जीतपरु सिमरा उपमहानगरपासिका अन्तगगत आ.व.२०७५/०७६ मा िंचािन हुने वडा स्तरीय योजनाहरु :
वार्ड नं.१
योजनाको नाम
ने.रा.मा.वव.पथलै याको छत

सं चालन स्थान
र गेट ममडत तथा थानीमाइ प्रा. नि.नसमराको

ववननयोजजत रकम

पथलै या र नसमरा

475,000.00

२ पथलैयामा ट्रमा सेन्टर ननमाडण र स्वास््य जिववर

पथलै या

237,500.00

३ स्थानीय सं स्कृनत झजककने कायडहरुमा सहयोग

वर्ा भरर

380,000.00

४ र्ेलकुद सम्िन्धी कृयाकलाप र सामाग्री सहयोग

वर्ा भरी

285,000.00

५ दनलत जनजानत मवहलालाइड नसपमूलक तथा जनचेतना कायडक्रम

वर्ा भरी

332,500.00

६ वर्ा भरी ग्राभेल

वर्ा भरी(अकया)

250,000.00

धमे श्वर मन्दीर

500,000.00

पथलै या िनपथ

700,000.00

पथलै या

500,000.00

पथलै या

500,000.00

११ गैरी टोलको अधुरो िाटो ढलालन
१२ भक्तीनगरको अधुरो िाटो ढलान ननमाडण

गैरी टोल

400,000.00

भक्तीनगर

300,000.00

१३ अपाङ्ग सं घ जाने अपाङ्ग मैत्री अधुरो िाटो ढलान

भक्तीनगर

800,000.00

पुरोनो िन सनमनत

900,000.00

जगदम्िा

900,000.00

एअरपोर्ड

600,000.00

१७ मगर सं घको अधुरो भवन ननमाडण
१८ पुष्पाञ्जली भवन ननमाडण

भक्तीनगर

300,000.00

पथलै या

200,000.00

१९ सूचनामूलक कायडक्रम

वर्ा भरी
पथलै या

1,000,000.00

२१ ववपद ब्यवस्थापन कोष

वर्ा भरी

142,500.00

१ पर्ाडल तथा अधुरो सौचालय ननमाडण

धमे श्वर मन्दीर ३ नं पुलसम्म िनपथ िाटोमा ग्राभेल राख्ने र १ नम्िर पुलको

७ पानी ननकासाको लागी ह्युम पाइप र्ररद

८ वनपथ दे र्ी उत्तर गेलालको घरसम्म िाटो ढलान
९ िुद्धमागड अधुरो िाटो ढलान

१० पथलैया सामुदावयक िन सनमनतको अधुरो भवन ननमाडण

१४ पुरानो िन सनमनतको भवन दे र्ी पजिमको हाइवेसम्म िाटो ढलान

जगदम्िा दे र्ी अगार्ी अमृतलाल श्रे ष्ठको घर हुुँदै र्ानेपानी कायाडलयको

१५ अगानर्सम्म िाटो ढलान

१६ एअरपोटड गेट अगार्ी दे र्ी उत्तर तर्डको अधुरो नाला ननमाडण

२० पथलैया र्हरे र्ोला तटिन्ध ननमाडण
जम्मा

47,500.00

9,750,000.00

वार्ड नं.2
१ कृषकहरुलाई निउ तथा निजन नितरण

वर्ा भरी

50,000.00

२ कृवष उपकरण तथा सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

३ पिुपालकहरुलाई घाुँसको निऊ नितरण

वर्ा भरी

150,000.00

४ कृवष सम्िन्धी तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

५ पिु पालकहरुलाई तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

६ नसमरा कलेजलाई पुजीगत अनुदान

नसमरा

800,000.00

७ नसमरा स्कुललाई लाइब्रे री र पुस्तकालय ब्यवस्थापन

नसमरा

250,000.00

८ हुलास स्कुललाई लाइब्रे री र पुस्तकालय ब्यवस्थापन

नसमरा

150,000.00

९ प्राथनमक स्वास््य केन्र नसमरालाई पुवाडधार ननमाडण

नसमरा

600,000.00

१० सस्कृनत प्रिद्धडन तानलम गोष्ठी

वर्ा भरर

50,000.00

११ र्ेलकुद सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

50,000.00

१२ मवहलाहरुलाई पजस्मना तानलम

वर्ा भरी

250,000.00

१३ दनलतहरुलाई क्षमता अनभिृवद्ध तानलम

वर्ा भरी

250,000.00

१४ सम्झौता टोलमा पक्की पुल ननमाडण

सम्झौता टोल

१५ नसताराम निष्णु भण्र्ारीको घर दे जर् पजिम अधुरो िाटो ढलान

नसमरा

600,000.00

१६ श्रृजना टोलमा २० वर्टे अधुरो िाटो ढलान

श्रृजना टोल

900,000.00

१७ अनन्त नधतालको घरदे जर् स्कुल सम्म िाटो ढलान

नसमरा

500,000.00

१८ चौतरा दे जर् पजिम ददपेन्र नगरीको घर दे जर् चचड सम्म िाटो ढलान

नसमरा

500,000.00

नसमरा

1,000,000.00

राम िहादुर तामाङ्गको घर ननर ननकास हुने गरी अधुरो पक्की नाला दे नि निकको

१९ घरसम्म जोड्ने ननमाडण

1,000,000.00

आदिडटोलमा रोजगेष्ट हाउसको छे उ हुदै पुव ड जाने िाटो ढलान तथा पक्की नाला

आदिड टोल

500,000.00

ड सरको घर दे जर् निष्णु सापकोटाको घरसम्म पक्की िाटो ढलान
२१ अजुन

नसमरा

800,000.00

२२ आ.रा.काको अगार्ीको अधुरो पक्की नाला ननमाडण

नसमरा

300,000.00

२३ न्यौपानेको घरदे जर् सुददप ररमालको घरसम्म पक्की नाला तथा िाटो ढलान

नसमरा

300,000.00

२४ िान्ती टोल सुय ड राईको घर दे जर् उत्तर पक्की नाला ननमाडण

िान्ती टोल

250,000.00

२५ िातावरण तथा निपद ब्यवसस्थापन कोष

वर्ा भरी

50,000.00

२० ननमाडण

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.3
१ पिुपालकहरुलाई घाुँसको निऊ नितरण र तानलम

