
क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 बसुारटोरदेखि काकी टोर वाटो ग्रावेर 200            

2 केयवानीदेखि खिव थाऩाको घयहदैु भोहन सारुको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             

3 बण्डायीटोर याजेन्द्रको घयदेखि गोऩारको घय अगाडडसम्भ वाटो ग्रावेर 200            

4 ववताा वकिोयको घय साईड वाटो ग्रावेर 150            

5 ववताा डाडाटोर (ववुियाभटोर) वाटो ग्रावेर 100            

6 छ नॊ. ऩूवा चौयवाट खजल्रा डसभानासम्भ वाटो ग्रावेर 100            

7 बसुारटोरदेखि डसक्टहन टोर हुॉदै डडल्री बसुारको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 200            

8 बवायीवायी चोकदेखि इनाय हदैु उत्तय ऩखिभ वाटो ग्रावेर 150            

9 रक्ष्भी प्रा.वव. स्कूरदेखि ऩूवा दगुाा चाॉहीको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 100            

10 िड्ग भा.वव. वाटो ऩानी वोय हदैु िड्काको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 150            

11 रक्ष्भीटोर दखऺण गाई पायभदेखि डाॉडा टोरसम्भ वाटो ग्रावेर 50             

12 दगुाानगय टोर भन कुभायीको घय अगाडीदेखि 500 डभटय दखऺणसम्भ वाटो ग्रावेर 100            

13 ववताा ऩूवाटोर थारु भधेिी ददवाय भखन्द्दय 50             

14 छ नॊ. दगुाा भखन्द्दय 50             

15 याजावायी दगुाा भखन्द्दय कम्ऩाउण्ड वार 75             

16 डसक्टहनटोर थारु ददवाय भखन्द्दय य इनाय सॊयऺण 75             

17 ववद्यतु तायऩोर िरयद 200            

18 हू्यभ ऩाइऩ िरयद 350            

19 छ नॊ. चोकदेखि रिनचोकसम्भ वाटो ग्रावेर 150            

20 मूवा ऩरयचारन तथा िेरकुद 50             

21 वारववकास तथा ऩोषण 50             

22 दडरत तथा वऩछडा वगा भवहरा ववकास 50             

23 जेष्ठ नागरयक सम्भान कामाक्रभ 50             

24 ववताा ऩूवाटोर ऩोियीभा तटवन्द्धन डनभााण 75             

25 अऩाङ्गता बएकाहरुको राडग सहमोगी साभग्री ववतयण 100            

26 रक्ष्भीटोर ऩिसेुवा उऩकेन्द्र 100            

27 डसक्टहनटोरादेखि केयवानी वाटो ग्रावेर 100            

28 रक्ष्भीटोर गाउॉ वाटो ग्रावेर 150            

29 ववताा वजाय व्मवस्थाऩन 100            

30 वाटो भभात सॊबायकोष 100            

31 खिवारम चोकदेखि एखिमनराइट वोडिङ्ग स्कूर जाने वाटो ग्रावेर 75             

32 कजयाय िोराभा ऩरु डनभााण 1,000          

33 सन्द्तकुभायको घयदेखि ववताा वजायसम्भ कारोऩते्र 500            

34 खिवारम चोकदेखि ऩातरी चोकसम्भ वाटो कारोऩते्र 900            

35 बवयावायीदेखि सनुवर नगयऩाडरका डसभाना सम्भ वाटो ग्रावेर 500            
जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 देववस्थान डडऩ वोरयङ्ग 925            
2 रिनचोक अधयुो कल्बटा डनभााण 100            
3 नायामण ठकुयीको घयदेखि दखऺण डतर ुगरुुङ्गको घयसम्भ ववद्यतुीकयण 50             
4 ऩेटवडनमा वजाय व्मवस्थाऩन 120            
5 सवेुदीको घयदेखि ऩेटवडनमा साभदुावमक ववद्यारमसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
6 डरर कुभायको घयदेखि गोववन्द्द मादवको घयसम्भ नारी डनभााण 200            
7 सॊगभ चोकदेखि ऩखिभ ऩूणाकरा ऻवारीको घय य अग्नी साऩकोटाको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
8 दर फहादयुको घयदेखि ऩखिभ वढकसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
9 ववजमटोर वटकादेवी ऩाण्डेमको घयदेखि दखऺण गपु्त फहादयुको घय हुॉदै रार फहादयुको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 150            
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10 खिवारम चोकदेखि खिवारम भखन्द्दयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
11 केयवानी स्वास््म चौकी 200            
12 खिवारम चोकदेखि सॊगभचोकसम्भ नारी डनभााण 130            
13 याजावायी बकुृटी आभा सभूहको बवन अगाडड दखऺण वाटो ग्रावेर 60             
14 भवहरा खिऩभूरक ताडरभ 100            
15 ऩेटवडनमा साभदुावमक ववद्यारमभा भाटो ऩटान 50             
16 बववष्म डनभााण भा.वव. डेक्स वेन्द्च 300            
17 देववस्थान वौि गमु्वा 60             
18 ऩेटवडनमा वहउुदेश्मीम साभदुावमक बवन ढरान 200            
19 देववस्थान दगुाा भखन्द्दय 100            
20 मवुा िेरकुद ववकास कामाक्रभ 100            
21 गाउॉ सधुाय आभा सभूह 50             
22 वडा नॊ. २ अन्द्तयगत साभदुावमक ववद्यारमका दडरत जेहेन्द्दाय ववद्याथीहरुराई छात्रवखृत्त 50             
23 ववहानी आभा सभहु 50             
24 डसजानखिर आभा सभूह 50             
25 अऩाङ्गता बएका व्मखिराई दिर खचमय 155            
26 ववद्यतु तायऩोर िरयद 300            
27 वाटो भभात तथा सॊबाय 200            
28 ऩेटवडनमा थारु ददवाय डनभााण 50             
29 6 नॊ. िाखन्द्तचोक उत्तय विुनगयटोर देववस्थान उत्तय नवरऩयासी डसभा य कुम्बीचोकदेखि ऩूवा रिनचोकसम्भ 400            
30 गरुुङ्ग सभाज बवन डनभााण 50             
31 खिवारम चोकदेखि ऩातरी चोकसम्भ वाटो कारोऩते्र 900            
32 वोरयङ्ग चोकदेखि श्रीटोर हुॉदै बववष्म डनभााण भा.वव. उत्तय गेटसम्भ वाटो स्तयीम ग्रावेर 1,000          

