
िस.न.
आयोजनाको 

नाम
सम्झौता रकम

ठेक्का / 
उपभो�ा

ठेकेदार वा उपभो�ा 
सिमितको अध्य�को नाम

सम्पकर् 
नम्बर

योजना 
संचालको शु� 

िमित

सम्पन्न ह�ने 
िमित

योजनाको 
अवस्था (प्रगती)

कैिफयत

१
भु�ङ्गे कृषी 
सडक ओख्रे

१५००००  उपभो�ा आङ्नुरी शेपार् २०७४।१०।११ २०७४।११।१० १००%

२
खेना ४ कृषी 
सडक ममर्त 

ओख्रे
२०००००  उपभो�ा सोम कुमार राई २०७४।१०।२२ २०७४।११।१५ १००%

३
टोल नं ६ 

दलगाउँ कृिष 
सडक

२०००००  उपभो�ा िथर वहादुर श्रे� २०७४।१०।१३ २०७४।१०।२८ १००%

४
भुलके 

मन्सराम कृषी 
सडक

२५०००००  उपभो�ा िनराजन राई २०७४।१०।२२ २०७४।१२।१० १००%

५

ओख्र,े 
धोद् लेखानी र 
वैकुण्ठे सडक 

ओख्रे भुल्के

४५०००००  उपभो�ा प्रेम जधार् २०७४।१०।२९ १००%

६

ओख्रे खेना 
वान्ताङ्ग 

सडक िनमाणर् 
ओख्रे

४३०००००  उपभो�ा नवुर् शेपार् २०७४।१०।११ २०७४।१२।१० ८०%

७
िनगुरे कृिष 
सडक भुल्के

३०००००  उपभो�ा यूवराज सुवेदी २०७४।१०।११ २०७४।११।२० १००%

८

बेहेरोदोभान 
कृषी सडक 
िवस्तार 'ख' 