वर्ा भरी

100,000.00

२ रामिन स्कुलको भौनतक सं रचना ननमाडण

रामिन

500,000.00

३ रामिनको अधुरो गुम्िाको भवन ननमाडण

रामिन

500,000.00

४ रामिनमा रहेको चचड ननमाडण

रामिन

200,000.00

५ रामिनको अधुरो धमडिाला ननमाडण

रामिन

200,000.00

६ िजनी थारु टोलको अधुरो सामुदावयक भनव ननमाडण

िजनीको थारु टोल

200,000.00

७ र्ेलकुद मैदान ममडत सम्भार र र्ेल सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

८ मवहलाहरुलाई नसलाई कटाई तानलम

वर्ा भरी

100,000.00

वर्ा भरी

100,000.00

९ दनलतहरुलाई क्षमता अनभिृवद्ध तानलम
१० िजनी च ुना भट्टाको पिुराम पोर्रे लको दजक्षण पक्की नाला तथा िाटो ढलान
िजनी िालुवाटोल चौतारा दे जर् धनसुन्दर राउतदे र्ी पजिम पक्की नाला तथा

११ िाटो ढलान

जिव मन्दीरको उत्तरपट्टी िार्ा िाटो धन कुमारी र्त्रीको घर हुदै मेनरोर् जाने

१२ िाटो ढलान

सोमिहादुर लामाको घरहुदै उत्तर तर्डको नभत्री िाटो हुदै मेनरोर् छु ने िाटो

१३ ढलान

िजनी च ुना भट्टा

3,000,000.00

िजनी िालुवा टोल

1,000,000.00

जिि मजन्दर

1,300,000.00

रामिन

1,300,000.00

१४ नर्प िोररङको लागी पाइप लाइन निस्तार

वर्ा भरी

500,000.00

रामिन

300,000.00

१६ निपद ब्यवस्थापन कोष

वर्ा भरी

१५ राविनमा रहेको वक्रयापुत्री भवन ननरको मुल कुवा सं रक्षण
जम्मा

100,000.00
9,500,000.00

वार्ड नं.4
१ तरकारी टनेल ननमाडण तथा ववउ ववजन ववतरण

वर्ा भरी

150,000.00

२ पिु भ्याजक्सन कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

३ चौधरी टोलको पाहुना घर ममडत सम्भार

चौधरी टोल

500,000.00

४ िान्तीटोलको छर्ीमाइड पर्ाडल ननमाडण

िान्तीटोल

200,000.00

५ ववसौनलया टोलको जिवमन्दीर ननमाडण

ववसौनलया

200,000.00

६ र्ेलकुद सामाग्री ववतरण तथा र्ेल मैदान ननमाडण
७ कम््यूटर तानलम

वर्ा भरी

100,000.00

वर्ा भरी

200,000.00

८ मवहला ब्यूवटजियन नसलाइडकटाइड तथा गुनर्या तानलम

वर्ा भरी

250,000.00

नासीमटोलको आलम हुसेनको घरदे र्ी जरीना र्ातुनको घरसम्म सर्क ढलान

नासीमटोल

1,000,000.00

१० घण्टीमाइड टोलको अधुरो सर्क ढलान

घण्टीमाइटोल

1,000,000.00

११ जिव मन्दीर दे र्ी िान्तीटोल जाने अधुरो सर्क ढलान र नाला ननमाडण

जिव मन्दीर

2,000,000.00

१२ िान्तीटोलको पक्की नाला ननमाडण ( गतको ५ लार् समेत)

िान्ती टोल

1,000,000.00

१३ सुरेन्र चौधरीको घरदे र्ी पजिम िान्तीटोल जाने िाटो ढलान

िान्ती टोल

600,000.00

१४ मुिहर टोलमा िाटो ढलान

मुिहर टोल

500,000.00

१५ िाग्लुङ टोलको सामुदावयक भवन जाने अधुरो िाटो ढलान

िाग्लुङ टोल

700,000.00

१६ र्रदुवाड टोलको अधुरो सामुदावयक भवन ननमाडण

र्रदुवाड टोल

400,000.00

१७ वोनर्डङ्ग टोलको रामजी नसं र्र्ाको घरदे र्ी पिीम जाने िाटो ढलान

वोनर्डङ्ग टोल

500,000.00

१८ वर्ा नं ४ को अधुरो आत्मज्ञान भवन ननमाडण

औराहा

500,000.00

९

१९ आगलागी हावाहुरी चट्याङ्ग िाढीवपर्ीतहरुको लानग सहयोग कायडक्रम

वर्ा भरी

जम्मा

100,000.00
10,000,000.00

वार्ड नं.5
१ मवहलाहरुलाई नसलाई मेजिन ववतरण कायडक्रम

वर्ा भरी

500,000.00

वर्ा भरी

1,000,000.00

लागु पदाथड तथा मददरा मुक्त वर्ा अनभयानको लागी जनचेतना मुलक कायडक्रम

वर्ा भरी

500,000.00

भवनीपुरको िंगाला घरदे र्ी भट्टीटोलको नासी तथा जैन चौधरीको घर हुदै गोल

भवानीपुर

2,500,000.00

िकुनलया

3,000,000.00

िकुनलया

1,000,000.00

वर्कर्टोल

1,000,000.00

२ लजक्षत िगडलाई सौचालन ननमाडणमा सामाग्री ववतरण
३

घर सम्म र प्रमोद हजराको घर दे र्ी ववसौनलया जाने िाटो सम्म नाला ननमाडण

४

िकुनलया मेनरोर् सन्तु चौधरीको घर हुदै राधेश्याम चौधरीको घरसम्म तथा
िकुनलया मेनरोर्को जगरनाथ चौधरीको