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 फसन्द्तऩयु पुरवायी चोकदेखि योवहणी नददसम्भ दवैु तपा  नारी डनभााण 450            
2 टटेया दईु भहुानदेखि वनाहसम्भ वाटो स्तरयम ग्रावेर 500            
3 डससऩयुहुॉदै गौयीटोरदेखि आददवासी जनजाती बवनदेखि िैयेनी धकधई भागा (रयङ्गयोड) ग्रावेर 500            
4 फसन्द्तऩयु चोकदेखि रोकभखणको घयहुॉदै वऩच वाटोसम्भ वाटो ग्रावेर 200            
5 प्रगडतटोरदेखि याभेश्वय भखन्द्दय हुॉदै फसन्द्तऩयुसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
6 हात्तीडाडा चन्द्रप्रसाद अमाारको घयदेखि दखऺण तपा को वाटो ग्रावेर 50             
7 फसन्द्तऩयु डससऩयु जोड्ने अधयुो कल्बटा डनभााण 300            
8 याधाकृष्ण भखन्द्दय डनभााण टटेया 150            
9 सॊगभ मूवा क्रफको अधयुो बवन डनभााण 100            

10 ववववध ऺेत्रभा हू्यभ ऩाईऩ 100            
11 ववद्यतु ताय ऩोर िरयद फसन्द्तऩयु य टटेया ऺेत्र 400            
12 खिविखि मूवा क्रफको अधयुो बवन डनभााण 150            
13 आददवासी जनजाडत अधयुो बवन डनभााण 100            
14 ज्मोती आभा सभूहको अधयुो बवन डनभााण 100            
15 चाहाना आभा सभूह 50             
16 नेऩारी छहायी आभा सभूह सूमाऩयुाको अधयुो बवन डनभााण 100            
17 खिवारम आभा सभूह टटेया भखन्द्दय भभात 100            
18 कोटही डन.भा.वव. खिसऩयु 25             
19 भामादेवी प्रा.वव. टटेया 25             
20 पुरवायी प्रा.वव. फसन्द्तऩयु 25             
21 सेभयहना थारु ददवाय 50             
22 फसन्द्तऩयु थारु ददवाय 50             
23 डससऩयु थारु ददवाय 50             
24 टटेया थारु ददवाय 50             
25 वाटो भभात सॊबाय 150            
26 अऩाङ्गता बएकाराडग सहमोगी साभग्री ववतयण 75             
27 ताया भसुहयको घयहुॉदै ऩखिभ देवऩयेुको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
28 ददनानाथ ऩाण्डेको घयहदैु टटेया थारु गाउॉ ऩयुानो वाटो ग्रावेर 200            
29 सूमाऩयुा दगु्धडेयी जाने वाटो ग्रावेर य अन्द्म आवश्मक वाटो भभात 100            
30 टटेया डतरकना झयन व्मवस्थाऩन 200            
31 सोइमावाध कुरो डनभााण 1,000          
32 यनभामा सारुको घयडनय तटवन्द्धन 200            
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33 टटेया िानेऩानी 200            
34 वडा नॊ. ८ य ३ जोड्ने कल्बटा 500            

जम्भा 6,450          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)

1 तायाऩडत वस्मारको घयदेखि ऩखिभ वऩऩयैमा भसुहय वखस्तहुॉदै दखऺण देववदभाय याभ ुघतीको घयहुॉदै बवानीऩयु डाॉडा शृ्रवि साभदुावमक बवनसम्भ वाटो ग्रावेर 500            

2 वऩयऩयैमा डसॉगाहा जानेवाटो ग्रावेर 250            
3 केिव बट्टयाईको घयदेखि ऩखिभ भामादेवी साभदुावमक वनसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
4 अनरुुर वस्मारको घयदेखि दखऺण वडाको डसभानासम्भ वाटो ग्रावेर 100            
5 शृ्रवि साभदुावमक वन डससऩयु िोरादेखि प्रभे वव.क. को घय हुॉदै श्माभ जैिीको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 200            

6 केयवानी नगयऩाडरकादेखि ऩूवा जाने वाटो, भवहरा जागयण जाने वाटो य कारोऩते्रदेखि केडभकर फ्माक्री हुॉदै सोवहमा जाने वाटो ग्रावेर (डतन वटा मोजना ) 300            

7 सोवहमाटोर उत्तय कुरोको ऩिाार डनभााण 100            
8 ववद्यतु तायऩोर िरयद 100            
9 हू्यभ ऩाईऩ िरयद 100            

