवचन्द्रको पाईप 
देखि मदहन्द्रको घर 
हुदै मेन सडक सम्म 
नाला ननमााण  

वडा नं. ३   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

        6600000.00         

१ 

हररशंकर गगररको 
घर देखि मेन रोड 
सम्म बाटोमा पक्की 
ढलान  पथरा  

वडा नं. ४   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

२ 
मसचाई ममात संभार 
पथरा 

वडा नं. ४   150000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

३ 

सुिी टोल छठी 
माईको घाट देखि 
कटैया पलु सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   



 

 

४ 
राम टोलमा अधुरो  
नाला ननमााण पथरा 

वडा नं. ४   250000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

५ 
होम पाईप िरीद  
िररद तथा जडान 
पथरा 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

६ 

लिन रामको घर 
देखि राम बाबु 
चौधरीको घर सम्म 
बाटो पक्की ढलान 
पोिरीया 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

७ 

मुक्तीको घर देखि 
मोतीलालको घर 
सम्म बाटो ढलान 
पोिरीया 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

८ 

रामबाबु चौधरीको 
घर देखि मुक्ती 
चौधरीको घर सम्म  
पक्की ढलान 
पोिरीया 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

९ 

मोतीलालको घर 
देखि भुआलीको घर 
सम्म सडक ढलान 
पोिरीया 

वडा नं. ४   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१० 
पोिरीया गाउाँमा 
माटोपुरी गे्रभल 

वडा नं. ४   250000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय 

 

११ 

मोहनको घर देखि 
ओम प्रकाश 
चौधरीको घर सम्म  
सडक ढलान नयाका 
टोल 

वडा नं. ४   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१२ 

तनकीर चौधरीको 
घर देखि हलुमान 
मजन्द्दर सम्म सडक 
ढलान नयाका टोल 

वडा नं. ४   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   



 

 

१३ 

ओमप्रकाशको घर 
देखि हलुमान 
मजन्द्दर सम्म सडक 
ढलान नयाका टोल 

वडा नं. ४   400000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१४ 
वडा कायाालय पथरा 
ननर मशव मजन्द्दर 
अधुरो ननमााण सिुी 

वडा नं. ४   150000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१५ 
सुिी मठको मजन्द्दर 
ननमााण सुिी 

वडा नं. ४   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१६ कुलो सरसर्ाई सिुी वडा नं. ४   150000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१७ 
सुिी टोलमा बाटोमा 
माटोपुरी गे्रभल सुिी 

वडा नं. ४   50000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१८ 
नयाकाटोलमा 
माटोपुरी गे्रभल 

वडा नं. ४   300000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१९ 
पथरा गाउाँमा 
माटोपुरी गे्रभल 
पथरा 

वडा नं. ४   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

२० 
वडा कायाालयननर 
चौतरा ननमााण पथरा 

वडा नं. ४   50000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

२१ 

शंकर चौधरीको घर 
देखि अननतम सम्म 
कुलो सरसर्ाई 
पथरा 

वडा नं. ४   50000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

२२ 
ववधुतीकरण तथा 
ववधुत लाईन जडान 

वडा नं. ४   200000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

        7000000.00         

१ 

टोकरी टोल देखि 
महेशको िेत सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 
मसहासनी 

वडा नं. ५   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

२ 
छठी घाटको लागग 
चारैनतरबाट पिाल  
ननमााण मसहासनी 

वडा नं. ५   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   



 

 

३ 

बनुको घर देिी 
छठी घाट सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 
मसहासनी 

वडा नं. ५   400000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

४ 

रामनारायणको िेत 
देखि बन्द्दा हुदै हाईबे 
सम्म माटोपुरी 
गे्रभल मसहासनन 

वडा नं. ५   500000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

५ 

स्कुलको िेत देखि 
देवालालको िेत हुदै 
िुसीको िेत सम्म 
नयााँ बाटो ननमााण 
मसहासनन 

वडा नं. ५   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

६ 
मसहासनीको िेल 
मैदान ममात  

वडा नं. ५   100000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

७ 
हनुमान मजन्द्दर 
अधुरो भवन ननमााण 
बैररया 

वडा नं. ५   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

८ 
तार पोल छठी घाट 
सम्म बैरीया  

वडा नं. ५   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

९ 

नारायण महराको 
घर देखि 
श्यामसुन्द्दरको घर 
सम्म पक्की ढलान 
बैरीया 

वडा नं. ५   400000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१० 
हाईबे देखि भुईबाबा 
सम्म माटोपुरी 
गे्रभल बैररया 

वडा नं. ५   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

११ 
ब्रहमदेव यादवको 
िेत ननर पक्की 
लाबर ननमााण बैरीया 

वडा नं. ५   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१२ 
श्री. ने.रा.मा.वव 
बैररयामा पिााल 
ननमााण  

वडा नं. ५   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   



 

 

१३ 
ब्रहम स्थान ननर 
अधुरो समुदानयक 
भवन ननमााण पथरा 

वडा नं. ५   500000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१४ 
पनछयारी ईनार देखि 
लालजीको घर सम्म 
नाला ननमााण पथरा  

वडा नं. ५   ५00000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१५ 

कुशेश्वरको घर देखि 
मशव महराको घर 
सम्म बाटो ढलान 
पथरा 

वडा नं. ५   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१६ 

जजरात पैनीमा 
कल्भटा ननमााण तथा 
अधुरो सडक ढलान  
पथरा  

वडा नं. ५   ४00000.00   
आन्द्तरीक 
स्रोत 

वडा स्तरीय   

१७ 

उपेन्द्रको गोठ देखि 
भुईयाबाबा हुदै 
बाईपास सडक सम्म 
माटोपुरी गे्रभल 

वडा नं. ५   300000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

१८ 
रामचन्द्रको घरदेखि 
कर्रतको घर सम्म 
सडक ढलान 

वडा नं. ५   200000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

        6400000.00         

१ 

वडा नं. ६ को मुल 
सडकमा नाला 
ननमााण तथा सडक 
ढलान 

वडा नं. ६   3527000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

२ 

मसककन्द्र सहनीको 
घर देखि उिर जान े
बाटोमा नाला 
ननमााण तथा 
माटोपुरी गे्रभल 

वडा नं. ६   1900000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

३ 

वडा नं. ६ 
अन्द्तगातका ववमभन 
टोलमा माटोपुरी 
गे्रभल ननमााण  

वडा नं. ६   473000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   



 

 

४ 

वडा नं. ६ अन्द्तगात 
रहेको अधुरो 
सामुदानयक भवन 
ननमााण 

वडा नं. ६   100000.00   
ववविय 
समाननकरण 

वडा स्तरीय   

        6000000.00         

 