घर दे जर् अमवाटोलसम्म र ववताड

५ टोलमा नाला ननमाडण
६ अधुरो नाला ननमाडण

७ वर्कर्टोलमा महमदपुर नाला ननमाडण

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.6
१ ने.रा.नन.वव. नगौल पर्ाडल ननमाडण तथा ममडत

नगौल

800,000.00

२ नगौलको इडदगाह ननमाडण

नगौल

400,000.00

३ नगौलको ब्रह्मननमाडण तथा ममडत

नगौल

200,000.00

ु पुर मस्जीदमा मोर्तम ननमाडण
४ घुसक

ु पुर
घुसक

400,000.00

५ नसधररया टोलको मस्जीदमा पर्ाडल ननमाडण

नसधररया

300,000.00

६ र्ेलकुद तथा सांस्कृनतक पवडहरु

वर्ा भरी

200,000.00

७ नगौलको चौधरी टोलमा िाटो ढलान

चौधरी टोल

८ नगौलको मुस्लीम टोलमा िाटो ढलान

मुस्लीम टोल

300,000.00

९ नगौलको महतो टोलमा िाटो ढलान

महतो टोल

300,000.00

१० नगौल स्कुल दे र्ी जिव मन्दीरसम्म िाटो ववस्तार तथा ग्रावल

नगौल

1,000,000.00

1,000,000.00

११ वाटो ममडत

वर्ा भरी

500,000.00

१२ नगौलको अधुरो िाटो ढलान

नगौल

500,000.00

१३ जिव मन्दीर दे र्ी दुर्ा दनुवारको घरसम्म िाटो ढलान

जिव मन्दीर

300,000.00

ु पुरमा अधुरो िाटो ढलान
१४ घुसक

ु पुर
घुसक

1,500,000.00

१५ नसधररया टोलमा िाटो ढलान

नसधररया टोल

1,000,000.00

१६ टाुँर्ी टोलमा िाटो ढलान

टाुँर्ी

300,000.00

१७ सोलार ित्ती जर्ान वर्ा नं. ६

वर्ा भरी

500,000.00

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.7
१ उद्योगी ब्यापारीलाइड मू.अ.कर तथा स्थायी लेर्ा नम्िर सम्िन्धी तानलम

जीतपुर

100,000.00

जीतपुर

300,000.00

३ स्वास््य चौकी जीतपुरमा वनथडङ्ग सेन्टरको लानग आवश्यक सामाग्री र्ररद

जीतपुर

200,000.00

४ ७ नं. वर्ा भरी र्ानेपानी चापाकल धारा जर्ान

जीतपुर

300,000.00

५ दिैं ददपावली छर् इद तथा दाहा मेला कायडक्रम

जीतपुर

250,000.00

६ क्लि तथा ववद्यालयको लानग र्ेलकुद सामाग्री ववतरण

जीतपुर

150,000.00

७ मवहला दनलत तथा अन्यको लानग ब्याग िनाउने तानलम

जीतपुर

400,000.00

सगरददना पैनी

500,000.00

ुँ ीगत अनुदान
र्वकरा नगरी राजेश्वर नगरी मा.नि.मा प्राववनधक जिक्षाको लानग पूज

२

तटिन्धन ननमाडण

सं जन्दवको घरिाट

८

९ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

१० िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

गतको अकया
चौधरी टोल

500,000.00

जिर्र टोल

500,000.00

११ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण मुगले आजमको घर दे र्ी

िजार टोल

500,000.00

र्ुलवारी टोल

500,000.00

१३ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण ववन्दा सहनीको घर दे र्ी

र्ाकका टोल

500,000.00

पार्ा िजार र्ोल

500,000.00

१५ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण अिोक आलुवालाको घर दे र्ी

िान्ती टोल

500,000.00

सोहरम जीको घर नतर

500,000.00

१७ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण नथुनी साहको घर ननर

जिव पावडती हल पूव ड

500,000.00

जीतपुर

500,000.00

िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण सोहरम जीको घरदे र्ी उत्तर रे जजनाको घर सम्म जीतपुर

500,000.00

१२ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण वर्रोज जीको घर दे र्ी रामिािु पासवानको घर

१४ सम्म

१६ िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण हाइवे दे र्ी प्रकाि तेलीको घर हुुँदै सन्दीपको

१८ घर सम्म
१९

२० िाटो ग्रेवल

वर्ा भरी

1,100,000.00

२१ सर्क पोल ित्ती जर्ान

वर्ा भरी

500,000.00

२२ र्ोहोर मैला तथा ढल ब्यवस्थापन

वर्ा भरी

500,000.00

२३ ववपद ब्यवस्थापन सामाग्री र्ररद

जीतपुर

100,000.00

२४ जनप्रनतनननधहरु तथा कमडचारीलाइड क्षमता ववकास तानलम

जीतपुर

100,000.00

जम्मा

10,000,000.00

वार्ड नं.8
१ रमौली लोहसण्र्ा ववद्यालयमा २ कोर्े भवन ननमाडण

रमौली

500,000.00

वर्ा भरी

100,000.00

३ ववद्यालयका वालवानलकालाइड िैजक्षक सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

600,000.00

५ वर्ा भरी र्ानेपानी धारा जर्ान

वर्ा भरी

425,000.00

६ इनमनलप्रनत धमडिाला ममडत कायड

इनमनलप्रनत

200,000.00

७ रमौली मजन्दर र धमडिाला ममडत

रमौली

200,000.00

८ गम्हरगावा अधुरो धमडिाला ममडत

गम्हरगावा

400,000.00

९ र्ेलमैदान सं रक्षण तथा र्ेल सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