10 ढाकायाभ भागा डाॉडाटोर 100            
11 मूवा तथा िेरकुद ववकास 100            
12 देववदभाय बट्टयाईको घयदेखि सहदेवको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
13 देववदभाय ऩखिभ गाउॉ जाने वाटो 100            
14 सोवहमादेखि चाय नॊ. वडाको डसभानासम्भ वाटो ग्रावेर 100            
15 नेऩार भगय सॊघको बवनभा िानेऩानी व्मवस्थाऩन 50             
16 देउऩडत भागा बवानीऩयु 100            
17 कुन्द्तीकरा भागा बवानीऩयु 100            
18 बवानीऩयु भसुहय वस्ती सडक ग्रावेर 100            
19 शृ्रजनखिर आभा सभूह डसॉगाहा डाडाटोर 50             
20 हरयमारी आभा सभूह डसॉगाहा 50             
21 जनजागयण मूवा क्रफ बवन भभात 100            
22 भवहरा जागयण बवन 50             
23 सोवहमा भसुहय वस्ती ववकास 100            
24 ववजमऩयु थारु वस्ती ववकास वाटो नारी भभात सॊबाय 100            
25 अऩाङ्गता बएकाराडग सहमोगी साभग्री ववतयण 100            
26 भवहरा खिऩभूरक ताडरभ 100            
27 केयवानी थारु ददवाय भभात 50             
28 चौतायी आभा सभूह बवानीऩयु 50             
29 नभनुा भवहरा कृषक सभूह 50             
30 देववदभाय कल्बटादेखि ऩखिभ साभदुावमक वन जाने वाटो ग्रावेर 100            
31 वाटो भभात सॊबाय 150            
32 सोईमा ववजमऩयु वाटो कारोऩते्र 1,500          
33 िाखन्द्तवप्रम उत्तय दखऺण नदद कटान डनमन्द्त्रण 100            
34 वऩऩयैमा डसगाॉहा कल्बटा भभात 100            
35 डसॉगाहाडाॉडाटोरदेखि बिटोरहदैु िाखन्द्तवप्रम प्रा.वव. ऩखिभ डसॉगाहाटोरहदैु ववजमऩयुसम्भ जोड्ने वाटो ग्रावेर 500            
36 चक्रऩाणीको घयदेखि बि टोर दईु भहुाने सडक कारोऩते्र 400            
37 बवानीऩयु चोकदेखि ऩखिभ जाने वाटो य भन फहादयुको घय देखि ऩखिभ कयेङमरीको घय सम्भ वाटो ग्रावेर 150            

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 िाखन्द्तटोर उत्तय कजयाय नदी डनमन्द्त्रण 100            
2 वटकायाभ ऩरयमायको घय नखजकको कल्बटा 50             
3 गोठादी भागा भडनष ऩॊगेनीको घयडनय कल्बटा ववस्ताय 200            
4 विु साभदुावमक वन उत्तय अधयुो कल्बटा 50             
5 अधयुो ववद्यतु तायऩोर ववस्ताय 200            
6 डभडरजरुी टोर ग्रावेर डभना गरुुङ्गको घय ऩूवा 50             
7 िॊकयको घयहुॉदै यखितको घयसम्भ ग्रावेर 150            
8 वैकुण्ठनगय गॊगा खघडभयेको घयदेखि श्रीचोकसम्भ ग्रावेर 100            
9 रोकेश्वय भखन्द्दयहुॉदै बोजयाज वव.क. को घयसम्भ ग्रावेर 50             

10 ववडनता बरुको घय ऩूवा उत्तय वाटो ग्रावेर 50             
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11 केयवानी भा.वव. ऩछाडड सडक ग्रावेर 50             
12 कोडरमा ऩाका  तथा िेरभैदान डनभााण 150            
13 रौकीवाॉध िेर भैदान डनभााण 50             
14 िेरकुद सञ्चारन 100            
15 गरुुङ्गटोरा थारु ददवाय डनभााण 50             
16 करवुा थारु ददवाय डनभााण 50             
17 आदिाटोर ववश्वकभाा भखन्द्दय वार डनभााण 50             
18 िोयेत तथा भाटे योग डनमन्द्त्रण कामाक्रभ 50             
19 भवहरा सभूह खिऩभूरक ताडरभ 100            
20 दडरत सभदुाम उत्थान खिऩभूरक कामाक्रभ 100            
21 नागथान भखन्द्दय डनभााण ऩानवायी अधयुो बवन 50             
22 गरुुङ्गटोरा नारा डनभााण 50             
23 गरुुङ्गटोरा अधयुो कल्बटा डनभााण य ग्रावेर 100            
24 भाथादेवव भखन्द्दय डनभााण य वाटो ग्रावेर 50             
25 वैकुण्ठनगय ऩाका  डनभााण 50             
26 सभदुामभा आधारयत करवुा दैववक प्रकोऩ ईकाइ सडभडत 50             
27 गोठादी भागा श्रीचोक उत्तय वडा नॊ. 6 को डसभानासम्भ नभनुा सडक वृऺ ायोऩण (साभदुावमक वनसॉग साझेदायी) 400            
28 हू्यभ ऩाईऩ िरयद 100            
29 भदयटॊस सडक कारोऩते्र 500            
30 गरुुदत्तको घय उत्तय अधयुो कारो ऩते्र 600            
31 डसविववनामक गोठादी भागा दामाॉ वामाॉ सडकनारी डनभााण 550            
32 डडर कुभायको घयदेखि बण्डायीको घयसम्भ कारोऩते्र 500            
33 अऩाङ्गता बएका व्मखिराई सहमोगी साभग्री (हू्यर खचमय ववतयण) 50             
34 िानेऩानी उत्तय सनु्द्दयटोरभा कल्बटा डनभााण 400            
35 श्रीऩारी टोर िानेऩानी ववस्ताय 250            
36 ऩाल्ऩारीटोर िानेऩानी ववस्ताय 250            
37 एकताटोर यातेभाईराको घय अगाडड वाटो ग्रावेर 50             
38 डभडरजरुी टोरभा हू्यभऩाईऩ 50             
39 डसविववनामक टोर वहभरार ढकारको घय अगाडडको सडक कारोऩते्र 500            
40 डभडरजरुी टोर ववद्यतु तायऩोर िरयद 100            

