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2050 खेलकुद तथा मनोर�न 8,935,000.00      

खेलकुद स�ब�धी कृयाकलाप र सामा�ी सहयोग वडा भर� १ 285,000.00        

खेलकुद सामा�ी �वतरण वडा भर� २ 50,000.00         

खेलकुद मैदान मम�त स�भार र खेल सामा�ी �वतरण वडा भर� ३ 100,000.00        

खेलकुद सामा�ी �वतरण तथा खेल मैदान �नमा�ण वडा भर� ४ 100,000.00        

खेलकुद तथा सां�कृ�तक पव�ह� वडा भर� ६ 200,000.00        

�लब तथा �व�ालयको ला�ग खेलकुद सामा�ी �वतरण जीतपरु ७ 150,000.00        

खेलमैदान संर�ण तथा खेल सामा�ी �वतरण वडा भर� 8 200,000.00        

छाता�प�ाको खेलकुद मैदान मम�त तथा �यव�थापन छाता�प�ा ९ 200,000.00        

वडा भर�को खेलकुद तथा खेलमैदान �नमा�ण वडा भर� १० 100,000.00        

खेलकुद तथा मनोर�न काय��म फ�ेपरु 12 150,000.00        

�ब�भ� खेलकुद तथा मनोर�न काय��म स�ालन वडा भर� 13 150,000.00        

बाल तथा यवुा �लवह�लाई खेलकुद सामा�ो �वतरण वडा भर� १४ 100,000.00        

खेलकुद काय��म एवं सामा�ी �वतरण वडा भर� १५ 100,000.00        

डाकाहा खेल मैदान �तर उ�ती तथा खेलकुद सामा�ी 

�वतरण

डकाहा १६ 100,000.00        

खेलकुद मैदान सधुार तथा मम�त वडा भर� 17 100,000.00        

वडा�त�रय खेलकुद ��तयो�गता तथा खेल सामा�ी �वतरण वडा भर� 17 50,000.00         

खेलकुद तथा मनोर�न काय��म वडा भर� १९ 50,000.00         

खेलाडीह�लाइ� खेलकुद सामा�ी �वतरण वडा भर� 20 100,000.00        

�सतो�रयो कराते �याट ख�रद अमलेखग� २१ 150,000.00        

खेलकुद काय��म वडा भर� २२ 100,000.00        

िजमखानाको सामा�ी ख�रद भलहु� 23 300,000.00        

यवुा खेलाडीह�लाइ� खेलकुद सामा�ी �वतरण वडा भर� 24 100,000.00        

संचार �े� �बध�न गत बष�को अ�या नगर �तर�य 500,000.00        

संचार �े� �बध�न नगर भर� नगर �तर�य 500,000.00        

 खेलमैदान मम�त ( बडहवा�, फ�ेपरु, अमलेखगंज, 

इनरवा�सरा, बेहरा, औराहा, वडा २ राधाकृ�ण, छाता�पपरा, 

बकु�लया)

गत बष�को अ�या नगर �तर�य 2,500,000.00      

मेयर कप फुटवल ��तयो�गता �समरा नगर �तर�य 1,000,000.00      

खेल ��तयो�गता ( नगर �तर भ�दा मा�थ) ��केट र 

टुना�मे�ट

नगर भर� नगर �तर�य 500,000.00        

खेल सामा�ी ह�ता�तरण नगर भर� नगर �तर�य 500,000.00        

खेलकुद �व��न कोष काया�लयमा नगर �तर�य 500,000.00        