200,000.00

१० मवहलाहरुलाई नसलाई कटाई तानलम

वर्ा भरी

350,000.00

११ मवहलाहरुलाइड नसलेण्र्र ववतरण

वर्ा भरी

600,000.00

१२ जेष्ठ नागररक, सम्मान तथा दनलत उत्थान

वर्ा भरी

400,000.00

१३ सगर ददना टोल नाला तथा िाटो ढलान

सगरददना टोल

1,200,000.00

१४ गम्हरगावाुँ नाला र िाटो ढलान

गम्महरगावाुँ

1,000,000.00

१५ लोहसण्र्ा नाला र िाटो ढलान

लोहसण्र्ा

1,100,000.00

१६ लोहसण्र्ा छर्ी घाट जानेिाटोमा ककभटड ननमाडण

लोहसण्र्ा

300,000.00

१७ रमौली िाटो ढलान

रमौली

१८ वर्ा भरी िाटो ग्रेवल तथा ममडत कायड

वर्ा भरी

२ िाल क्लिलाइड चेतना मूलक तानलम

४ स्वास््य र्ोपकेन्र अधुरो भवन ननमाडण

150,000.00

जम्मा

1,200,000.00
575,000.00
9,500,000.00

वार्ड नं.9
१ सहकारीमा सं लग्न ब्यक्तीहरुलाइड अनभमुजर्करण तानलम

वर्ा नं. ९

50,000.00

२ ने.रा.मा.वव. छातावपप्राको पूव ड प्राथनमक कक्षामा वट.नभ. कारपेट र्ररद

छातावपप्रा

80,000.00

३ छातावपप्रामा र्ानेपानीको लानग ट्यूववेल गाड्ने

छातावपप्रा

100,000.00

४ छातावपप्राको तारटोलको समिान घाटमा घेरिार

छातावपप्रा

500,000.00

५ छातावपप्राको र्ेलकुद मैदान ममडत तथा ब्यवस्थापन

छातावपप्रा

200,000.00

६ िाल क्लिलाइड िाल अनधकार सम्िन्धी अनभमुर्ीकरण तानलम

छातावपप्रा

20,000.00

७ जेष्ठ नागररकहरुलाई कम्िल ववतरण

छातावपप्रा

100,000.00

८ मवहलाहरुको लागी नसलाई कटाइ तानलम

छातावपप्रा

300,000.00

छातावपप्रा

100,000.00

छातावपप्रा

2,500,000.00

९ दनलतको लानग नसन्का िनाउने तानलम
१० गंगा साहको घर दे र्ी पूव ड ववचला इनारसम्म पदक्क नाला तथा वाटो ननमाडण

११ पाना लालको घरदे र्ी ट्रान्सर्रमरसम्म पदक्क िाटो ननमाडण

छातावपप्रा

1,000,000.00

छातावपप्रा

1,000,000.00

निचला इनार दे र्ी मधु चौधरीको घर हुुँदै सामुदावयक भवनसम्मको िाटो ग्रावेल छातावपप्रा

500,000.00

१२ द्धाररकाको घरदे र्ी पूवपड वट्ट कुलोसम्म पदक्क िाटो र नाला ननमाडण
१३

१४ तीन ओटा इनार तथा नाला ममडत

छातावपप्रा

400,000.00

१५ छातावपप्रा गाउुँ को दजक्षण पवट्ट रहेको अधुरो सावडजननक भवन ननमाडण

छातावपप्रा

1,400,000.00

१६ नसं चाइडको लानग वोररङ्ग गाड्ने

वर्ा भरी

500,000.00

१७ छातावपप्रामा निजुली ववस्तार

छातावपप्रा

500,000.00

१८ र्ोहोर राख्ने भाुँर्ा ववतरण तथा ब्यवस्थापन

छातावपप्रा

100,000.00

१९ वर्ा ववपद ब्यवस्थापन कोष

छातावपप्रा

100,000.00

२० वर्ा कायाडलयको लानग पत्रपनत्रका तथा पुस्तक र्ररद

छातावपप्रा

50,000.00

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.10
१ ब्यवसायीक कृवष तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

२ ब्यवसायीक पिु तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

३ ने.रा.मा.वव.ननतनपुरमा पर्ाडल ननमाडण

ननतनपुर

800,000.00

४ स्वास््य चौकी ननतनपुरको पर्ाडल ननमाडण

ननतनपुर

250,000.00

५ िाल क्लिको क्षमता ववकास तानलम

वर्ा भरी

100,000.00

६ सावडजननक िौचालय ननमाडण

वर्ा 10 नभत्र

200,000.00

िेहराको ब्रह्मिािा मन्दीर ममडत तथा सुनरीमाइड वपपलको िोटमा चौतारा घेरािारा िेहरा

७

८ ननतनपुरको ब्रह्मिािा मन्दीर तारजाली घेरािारा

९ िलुवाको ब्रह्मिािा मन्दीरको तारजाली घेरािारा

ननतनपुर
िलुवा

200,000.00
100,000.00
50,000.00

१० वर्ा भरीको र्ेलकुद तथा र्ेलमैदान ननमाडण

वर्ा भरी

100,000.00

वर्ा भरी

200,000.00

१२ मवहलाको लानग ब्यूवटजियन तानलम कायडक्रम

वर्ा भरी

200,000.00

११ लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कायडक्रम
ननतनपुरको ववजय मल र्ाकुरको घरदे र्ी भोला साहको नमलसम्म गाउको नभनत्र

१३ िाटोमा पक्की नाला तथा िाटो ढलान

ननतनपुरको नसरनसया नदीको पुल दे र्ी दलीत िस्ती हुँदै उत्तर समसान घाट

१४ जाने िाटो ननमाडण

िेहराको जमदार यादवको घरदे र्ी सन्जेल महतोको घरसम्म पक्की नाला ननमाडण

ननतनपुर

1,800,000.00

ननतनपुर

200,000.00

िेहरा

2,000,000.00

१५
१६ िलुवा चौकी महतोको घरदे र्ी उत्तर ववद्यालय जाने िाटोको पक्की नाला ननमाडण

िलुवा

600,000.00

१७ िलुवा मेनरोर्िाट पूव ड उपेन्र सहनीको घरसम्म जाने िाटो ढलान

िलुवा

500,000.00

१८ िेहरा गोर्टोलमा िाटो ढलान

िेहरा

500,000.00

१९ िाटो ममडत तथा ग्राभेल

वर्ा भरी

500,000.00

२० मेन नहरिाट परवानीपुर गा.पा.को नसमानासम्म कृवष नहर ननमाडण

वलुवा

200,000.00

२१ िलुवाको रामजानकी मन्दीरको अधुरो भवन ननमाडण

िलुवा

700,000.00

२२ सर्क ित्ती जर्ान

वर्ा भरी

200,000.00

२३ ववद्युनतकरण

वर्ा १०(अकया)