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 सटाक िोरादेखि केउरीसम्भ वाटो स्तयोन्नडत 150            
2 कुर फहादयु यानाको घयहुॉदै येडयोज क्रवदेखि वऩछडडएको टोर कवडुरमडत वनसम्भ ग्रावेर 100            
3 नभनुाचोक ऩखिभ जमवकिोय ऩाण्डेको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
4 दाउने्न डफचको वाटो सरुुदेखि अखन्द्तभसम्भ ग्रावेर 100            
5 बटे्टटाडी वाटो ग्रावेर 100            
6 समुा साकीको घय ऩखिभ अभतृको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
7 प्रभेऩथ घोडाहादेखि सयनटाडी भाडथल्रो गाउॉसम्भ ग्रावेर 300            
8 फिुचोक ऩूवा वटकायाभको घयहुॉदै गोठादी भागा ऩरुचोकसम्भ ग्रावेर 50             
9 डडरा डसॊह गरुुङ्गको घय दखऺण रापाको घयसम्भ ग्रावेर 100            

10 पडानीदेखि भाडथल्रो केउरीहुॉदै सयस्वती प्रा.वव.सम्भ ग्रावेर 100            
11 सटाक िोरा भाडथल्रो गाउॉ उकारोभा वाटो ववच ढराई 100            
12 भवहरा सभूह खिऩभूरक ताडरभ कामाक्रभ 50             
13 याजन अडधकायीको घयदेखि मभनुा ऩौडेरको घयसम्भ य देवदह टेडरडबजन ऩछाडडदेखि दमासागय दाहारको घयसम्भ ग्रावेर 50             
14 चाउ चाउ फ्माक्रीदेखि देवदह दगु्ध डेयीहुॉदै एकता टोरसम्भ ग्रावेर 50             
15 तल्रो खिवारमदेखि सॊववधान चोकहुॉदै ववनोद यानाको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
16 नॉमा वस्ती वडा नॊ. 5 को डसभानादेखि डभना झेडडको घयहुॉदै दगुाा भखन्द्दयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
17 क्माऩटेनफास िानेऩानी फाॉध डनभााण 500            
18 धौराडगयी चोकहुॉदै दगुाा भखन्द्दयदेखि दाउने्नसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
19 ववष्ण ुकाफ्रेको घयदेखि ध्रवु बतेुरको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
20 वऩऩरडाॉडा उत्तय अभयडसॊह चोकसम्भ कारोऩते्र भभात 200            
21 मगुज्मोडत भा.वव.देखि उत्तय ऩखिभ देउयारी चोकसम्भ कारो ऩते्र भभात 200            
22 डभरनचोकदेखि उत्तय दगुाा भखन्द्दयसम्भ दवैु तपा  नारी डनभााण 200            
23 हाइवे उत्तय िाखन्द्त भागाको अखन्द्तभसम्भ दवैु तपा  नारी डनभााण 200            
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24 हाइवेदेखि उत्तय रक्ष्भीनगय डसयानसम्भ नारी डनभााण 200            
25 सयनवायी बडरवर िेरभैदान स्तयोन्नती 50             
26 देवदह व्माटडभन्द्टन क्रवको िेरभैदान वार डनभााण 150            
27 खिवारम मूवा क्रव िेर भैदान स्तयोन्नती 100            
28 अऩाङ्ग वार वाडरकाकोराडग सहमोगी साभग्री 50             
29 दाउने्न आभा सभूह पडनाचय िरयद 50             
30 सयनटायी कृषक सभहुभा सावाजडनक िौचारम य वार डनभााण 50             
31 हरेरहु चचा कम्ऩाउण्ड वार डनभााण 100            
32 खिवारम िानेऩानी टॊकी डनभााण तथा ऩाईऩ िरयद 200            
33 अभयडसॊह चोक कोवऩरा थाऩाको घयडनय नमाॉवस्ती ववद्यतु ऩोर 3 थान
34 ओभ फहादयु सनुायको घयतपा  ववद्यतु ऩोर ३ थान
35 डभनरचोक वेरभामा गरुुङ्गको घयतपा  ववद्यतु ऩोर ३ थान
36 दाउने्न ववचको वाटोभा ववद्यतु ऩोर ६ थान
37 ऩाल्ऩारी टोर वास ुन्द्मौऩानेको घयसम्भ ववद्यतु ऩोर ४ थान
38 पडानी गाउॉभा ववद्यतु ऩोर 6 थान
39 देव ववकास वैंक उत्तय कभर अमाारको घयसम्भ ववद्यतु ऩोर ४ थान
40 गाउॉघय खक्रडनक डभना न्द्मौऩानेको घयडनय ववद्यतु ऩोर २ थान
41 नभनुा चोक ऩखिभ ऩूणारार वव.क. को घयसम्भ ववद्यतु ऩोर ६ थान
42 दडरत सभदुाम भवहरा डसऩभूरक कामाक्रभ 50             
43 टेकु यानाको घय ऩूवा डडरा डसॊहको घय जाने वाटोभा कारोऩते्र 600            
44 खिवारम खिभसाय ऩोियी बईु ढराई 200            
45 सयनटायी अगााडनक िेडतको राडग तल्रो भाडथल्रो गाउॉभा डसॊचाई व्मवस्थाऩन 1,000          
46 नभनुा चोक उत्तय खिवारम रयङ्गयोड जोड्ने धवुाकोटेको घयसम्भ कारोऩते्र 500            

