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माटो पटान तथा ग्राभेि ७००००० 

१० 

सानो गनवररया मा पी.सी.सी. र पक्कि नािी 
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पुरानो हिाकी देतख दवेपुर गाउँ मा रहकेो 
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वडा कायाािय अगाडी रहकेो तशव मतन्दर 

तनमााण् ४००००० 

१८ वडा का तवतभन्न ठाउँमा सडक मरम्मत सुधार २००००० 

१९ वडा कायाािय भवन मरम्मत १५९८४० 

   

 

 
 



 

२.आर्सथकतवकास तर्ा  का योजनाहरु  

रु.१,८४,१४,७६० मात्र  

 

गाउँपातिका स्तरीय  ४०००००० 
१ कृतष तवकास शाखा (सम्पोरक कोष) २०००००० 
२ पशु तवकास शाखा (सम्पोरक कोष) ५००००० 

३ पयाटन प्रवधानका िातग कोटही माइ मतन्दर तनमााण ५००००० 

४ 

पयाटन प्रवधानका िातग रामचन्र पाण्ड ेको घर अगाडी तशव 

मतन्दरतनमााण ५००००० 

५ 

पयाटन प्रवधानका िातग िवनी ठुिो तससहतनया मा रहकेो दगुाा 

मतन्दरमरम्मत तथा रंगरोगन १००००० 

६ 

वडा नं ४ मा कृतष सम्बतन्ध तातिम (बेमौसमी खतेत, धान ) तथा 

सामग्रीतवतरण ३००००० 

७ वडा नं ६ मा पश ुतवकास सम्बतन्ध तातिम १००००० 
 

वडान ं१ २४०२४६० 

१ 

सोहसा गाउँ दतेख पूवा सपतहया नािा 

सम्म कृतष सडक मरम्मत माटो पटानतथा 

ग्रावेि ३००००० 

२ 

छोटकी तडही वग्दी मक्खन यादवको घर 

दतेख पतिम पोखरी बाँध र  कुिो मरम्मत १०२४६० 

३ 

१५ वटाह्युम पाइप खररदतथा जडान 

िाइ रु.४०००००, कृतष सम्बतन्ध तातिम 

(बेमौसमी तरकारी, धान खेतत, गहखँेतत र 

अन्य र सामग्री खररद तथा तवतरण 
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