150,000.00

जम्मा

9,650,000.00

वार्ड नं.11
१ ने.रा.प्रा.वव. आमार्ार पर्ाडल ननमाडण

आमार्ार

500,000.00

२ ने.रा.नन.मा.वव. र्ैरवा पर्ाडल ननमाडण

र्ैरवा

500,000.00

३ र्ानेपानी तथा सरसर्ाइड कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

४ कणडधार माइड मजन्दर ननमाडण

आमार्ार

700,000.00

५ कब्रस्थान ननमाडण तथा कम्पाउण्र् वाल ननमाडण

आमार्ार

300,000.00

६ धानमडक तथा सांस्कृनतक पवड कायडक्रम

वर्ा भरर

150,000.00

७ र्ैरवा चोक दे र्ी र्ेसरौलसम्म िाटो ढलान

र्ैरवा

3,500,000.00

इमनल टोल

1,500,000.00

९ वर्ा भरी िाटो ममडत

वर्ा भरी

500,000.00

१० आुँप गाछी दे र्ी र्ेसरौलसम्मको िाटो स्तरोन्नती

आुँपगाछी

500,000.00

११ आमार्ार ववद्यालय ननर ककभटड ननमाडण

आमार्ार

500,000.00

१२ र्ैरवा उत्तर टोलको सामुदावयक भवन ननमाडण

र्ैरवा

500,000.00

१३ आमार्ार मुसहर वस्तीमा भूस्थान ननमाडण

आमार्ार

300,000.00

८ इमनलटोल नाला ननमाडण

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.12
१ उन्नत जातको तरकारी ववउ र्ररद गरी ववतरण

वर्ा भरी

50,000.00

ननमाडभरी
ण
२ नसम्रीर्ोला गोगररया र्ोला इनवाड िसनर्लवा नसचाइको लानग र्ोला सर्ाइड र वाध वर्ा

150,000.00

३ नसचाइको लानग ह्यूमपाइप र्ररद

वर्ा भरी

250,000.00

४ र्ानेपानी तथा सरसर्ाइ कायडक्रम

वर्ा भरी

300,000.00

र्त्तेपरु

500,000.00

६ र्ेलकुद तथा मनोरञ्जन कायडक्रम

र्त्तेपरु

150,000.00

८ जनचेतनामूलक तानलम कायडक्रम

प्राजचन धानमडक तथा पुराताजत्वक स्थल मजस्जद मर्मजन्दर चार्पवड सं स्कृती

५ प्रवद्धडन कायडक्रम

७ दनलत मवहलालाइड १ ददने सरसर्ाइ तानलम कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

वर्ा भरी

100,000.00

९ नसलाइ कटाइ तानलम (एर्भान्स)

र्त्तेपरु

200,000.00

१० िाटो ममडत तथा सम्भार
११ र्ुिनन्दन चौधरीको घर दे र्ी नन्दवकिोर चौधरीको घरसम्म सर्क ढलान

वर्ा भरी

500,000.00

चौधरी टोल

1,500,000.00

१२ भगौर चौधरीको नमल दे जर् मुसहर टोलसम्म सर्क ढलान

वपपररया टोल

2,500,000.00

छर्ीघाट भ ुटे ली र्ाुँको घरदे र्ी र्ुिनन्दन चौधरीको घरसम्म िाटोको उत्तर

१३ तर्ड नाला ननमाडण

१४ रनमत चौधरीको घरनेरको चौकदे र्ी पूव ड वाटोमा सर्क ढलान
१५ श्याम चौधरीको घरदे र्ी श्री र्ाुँको घरसम्म सर्क ग्रावेल

अधुरो सर्क ढलान र नवल नसं हको घर दे र्ी र्ेल मैदान जाने िाटोमा ग्राभेल

१६

र्त्तेपरु

500,000.00

र्त्तेपरु

1,000,000.00

र्त्तेपरु

200,000.00

िान्ती टोल

550,000.00

वर्ाध्यक्ष लालिािु चौधरीको घरदे र्ी मर् जाने िाटोको र्ोलामा ककभटड ननमाडण र्त्तेपरु

१७

१८ नसमरी दनलत टोलको िाटोमा ग्राभेल गने

नसमरी दनलत टोल

२० िंगरीर्ोला जलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रण
२२ वर्ा नं १2 मा इन्भटडर र ब्याट्री र्ररद