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 साठीवायी ऩरु उत्तयदेखि फिुभावरी भागा कारोऩते्र 700            
2 कुरानन्द्द भागा 1,000          
3 ददडरऩ हाडावेमय ऩखिभ-भदनग्राभ कारोऩते्र 300            
4 जागतृटोर ऩदभ सवेुदीको घय ऩूवा जाने वाटो ग्रावेर 200            
5 रोकनाथ घय ऩूवा िाखन्द्तऩथ हू्यभऩाईऩ सवहत वाटो ग्रावेर 150            
6 स्भडृत साभदुावमक वन दखऺणको वाटो ग्रावेर 75             
7 गरुुङ्ग डाडा जाने वाटो ग्रावेर 75             
8 भगय सॊघ बवन डनभााण 500            
9 अऩाङ्गसेवा सभाज ऩछाडड जागडृतटोर कल्बटा 300            

10 सनुकौडा-ऩाकडी ऩरुभा येडरङ्ग डनभााण 50             
11 कोवऩरा भवहरा सभूह बवन भभात 100            
12 ववद्यतु ताय ऩोर उदमनगय 50             
13 गैयेको घयडनय हू्यभऩाईऩ 45 को दईु थान 50             
14 दयुसञ्चाय-डग्रनप्रान्द्ट कारोऩत्र 600            
15 काडरका दददीफवहनी भवहरा सभूहिाया डनडभात बवन ढराई 200            
16 योवहत भागा वाटो ग्रावेर (७ य ८) 200            
17 स्कूरटोर ददर कुभाय, वटका थाऩाको घयसम्भ सडक कारोऩते्र 700            
18 भहािभााको घय हुॉदै हू्यभऩाईऩ सवहत कारोऩते्र 800            
19 बगवडत आभा सभूहको बवनभा िौचारम डनभााण 100            
20 अऩाङ्ग सेवा सभाजको बवनभा रष डनभााण 150            
21 दगुाा भखन्द्दय िेभानन्द्दको घय ऩूवा सनुकौडा तटवन्द्धन 150            

जम्भा 6,450          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 रार फहादयु थाऩाको घय चोकदेखि बाटा टोर कारोऩते्र 1,000          
2 अम्भय टोरदेखि प्रभेटोरसम्भ कारोऩते्र 1,000          
3 सभमभाई भखन्द्दयहुॉदै देवीको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
4 नन्द्दरार वव.क. को घयहुॉदै वसन्द्त वव.क. को घयहुॉदै दखऺण भभुानन्द्दको चोकसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
5 रार फहादयु थाऩाको घय ऩूवा धन कुभायीको घय हुॉदै भनीयाभ भसुहयको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
6 विुभावरी वनको कामाारमदेखि उत्तय वनवकत्ता ऩूवा वॊगारी चोक सम्भ वाटो भभात 50             
7 िाखन्द्तनगय चोकदेखि वॊगारा गाउॉसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
8 दण्डऩानी देवकोटाको घयदेखि दखऺण गॊगायाभ बवानी रयजारको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             

250            
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9 साठीवायी कल्बटादेखि ववभरा अमाारको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
10 ऩाकडी आभा सभूह बवनदेखि हरय ऩाण्डेको घयहुॉदै ऩाकडी वृऺ  चन्द्रकान्द्तको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
11 वनवकत्ता ऩन्द्थको घयदेखि डत्ररोचन अमाारको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
12 धन फहादयु सयको घयदेखि वॊगारीचोक हदैु टटेया कुरोसम्भ सडक कारोऩते्र 800            
13 श्रयभ डगयीको घयदेखि जमरार साऩकोटाको घयहुॉदै दखऺण कल्बटासम्भ वाटो ग्रावेर 50             
14 गाउॉघय खक्रडनक िौचारम डनभााण वविारनगय 50             
15 साठीवायीदेखि ऩवुा ऩाकडी जाने वाटो भभात तथा तटवन्द्धन डनभााण 100            
16 हेन्द्डऩाइऩ/िानेऩानी 50             
17 वॊगारा गाउॉभा ददवाय डनभााण 100            
18 ऩाकडी आभा सभूह आवश्मक साभग्री िरयद 50             
19 डसॉगाहा ऩरु डनयको ऩाकडी वऩऩयैमा वग्ने कुरो डनभााण 100            
20 िेरभैदान डनभााण (वविारनगय देउयारीटोर) 50             
21 चन्द्र सूमा भागाभा ववद्यतु तायऩोर 50             
22 वॊगारा गाउॉदेखि डसठुवाका घय िान्द्तीनगय गॊगायाभ ढकारको घय टोरसम्भ आवश्मक तायऩोर 50             
23 ऩाकडडवृऺ देखि ऩूवा डतरक के.सी.को घय अगाडड कल्बटाको ऩॊिी डनभााण 50             
24 सेते दाईको घय अगाडड वॊगारा ऩॊिी डनभााण (वॊगारा गाॉउदेखि ऩखिभडतय) 50             
25 योवहतभागा वडा नॊ. ७ य 8 को डसभाना ऩने वाटो ग्रावेर 100            
26 डभडुनको घय देखि वधुवाये हाज वजायसम्भ वाटो कारोऩते्र 700            
27 मूवा सोयठी नाच तथा बेषबषुा प्रविान 50             
28 धन फहादयु ताभाङ्गको घयदेखि उत्तय श्माभरार सनुायको घय हदैु वधुवाये हाटवजायसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
29 कभर न्द्मौऩानेको घयदेखि अजुान िनारको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
30 अऩाङ्गता बएका व्मखि सम्भान कामाक्रभ 50             
31 मूवाहरुको राडग िेरकुद साभग्री िरयद 100            
32 वॊगारी डसॊचाई कुरो भभात (घोडाहा िोराभा) 50             
33 नमाॉ डाॉडाटोर य उकारी भागा वाटो ग्रावेर 50             
34 रार फहादयु थाऩाको घय अगाडड ववद्यतु तायऩोर िरयद 50             
35 नमाॉ डाॉडाटोर दर फहादयु थाऩाको घय अगाडड वखस्त उकारी भागा ववद्यतु तायऩोर िरयद 50             
36 सन्द्त फहादयु ताभाङ्गको घयदेखि दखऺण कल्बटासम्भ वाटो ग्रावेर 50             
37 भखुिमाटोर ऩचु्छय कल्बटादेखि उत्तय सन्द्त फहादयु ताभाङ्गको घय अगाडड सम्भ सडक कारोऩते्र 1,000          