दलगाउँ

५०००००  उपभो�ा िनलम मगर २०७४।१०।११ २०७४।११।१५ १००%

९
कृषी सडक 
स्तरोन्नती 

दलगाउँ
३०००००  उपभो�ा केदार सुवेदी २०७४।१०।११ २०७४।११।१५ १००%

१०
सहेले भलायो 

खकर् कृषी 
सडक दलगाउँ

३५००००  उपभो�ा वलराम श्रे� २०७४।१०।१८ २०७४।१२।१२ १००%

११
वेहेरे दोभान 

कृषी सडक 'क' 
दलगाउँ

५०००००  उपभो�ा रणध्वज काक� २०७४।११।०६ २०७४।१२।२८ १००%

१२

वेहे�र महादेव 
स्थान सडक 

िनमार्ण 
मानेभन्ज्याङ्ग

२५०००००  उपभो�ा सुरेन्द्र पाणडे २०७४।१०।०९ २०७४।०१।२९ ७०%

१३

जुकेपानी, 
अगौटे 

खोरन्ताङ्ग 
कृषी सडक 

मानेभन्ज्याङ्ग

५०००००  उपभो�ा ल�मी प्रसाद पराजुली २०७४।११।०६ २०७४।१२।२८ १००%



१४
गडगाउँ मकुवा 

कृषी सडक 
मानेभन्ज्याङ्ग

८०००००  उपभो�ा भुपदेव ितम्सीना २०७४।११।१६ २०७५।०२।१५ १००%

१५
िहमाङ् ग 

देिवथान सडक 
मानेभन्ज्याङ्ग

८०००००  उपभो�ा कुल वहादुर खत्री २०७४।१०।२८ २०७५।०२।१५ १००%

१६
राजगैयाथान 

ठेवाडाँडा
८५००००  उपभो�ा शन्त राई २०७४।१०।१९ २०७४।११।०२ १००%

१७
वाटुप वैकुण्ठे 
कृषी सडक 

वैकुण्ठे
२७०००००  उपभो�ा चनद्र कूमार राई २०७४।१०।१८ २०७४।११।०४ ५०%

१८
वैकुण्ठे 

भालेढुङ्गा 
सडक वैकुण्ठे

४९००००  उपभो�ा राजेन्द्र मगर २०७४।११।०८ २०७४।१२।१० ८०%

१९

कमलटार 
कावादोभान 

सडक 
वासीखोरा

१००००००  उपभो�ा िवनोद मगर २०७४।११।०९ २०७४।१२।१० १००%

२०
नारायण चोक 
वैकुण्ठे सडक

६५००००  उपभो�ा िडक वहादुर मगर २०७४।१०।१४ २०७४।११।२० १००%

२१
चोकोकुलुङ्ग 

चोकटाङ्ग 
िकवा युँ वैकुण्ठे

८०००००  उपभो�ा हकर् वहादुर राई २०७४।१०।१९ २०७४।११।२० १००%

२२

देउराली 
चण्डीथान 

सडक 
िनमामार्ण 
वासीखोरा

४०००००  उपभो�ा चन्द्र प्रसाद राई २०७४।११।२० २०७४।१२।०५ १००%

२३

वैकुण्ठे भुल्के 
सडक 

स्तरन्नती 
वैकुण्ठे

१६००००  उपभो�ा रामकुमार राई २०७४। १००%

२४

गोल्मे 
नाँगछाँग 

गोरेटो बाटो 
वैकुण्ठे

५०००००  उपभो�ा भुइदल राई २०७४।११।२० २०७४।१२।२४ १००%

२५
जले�र कृषी 

सडक 
वासीखोरा

३०००००  उपभो�ा नन्द कुमार राई २०७४।१०।११ २०७४।१२।०५ १००%

२६
सडक 

स्तरोन्नती 
मानेभन्ज्याङ्ग

३०००००  उपभो�ा िसंग वहादुर तामाङ्ग २०७४।११।१५ २०७४।१०।०१ १००%



२७

रानागाउँ 
सरदार बारी 

सडक 
मानेभन्ज्याङ्ग

१०००००  उपभो�ा कालुमान िव.क. २०७४।१२।०४ २०७४।१२।२८ १००%

२८
िसंहदेवी 

खोिक्सक कृषी 
सडक

४०००००  उपभो�ा सुरेश राई २०७४।१२।०४ २०७५।१२।०५ ५०%

२९
महादेउटार 
कृषी सडक 
वासीखोरा

७०००००  उपभो�ा िदप कूमार राई २०७४।१२।०४ २०७४।१२।२८ १००%

३०
िदपेन कृषी 

सडक दलगाउँ
५०००००  उपभो�ा रिबन राई २०७४।१०।२१ २०७४।१२।०१ १००%

३१

दथेनी थान 
देखी 

देउलेसम्म 
भुल्के

२०००००  उपभो�ा रामकुमार राई २०७४।१२।१९ २०७४।०१।०५ १००%

३२ खा�ाङ् वतासे २०००००  उपभो�ा रामु तामाङ्ग २०७४।११।२० २०७४।१२।१५ १००%

३३
नामन्त सडक 

भुल्के
४०००००  उपभो�ा योगराज मगर २०७४।१२।०७ २०७४।१२।२० १००%

३४
४ नं वडा कृषी 
सडक भुल्के

३०००००  उपभो�ा भरत ितमल्सेना २०७४।१०।२५ २०७४।११।२५ १००%

३५
सडक 

स्तरोन्नती 
भुल्के

५०००००  उपभो�ा रामु थापा २०७४।१२।२० २०७५।०१।१५ १००%