400,000.00
50,000.00

१९ र्ोहोर मैला तथा ढल ब्यवस्थापन

वर्ा भरी
वर्ा भरी

250,000.00

२१ ववपद ब्यवस्थापन

वर्ा भरी

100,000.00

र्त्तेपरु

100,000.00

जम्मा

100,000.00

9,500,000.00

वार्ड नं.13
१ िाख्रा पालन कायडक्रम

वर्ा नभत्र

200,000.00

२ माटो परीक्षण ववउ ववजन तथा गोष्ठी

वर्ा नभत्र

75,000.00

३ कृवष उपकरण हस्तान्तरण स्प्रेयर तथा तरकारीको ववउ ववतरण

वर्ा नभत्र

325,000.00

४ ववद्याथी प्रोत्साहन ददवा र्ाजा झोला र पोिाक ववतरण

ने.रा.प्रा.वव. पोता

150,000.00

५ िाल ववकास िार्ा ब्यवस्थापन टीनभ कारपेट िैजक्षक सामग्री ववतरण

ने.रा.प्रा.वव. पोता

150,000.00

६ १३ नं वर्ामा र्ानेपानीको पाइप ववछाउने

वर्ा भरी

150,000.00

७ निनभन्न र्ेलकुद तथा मनोरञ्जन कायडक्रम सञ्चालन

वर्ा भरी

150,000.00

८ लोक सेवा आयोग तानलम कायडक्रम

पोता

200,000.00

९ मवहनसलाइ कटाइ तानलम

पोता

250,000.00

१० ने.रा.प्रा.वव. पोताको कम्पाउण्र् तथा गेट ननमाडण

ने.रा. प्रा.वव. पोता

400,000.00

१२ १३ नं वर्ा भरी सर्क ममडत तथा ग्रेभल

वर्ा भरी

११ अधुरो सर्क ढलान

पच ुली चौधरी टोल

700,000.00
1,800,000.00

भदर्या पोता नाला ननमाडण िाटो पूव ड िासुदेवको घर दे र्ी राजेन्र सहनीको

१३ घरसम्म र नभर्ारीको घर दे र्ी िासुदेवको घरसम्म
१४
१५

र्ू लो पोता नाला ननमाडण सर्कको दुिै छे उ पैनी दे र्ी हेमनको घर सम्म

भदर्या पोता

1,400,000.00

र्ू लो पोता

1,400,000.00

सानो र्ुमरवाना नाला ननमाडण िम िहादुरको र्ेतदे र्ी नगरधारीको घरसम्म

1,400,000.00

१६ अस्थाइड प्रहरी पोष्ट भवन ननमाडण

रजघट्टा

200,000.00

१७ नसचाइ नहर तथा कुलो मरम्मत

वर्ा भरी

300,000.00

१८ सर्क ित्ती जर्ान

वर्ा भरी

50,000.00

१९ वातावरण तथा ववपद ब्यवस्थापन

वर्ा भरी
जम्मा

200,000.00
9,500,000.00

वार्ड नं.14
१ तरकारी टनेल ननमाडण गने

वर्ा नभत्र

150,000.00

२ गोर् सुधार कायडक्रम

वर्ा नभत्र

150,000.00

३ जनचेतना प्रानिको तार जाली ननमाडण

चौधरी टोल

200,000.00

४ एक ददने स्वास््य जिववर

वर्ा भरी

150,000.00

५ जेष्ठ नागररकलाई पोवष्टक आहार ववतरण

वर्ा भरी

200,000.00

६ र्ानेपानीको धारा जर्ान तथा व्यवस्था

वर्ा भरी

300,000.00

७ िाल तथा युवा क्लवहरुलाई र्ेलकुद सामाग्रो ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

८ लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा

वर्ा भरी

300,000.00

९ कम््यूटर तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१० नसलाई कटाई तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

११ अपाङ्गलाई सामाग्री हस्तान्तरण

वर्ा भरी

100,000.00

१२ ववपन्न िालिानलका ववद्याथीहरुलाई पोसाक ववतरण

वर्ा भरी

150,000.00

१३ नसताराम भण्र्ारीको घर दे जर् िोररङ टोल सम्म स्कयाप ढलान

नसतराम भण्र्ारीको घर

2,500,000.00

१४ िेहरी ववगा चौधरीको घर दे जर् रं गववरको घर सम्म स्कयाप ढलान

िेहेरी ववगा

2,500,000.00

१५ जनता मानिको दजक्षण तर्ड अधुरो नाला ननमाडण

जनता मानि

550,000.00

१६ वर्ा भरीकै ग्राभेल तथा ममडत

वर्ा भरी

800,000.00

१७ जनककयाण मञ्चको भ ुई ढलान

रजघट्टा

150,000.00

१८ वर्ा नम्िर १४ को रजघट्टा प्रहरी चौकी भवन ननमाडण

रजघट्टा

400,000.00

१९ वर्ा भरी सर्क िजत्त जर्ान

वर्ा भरी

200,000.00

२० र्ोहोरमैला तथा ढल ब्यवस्थापन

वर्ा भरी

200,000.00

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.15
१ तरकारी र्ेती गने वकसानहरुलाइड मल ववउ सामाग्री अनुदान

वर्ा भरी

400,000.00

२ गोर् सुधार कायडक्रम

वर्ा भरी

400,000.00

३ र्ा्सी र्ोला मुहान सं रक्षण र पाकड ननमाडण

वर्ा नं. 15

900,000.00

४ वालज्योती आधारभूत ववद्यालयको घेरावारा

भवानीपुर

400,000.00

५ र्ानेपानीको पाइप साने कायड

वर्ा भरी

500,000.00

६ र्ेलकुद कायडक्रम एवं सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

७ अपाङ्गकरुलाइड सहायक सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

400,000.00

८ अनत ववपन्न िगडहरुलाई स्वास््य ववमा कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

९ काुँटा टोलको भवानीपुर जाने िाटोमा थप स्कयाि ढलान

भवानीपुर

1,900,000.00

भारती चोक

1,900,000.00

सुन्दर वस्ती

500,000.00

र्ुमरवाना चौधरी टोल

700,000.00

१० भारती चोक दे र्ी उत्तर जानेिाटोमा थप स्कयाि ढलान
११ सुन्दरवस्तीको नभनत्र िाटोमा अधुरो स्कयाि ढलान

र्ुमरवानाको चौधरीटोलको सामुदावयक भवनको थप तकला र छर्ी घाट

१२ ब्रह्मथानको मन्दीर ननमाडण

१३ कृवष सर्क ममडत सं भार तथा स्तर उन्नती

वर्ा भरी

१५ भैपरी आउने समस्या तथा ववपद ब्यवस्थापन कोष

वर्ा भरी

१४ वर्ा नम्िर १४ को रजघट्टा प्रहरी चौकी भवन ननमाडण
जम्मा

रजघट्टा

1,000,000.00
200,000.00
100,000.00
9,500,000.00

वार्ड नं.16
१ भकारो, गोर् र र्ोर सुधार कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