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 सयुखऺत भाततृ्व कामाक्रभ 100            
2 बरहुी जागडृत टोर तटवन्द्धन कामाक्रभ 600            
3 घोडाहा िोरा ववद्याटोर तटवन्द्धन 200            
4 घोडाहा िोरा काडरकाटोर तटवन्द्धन 200            
5 खजयो ऩोईन्द्ट कल्बटा ढराई 150            
6 डसभाको घय ऩछाडड कल्बटा 150            
7 नारा सवहत कल्बटा ववद्या टोर नरयसया गाहाको घयनखजक 150            
8 वेरडाडादेखि (बरहुी) कल्बटा डनभााण ( िेरभैदानतपा  जाने वाटो ) 150            
9 ववद्यतु तायऩोर िरयद ( डाॉडाटोर िान्द्ती थाऩाको घयसम्भ ४ थान, बरहुी ६ थान, घोडाहा १४ थान ) 200            

10 बरहुी वाटो ग्रावेर ( ऩछााइको घयदेखि दगुाा वोहयाको घयहुॉदै बण्डायीको घयसम्भ ) 100            
11 गन्द्धफाटोर हुॉदै तरु फहादयु सनुायको घयदेखि डडष्ट्रीरयीसम्भ वाटो ग्रावेर 200            
12 घोडाहा वाटो ग्रावेर 200            
13 बरहुी िेरकुद ( आदिा मूवा क्रफ ) 50             
14 घोडाहा िेरकुद कामाक्रभ (पुटवर तथा बडरवर ऩोर डनभााण) 50             
15 भवहरा डसऩभूरक ताडरभ 50             
16 वाटोको नाभाकयण य होडिङ्ग वोडा 50             
17 टोर सधुाय सडभडत, आभा सभूह, मूवा क्रफ ताडरभ 50             
18 घोडाहा चौऩायी नखजक विुभडुता य िवहद ऩाका  डनभााण 100            
19 ववश्वकभाा सभाज प्रविान कामाक्रभ (बरहुी ववश्वकभाा सभाज) 50             
20 योवहणी आभा सभूह बरहुी 50             
21 नागथान खिव भखन्द्दय 50             
22 ठकुयीटोर-दगु्धडेयी कुभाय थाऩाको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
23 दगुाा भखन्द्दय टष्ट्र डनभााण बरहुी 100            
24 सडनचयी भाई भखन्द्दय थारु गाउॉ बरहुी 50             
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25 नागथान भखन्द्दय िौचारम डनभााण 50             
26 प्रागॊरयक भर उत्ऩादन ताडरभ 100            
27 बरहुी चचा भभात तथा यङ्गयोगन 50             
28 सत्म साई भखन्द्दय तायवाय, भभात तथा यङ्गयोगन 50             
29 वऩसल्माण्डदेखि भेडडकर करेजसम्भ वाटो ग्रावेर (बरहुी) 50             
30 फेरडाॉडा-बरहुी वाटो ग्रावेर 100            
31 योवहणी िोरा ऩरुदेखि डाॉडाटोर याभ फहादयु थाऩाको घयतपा  वाटो ग्रावेर 500            
32 वऩसल्माण्डदेखि सोभईटोर जाने वाटो ग्रावेर तथा वार डनभााण 500            
33 बरहुी जागडृत टोर वाटोभा नारा डनभााण 800            
34 घोडाहा कोडरमा टोर सुॉधाय सडभडत बवन डनभााण 200            
35 घोडाहा ववद्याटोर अनकुो घयतपा  जानेवाटो कारोऩते्र 500            
36 घोडाहा जरकेु घोरा तटवन्द्धन 200            
37 देवदह भा.वव. ऩछाडड तटवन्द्धन 200            