३६
वेहे�र धाम 
मागर् कृषी 

सडक दलागाउँ
५०००००  उपभो�ा महेन्द्र काक� २०७४।०२।१९ २०७५।०२।१५ ९०%

३७

ढुङ्गे ह�दै 
िनगुरे िपखुवा 
खोला जाने 
कृषी सडक 
दलगाउँ - ४

४५००००  उपभो�ा िवरेन्द्र काक� २०७४।१२।१९ २०७५।०१।२५ १००%

३८
लाकुरे सडक 

दलगाउँ
३५००००  उपभो�ा श्री कूमार राई २०७४।१२।०६ २०७५।०१।१० १००%

३९

सडक बाह�राग 
सभ� तथा 
िनमार्ण 

वािसखोरा

३०००००  उपभो�ा मान वहादुर राई २०७४।१२।२६ २०७५।०१।२५ १००%

४०
छामा खोला 

सडक योजना 
वािसखोरा

२५०००००  उपभो�ा धन कूमार राई २०७४।१२।२० २०७५।०२।२५ ७५%

४१
छयालुङ्ग 

सडक योजना 
वािसखोरा - ८

३०००००  उपभो�ा नवराज राई २०७४।१२।१९ २०७४।१२।२९ १००%

४२

सडक सोती 
सभ� तथा 
िनमार्ण - 
खोिक्सक

२५०००००  उपभो�ा दल वहादुर राई २०७४।१२।०८ ७५%



४३
िदवक रक्सुवा 
वािसखोरा - ७

४०००००  उपभो�ा दुगार् कूमार राई २०७४।१२।०८ २०७५।०१।१५ -

४४
दलदले सडक 

स्तरोन्नती 
खोक्सीक

२०००००  उपभो�ा राम कूमार राई २०७४।१२।२८ २०७४।०१।२५ ४०%

४५
ह�वुर् मािटकोरे 

सडक
८०००००  उपभो�ा िमन कूमार तामाङ्ग २०७४।१२।२९ २०७५।०१।२५ ७५%

४६

कृषी सडक 
िनमार्ण तथा 
स्तरोन्नती 

वडा नं १ ओख्रे

२०००००  उपभो�ा ध्यान वहादुर राई २०७५।०१।२१ २०७५।०१।३० १००%

४७
िश�ा सदन 
प्रा.िव. देिख 

सडक िवस्तार
२०००००  उपभो�ा देवी काक� २०७५।०१।२१ २०७५।०२।१० १००%

४८

िफलुङ्गेटार 
देिख पामाखाम 

भन्ज्याङ्ग 
जोडने सडक

१९०००००  उपभो�ा गणेश राई २०७५।०१।२४ २०७५।०२।२२ ७५%

४९
काितर्के 

आमबोटे सडक 
िनमार्ण

८०००००  उपभो�ा राजेन्द्र तामाङ्ग २०७४।१२।२९ २०७५।०३।०५ १००%

५०
शािवत्र मा.िव. 
सग्रवास सडक

८०००००  उपभो�ा िवन्द्र राई २०७५।०२।१७ २०७५।०३।१५ ७५%

५१
कटुञ्जे 

वेहेरेखोला 
वैकुण्ठे सडक

८०००००  उपभो�ा जमर्न राई २०७५।०२।१७ २०७४।०२।३० १००%

५२
माडाँडा 

खानेपानी 
भुल्के २५०००

 उपभो�ा िवर वहादुर तामाङ्ग

२०७४।१२।०४ २०७५।०१।१०

१००%

५३
बैकुण्ठे 

मानेभन्ज्याङ्ग 
खानेपानी २४०००००

 उपभो�ा

िनर कूमार राई २०७४।१२।०४ २०७५।०२।३०

६०%

५४

खोिक्सक 
खानेपानी 

ममर्त 
बािसखोरा ६०००००

 उपभो�ा

मधु कूमार राई २०७४।१२।१८ २०७५।०२।२५

२५%

५५

दमाईखोला 
खानेपानी 

सािवक ७ न 
वडा 

धाद्लेखानी 
१००००० १०००००

 उपभो�ा

िकसान राई २०७५।०१।१६ २०७५।०२।२८

७५%

५६
खानीगाउँ 
खानेपानी 

ट्याङ्क� पाईप 
िनमार्ण बैकुण्ठे ५००००

 उपभो�ा

योगेन्द्र श्रे� २०७५।०१।२१
२०७५।०२।२९

ध
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५७ धाराखोल्सी 
खानेपानी ओख्रे ६०००००

 उपभो�ा

िशवराम राई २०७४।१२।०२ २०७५।०२

५५%

५८ नासेकथुम 
खानेपानी ओख्रे १५००००

 उपभो�ा

वासु राई २०७४।१०।२४ २०७५।०२ १००%

५९ िढउरे खोला 
खानेपानी ओख्रे १५००००

 उपभो�ा

लाङ वहादुर राई २०७४।१०।२४ २०७५।०२ १००%

६० बृहत 
खानेपानी 

आयोजना भुल्के १०००००

 उपभो�ा

देवी प्रसाद भट्टराई २०७४।११।२० २०७४।१२।३० -

६१
भण्डारीटोल 
खानेपानी 

भुल्के ४००००

 उपभो�ा
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