२ ने. रा. आ. नि. टागीयािस्तीमा तारिार , कच्ची गेट तथा पुस्तक र्ररद

टाुँनगयािस्ती

350,000.00

३ िान्ती प्राथनमक ववद्यालय टाुँनगयािस्तीमा तारिार तथा ममडत

टाुँनगयािस्ती

180,000.00

४ ने.रा.आ.नि. कतवाडको अधुरो गेट ननमाडण

कतडवा

120,000.00

५ मौवादे र्ी माध्यानमक निद्यालय र्काहा पैनीटोलमा र्ननडचर र्ररद

पैनीटोल

300,000.00

६ टाुँनगयािस्तीमा नर्प ट्यिेल धारा जर्ान

टाुँनगयािस्ती

७ रामजी आदिड र्ानेपानीको अधुरो पर्ाडन ननमाडण

वपलुवा

100,000.00

८ टाुँनगयािस्तीको अधुरो गुम्िा ननमाडण

टाुँनगयािस्ती

200,000.00

९ र्ाुँर्ाुँटोलको अधुरो रामजानकी मन्दीर ननमाडण

र्ाुँर्ाटोल

100,000.00

१० र्रयसकलाको पिुपनत मन्दीरमा तारिार

र्रयसकला

100,000.00

१२ र्ाकाहा र्ेल मैदान स्तर उन्नती तथा र्ेलकुद सामाग्री ववतरण

1,000,000.00

११ पैनीटोलमा रहेको अधुरो सामुदावयक भवनमा ट्रस जस्ता र्ररद

पैनीटोल
र्काहा

100,000.00

१३ दनलत लजक्षत कायडक्रम

वर्ा भरी

150,000.00

१४ आददिासी जनजातीलाई आयमुलक तथा सीपमुलक तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१५ अपाङ्ग, िालिानलका तथा जेष्ठ नागररक सम्मान कायडक्रम

वर्ा भरी

150,000.00

१६ मवहला सिजक्तकरण तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१७ िदार्र कतवाड अधुरो नालन ननमाडण

िदार्ार

900,000.00

१८ पैनी टोल अधुरो स्कयाि ढलान

पैनीटोल

900,000.00

१९ र्काहाको नतथड आलेको घर हुदै र्यरसकला जोड्ने िाटो स्कयाव ढलान

मानमत सर्क र्ण्र्

झकला, र्यरसकला, कतवाड, महेन्रनगर, वपलुवा, लामाटोल, र्ाुँर्ाटोल िाटो

२० ग्रेिेल तथा ममडत

िाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

२१
२२

50,000.00

1,500,000.00

उकलेजर्त र्ाउुँ मा

550,000.00

१६ वकनम दे जर् ७

200,000.00

नम्िर सम्म
िाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

१० नम्िर दे जर् ४

150,000.00

घरसम्म
िाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

६ नम्िर दे जर्

150,000.00

सुन्दरजीको घरहुदै

२३

भक्तेचौक सम्म
िाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

िीरमान चोक दे जर्

50,000.00

पुवट
ड ोल ४ नम्िर सम्म

२४

िाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

४ घरे देजर् ७ नम्िर
भजक्तचोक

150,000.00

४ नम्िर

२५

सम्म

वपलुवा

850,000.00

२७ नसमल िान्ती चोक दे र्ी पुव ड पक्की कुलो ननमाडण

िान्ती चोक

400,000.00

वर्ा नम्िर १६

100,000.00

२९ वर्ा नम्िर १४ को रजघट्टा प्रहरी चौकी भवन ननमाडण

रजघट्टा

200,000.00

२६ रामजी आदिड र्ानेपानी दे जर् चोक जाने िाटो स्कयाव ढलान
२८ समरनसल पम्प तथा मोटर र्ररद सहकायडमा
जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.17
१ अगेननक र्ेनत तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

२ माटो परीक्षण

वर्ा भरी

25,000.00

३ पिु उपचार जिववर

वर्ा भरी

100,000.00

४ गोर् सुधार कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

५ िाख्रा र्ोर सुधार कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

६ ने.रा.मा.वव. जैतापुरमा ववद्युनतय हाजजरी जर्ान

जैतापुर

25,000.00

७ ननिुकक स्वास््य जिववर तथा जनचेतना कायडक्रम

वर्ा भरी

200,000.00

८ रामनगरमा समिान घाट ननमाडण (इसाइ धमड)

रामनगर

400,000.00

९ धमड सं स्कृती प्रवद्धडन कायडक्रम

रामनगर

50,000.00

१० र्ेलकुद मैदान सुधार तथा ममडत

वर्ा भरी

100,000.00

११ वर्ास्तररय र्ेलकुद प्रनतयोनगता तथा र्ेल सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

50,000.00

१२ मवहला सिजक्तकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

400,000.00

१३ दनलत सिजक्तकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

380,000.00

१४ जनजाती सिक्तीकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

150,000.00

१५ जेष्ठ नागररक सम्मान कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

१६ अपाङ्गहरुका लानग दिल चेयर

वर्ा भरी

50,000.00

१७ जैतापुर चौधरी टोलमा स्कयाि ढलान

जैतापुर

1,000,000.00

१८ जैतापुर चौधरी टोलमा अधुरो नाला ननमाडण

जैतापुर

300,000.00

रघुनाथपुर

1,000,000.00

२० जैतापुरको काुँटा टोलको स्कयाि ढलान

जैतापुर

1,000,000.00

१९

ने.रा.मा.नि. रघुनाथपुर दे र्ी रघुनाथपुर जाने िाटोको अधुरो स्कयाि ढलान

२१ साम्तेनलङ्ग िौद्ध गुम्िाको अधुरो भवन ननमाडण

रामनगर

500,000.00

२२ ने.रा.मा.वव.जैतापुरको पर्ाडल घेरिार र चौरमा माटो पुने कायड

जैतापुर

500,000.00

२३ ने.रा.मा.वव. रघुनाथपुरको अधुरो सटर ननमाडण

रघुनाथपुर

500,000.00

२४ रघुनाथपुरको ब्रह्मस्थानमा चौतारा ननमाडण

रघुनाथपुर

100,000.00

२५ िाटो ममडत

वर्ा भरी

500,000.00

२६ िान्ती टोल र झोर्ा टोलमा नर्प वोररङ्ग जर्ान

रामनगर

1,500,000.00

२७ जैतापुरको चौधरी टोल र दाहाल टोलमा स्यालो ट्यूवेल जर्ान

जैतापुर

100,000.00

२८ वपपलर्ाुँर्ा २ वटा स्यालो ट्युवेल

वपपलर्ाुँर्ा

100,000.00

२९ ववपद ब्यवस्थापन कोष

वर्ा भरी

100,000.00

३० उपभोक्ता सनमनतहरुलाइड तानलम

रामनगर

50,000.00

३१ वर्ा नं १७ मा इन्भटडर र ब्याट्री र्ररद

जैतापुर

70,000.00

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.18
१ कृषकलाइड मल तथा ववउ ववजन ववतरण