जम्भा 6,400          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 विुचोक दगुाा भखन्द्दयहुॉदै  िनार चोक जाने वाटो कारोऩते्र 800            
2 ऩाल्ऩारी टोर वाटो कारोऩते्र 500            
3 रडडमावास याजकुो घयभाडथ रयङ्गयोड ऩयुानो िानेऩानी जाने वाटोभा कल्बटा 200            
4 ऩयुानो िानेऩानी जानेवाटो ग्रावेर रडडमावास 100            
5 खचजा यसाइरीको घयजाने वाटोभा कल्बटा तथा ग्रावेर 100            
6 यम्बादेववटोर ददऩक ऩरयमायको घयजाने वाटो ग्रावेर 50             
7 भढुावास िोल्साभा कल्बटा डनभााण 100            
8 जाऩानीको घयहुॉदै ऩयुन खज.डस. चोक कृष्ण साकीको घयको वाटोभा कल्बटा 200            
9 4 नॊ. टोर हभु फहादयु वव.क. को घयजाने वाटोदेखि इश्वयी उऩाध्मामको घय ३ नॊ. टोर अभय गरुुङ्गको घय राईन जाने वाटो ग्रावेर 100            

10 ६ नॊ. टोर ऩौडेरनी फजैको घयको राईन वाटोदेखि दगुाा भखन्द्दय राइनको वाटो य नववन थाऩाको घयसम्भ वाटो ग्रावेर 50             
11 टोर नॊ. ५ झऩुी थाऩाको राईन वाटो ग्रावेर 50             
12 ऩायी चयङ्गे िाखन्द्तटोर फेरवासे दाईको घयको राईन वाटो ग्रावेर 100            
13 यम्बादेवी टोर गोववन्द्द फाको घय राइनको वाटो ग्रावेर 100            
14 ६ नॊ. टोर कृष्ण वव.क. य वसन्द्त गरुुङ्गको घयको राईन वाटो ग्रावेर 50             
15 भगय सॊघ बवन डनभााण 100            
16 कोडरमा आभा सभूह बवन डनभााण 100            
17 सॊगभ चोकवाट उत्तय जाने वाटो कारोऩते्र 400            
18 ऩृ् वीरार ऩथ स्तरयम ग्रावेर 100            
19 गौयी गाउॉ जाने वाटोभा कल्बटा 200            
20 फमयडाॉडा िेरभैदान स्तयोन्नती 50             
21 भॊगोडरमन फॊगयुको पभादेखि हाऩयेु चोकसम्भ वाटो ग्रावेर 100            
22 बरहुी सखचन वव.क. को घय जाने वाटोभा वऩ.वऩ.डस. ढरान 300            
23 चन्द्र फहादयु यसाईरीको घय जाने वाटोदेखि भहेन्द्र कुवयको घयसम्भ ग्रावेर 50             
24 ६ नॊ. टोर डाॉडाटोरको वाटो ग्रावेर 100            
25 ताभाङ्ग घेदङु्ग विु ऩाका भा तायवाय 100            
26 रुक फहादयुको घय राइन ४ नॊ. टोरभा वाटो ग्रावेर 50             

27
यम्बादेवव टोर गोववन्द्दफा य ऩवहराको ऩयुानो भरु वाटोभाडथ ऩरयमायको घयको ठाउॉभा य ६ नॊ. टोर दतुायाज केउरीको घयको राईन/टीकाभखण ऩनुको 
राईन ववद्यतुऩोर िरयद

100            

28 माभ थाऩा ३ नॊ. टोर वाभा घयको राईन वाटो दखऺण भामा वव.क. को घयसम्भ ३ नॊ. टोर गरुुङ्ग दाईको घय राइनभा वाटो ग्रावेर 100            
29 ५ नॊ. टोर उभा खज.सी. को घयडनय कल्बटा डनभााण 100            
30 भढुावास वाटो ववस्ताय 500            
31 श्राभदान ऩथ वाटो कारोऩते्र 500            
32 िाखन्द्तटोर जाने वाटो कारोऩते्र 500            
33 दरदरे वाटो ववस्ताय 200            
34 खिि ुयाना येन ुथाऩाको घय राईन वाटो ग्रावेर 50             
35 ऩाल्ऩारीटोर डनभारा यानाको घय राईन वाटो ग्रावेर 50             
36 ३ नॊ. टोरभा तटवन्द्धन य िोरा डनमन्द्त्रण 100            
37 चयङ्गे रयङ्गयोड हरयत भागा 50             
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38 2 नॊ. टोर गौयी गाउॉ वाटो ववस्ताय 50             
39 आसाभटोर वाटो ग्रावेर 50             

जम्भा 6,500          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 रोक सेवा तमायी कऺा सञ्चारन ( भवहरा, दडरत, जनजाडत आदी ) 300            
2 ववजम दिभीभा याभडररा साॉस्कृडतक भहोत्सव 50             
3 िॊकय आधायबतू ववद्यारमभा पडनाचय िरयद, िौचारम भभात तथा ववद्यारम यङ्ग योगन 110            
4 येहया आधायबतू ववद्यारमका राडग कम्प्मूटय, पडनाचय िरयद तथा ववद्यारम यङ्ग योगन 100            
5 ददगो िोऩका राडग िोज कामाक्रभ 25             
6 िॊकय आधायबतू ववद्यारम य येहया आधायबतू ववद्यारमभा सेनेटयी प्माड ववतयण 25             
7 अऩाङ्गता बएकाका राडग हू्यर खचमय िरयद 65             
8 नभनुा थोऩा डसॊचाइ कामाक्रभ सॊचारन ( एक उत्कृि वकसान छनौट गरय कामाक्रभ सञ्चारन गने ) 60             
9 बतूहवा आभा सभूह बवन डनभााण 150            

10 िॊकयऩयु आभा सभूह बवन डनभााण 130            
11 कदभीऩयुभा साभदुावमक बवन डनभााण 170            
12 वड्की गमु्वीभा साभदुावमक बवन डनभााण 100            
13 कोटीमा थान बवन डनभााण डसक्टहन 150            
14 हेल्थ हट डनभााण, येहया जनकऩयु 200            
15 दगुाादेवी भखन्द्दय अधयुो बवन डनभााण 200            
16 सभमभाई अधयुो बवन डनभााण 200            
17 ददवाय ढरान कामा छोड्की गमु्वी 50             
18 साभदुावमक बवन डनभााण डसक्टहन 200            
19 येहया कुर प्रसाद बट्टयाईको घय उत्तय दगुाा भखन्द्दय भभात 50             
20 बतुहवा गाउॉदेखि सकुन्द्दया स्कूरसम्भ ग्रावेर 50             
21 फड्की गमु्वी डनभडाॉडा सडक ग्रावेर 50             
22 छोड्की गमु्वी गाउॉदेखि ऩूवाऩट्टी सडक ग्रावेर 50             
23 वडा कामाारम अगाडडको सडक ग्रावेर 50             
24 िॊकयऩयु गाउॉको ववचको सडक ग्रावेर 150            
25 डसक्टहनदेखि ढोरवजवा जाने सडक ग्रावेर 250            
26 कदभीऩयुडबत्रको सडक ग्रावेर 100            
27 कदभीऩयु येहया सडक ग्रावेर 100            
28 बतुहवा कल्बटा डनभााण 100            
29 ववद्यतु तायऩोर िरयद 100            
30  हू्यभ ऩाईऩ िरयद (40, 60 य 90 को ) 165            
31 कदभीऩयुदेखि येहयाहदैु याभऩयु चौयाहासम्भ स्तरयम ग्रावेर 1,000          
32 कदभीऩयुदेखि उत्तय येहयाको ऩखिभ टोरभा बत्केको ऩरु डनभााण 1,000          
33 कदभीऩयु डबत्री गाउॉभा स्तयीम ग्रावेर 500            
34 येहया हरययाभ टोरभा स्तरयम ग्रावेर 500            

जम्भा 6,500          

क्र.स. मोजनाको नाभ यकभ(रु. हजायभा)
1 ऩरुुषोत्तभऩयु दयिसवा भोटय वाटो ग्रावेर 250            
2 ऩरुुषोत्तभऩयुभा एवटजन धाया 50             
3 चन्द्र भिुनकोघयदेखि िायदा हरयजनको घयसम्भ भोटयवाटो ग्रावेर य नारी डनभााण 200            
4 वकस्भत अडरको घयदेखि योवहणी जाने वाटो ग्रावेर 50             
5 प्रगडत भा.वव. उत्तयदेखि धन फहादयु गरुुङ्गको घयहदैु झववरार ऩाण्डेमको घयसम्भ भोटयवाटो ग्रावेर 150            
6 ििुडरङ्गको घयदेखि बेषयाजको घयसम्भ भोटयवाटो ग्रावेर 100            
7 जनौया गाउॉभा वाटो ग्रावेर 50             
8 जनौया अधयुो नारा डनभााण 50             
9 फेचन भल्राहको घयदेखि ऩूवा भोटय वाटो ग्रावेर 50             

10 धन्द्सा - ऩट्िौरी डसभा भोटय वाटोभा कल्बटा डनभााण 100            
11 छठ घाट डनभााण 50             
12 वडा कामाारमदेखि ऩूवा जाने भोटयवाटो ग्रावेर 100            
13 वैयागीको घयदेखि ऩखिभ जाने भोटय वाटो ग्रावेर 50             
14 ढोरवजवा उत्तय टोरभा चौतायी डनभााण 50             

वडा नॊ. ११

वडा नॊ. १२



15 सकु्रौरी गाउॉभा वार डनभााण 50             
16 कोडरमा भखन्द्दय डनभााण 100            
17 नारा डनभााण सकु्रौरी गाउॉभा 100            
18 प्रगडत भा.वव. अधयुो बवन डनभााण 350            
19 डसक्टहन भा.वव. यङ्गयोगन 200            
20 डसक्टहन स्वास््म चौकी कम्प्मूटय वप्रन्द्टय िरयद 40             
21 ववद्यतु तायऩोर िरयद 100            
22 कृवष डसॊचाई स्मारो टू्यवेर 150            
23 हू्यभ ऩाईऩ िरयद अत्मावश्मक टोरभा 200            
24 ढोरवजवा प्रगडतनगय भोटय वाटो ग्रावेर य कल्बटा डनभााण 500            
25 वडा कामाारम बवन कम्ऩाउण्ड वार डनभााण 610            
26 तटवन्द्धन योवहणी नदद सयदायनगय जनौया 200            
27 तटवन्द्धन योवहणी नदद सकु्रौरी 200            
28 साववक जनौया वडा नॊ. ६ देखि दखऺण तपा  साववक वडा नॊ. ३ सम्भ योवहणी नददको कृवष िेडतमोग्म जडभन कटान डनमन्द्त्रणकाराडग तटवन्द्धन 1,000          
29 िाखन्द्त वविको घयदेखि दखऺण बयथयीको घयसम्भ नारा डनभााण 500            
30 बतुहवादेखि ११ य १२ को डसभानाभा वाटो ग्रावेर 300            
31 िॊकयऩयुदेखि ऩखिभ डसक्टहनको डसभाना सम्भ वाटो ग्रावेर 500            

जम्भा 6,400          