वर्ा भरर

100,000.00

वर्ा भरी

100,000.00

िर्हवाड

900,000.00

लानमर्ाुँर्ा

300,000.00

५ श्री सुय ड ववनायक प्रानि कुसमार्ी भवन ननमाडण तथा भ ुई ढलान

कुसमार्ी

200,000.00

६ १८ नम्िर वर्ा नभत्र जेष्ठ नागररक सम्मान कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

७ छर्ीमाई घाट ननमाडण

नट टोल परास

200,000.00

८ परासटोलको अधुरो धमडिाला तथा हनुमान मन्दीर ननमाडण

परासटोल

500,000.00

९ उजचनर्को अधुरो िक्तेश्वर महादे ि मन्दीर ननमाडण

उजचर्ी

400,000.00

१० पसाहा टोल लानमर्ाुँर्ाको िौद्ध गुम्िा ननमाडण

लानमर्ाुँर्ा

500,000.00

११ मवहला नसलाइ कटाइ तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१२ श्रीपुर टोलमा िाटो ढलान

श्रीपुर टोल

500,000.00

१३ िाटो ग्रािेल सम्पुणड िाटोहरु

वर्ा भरी

१४ उत्तरवारी टोल दे जर् उजचनर्चोक सम्म अधुरो सर्क ढलान

उजचनर्

२ पिुपंक्षी भ्याजक्सन कायडक्रम

ने.रा.नन.मा.वव. वर्हवाडमा अपाङ्ग मवहला मैत्री िौचालय पर्ाडल ननमाडण रं गरोगन

३ र ममडत सम्भार

श्री िालिानलका प्रा.नि. लानमर्ाुँर्ामा पुस्तकालय ननमाडण रं ग रोदन तथा ममडत

४ सम्भार

कुसमार्ी िाहुन टोलको वपपलको रुर् दे जर् िज्यु जेर्ाको घरसम्म अधुरो िाटो

१५ ढलान

कुसमार्ी िाहुन टोल

1,000,000.00
800,000.00
1,200,000.00

१६ िर्हवाड क्लि घर दे जर् राजन पौर्ेलको घरसम्म िाटो ढलान

िर्हवाड

500,000.00

१७ कुसमार्ी दनलत टोलको अधुरो दनलत धमडिाला ननमाडण

कुसमार्ी

400,000.00

१८ कुसमार्ी चौधरी टोलको अधुरो मवहला सामुदावयक भवन ननमाडण

कुसमार्ी

500,000.00

१९ िर्हवाड मौवा दे िी युवा क्लि घर ननमाडण

िर्हवाड

800,000.00

२० ट्रान्सर्र जर्ान तथा निद्युनतकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

300,000.00

जम्मा

9,500,000.00

वार्ड नं.19
१ निउ निजन नितरण कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

२ पिु सेवा कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

३ सहकारी सम्िन्धी अनभमुर्ीकरण तानलम

वर्ा भरी

50,000.00

४ सरस्वती ने.रा.मा.नि. इनवाडनसराममा सौचालय ननमाडण

इनवाडनसरा

600,000.00

५ इनरवानसराको उपस्वास््य चौकीलाई र्ननडचर र्ररद

इनवाडनसरा

125,000.00

६ आर्ा नसववर सञ्चालन

इनवाडनसरा

50,000.00

७ र्ुकला ददिा मुक्त तथा सरसर्ाई अनभयान

वर्ा भरी

100,000.00

८ सं स्कृनत प्रिधडन

वर्ा भरर

75,000.00

९ र्ेलकुद तथा मनोरञ्जन कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

१० जेष्ठ नागररक सम्मान कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

११ मवहलाहरुको लागी आय मुलक क्षमता ववकास तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१२ अपाङ्ग अनभमुर्ीकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

50,000.00

१३ दनलत अनभमुर्ीकरण कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

१४ जनजाती मुजस्लम क्षमता ववकास कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

१५ रामाज्ञा साहको घरदे जर् लक्ष्मण दासको सेलर नमल सम्म िाटो ढलान

रामज्ञाको घर

2,000,000.00

अनुप साहको घर दे जर् श्री दासको घरसम्म िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

अनुपको घर

2,000,000.00

नैमदु दन नमयाुँको घरदे जर् तैयि नमया अंसारीको घर हुदै हमजा दे वानको घर

नैमदु दन नमयाको घर

1,000,000.00

उत्तम नमयाको घर

1,000,000.00

१६

१७ सम्म िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

उत्तम नमया अंसारीको घर दे जर् सैर्ुकला नमया अन्सारीको घर सम्म िाटो

१८ ढलान तथा नाला ननमाडण

हसमुकला दे वानको घर दे जर् मजस्जद सम्म िाटो ढलान तथा नाला ननमाडण

हसमुकलाको घर

500,000.00

२० जचनननमल दे जर् सानो मवटअवाड जाने अधुरो िाटो ग्रावेल
२१ वर्ा नम्िर १९ को सिै िाटो ममडत सम्भार

जचननमेल

200,000.00

वर्ा भरी

700,000.00

२२ इनवाडनसरामा नसचाइ कायडक्रम

इनवाडनसरा

300,000.00

इनरवानसरा

100,000.00

१९

२३ असमसानघाटमा िृक्षारोपण तथा सेर् ननमाडण
जम्मा

9,500,000.00
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कञ्चनपुर रे र्क्रस टोलको निच िाटो दे र्ी सानो िसर्ीलवाको इदगाहसम्म

सानो िसनर्लवा

200,000.00

२ ने.रा.नन.मा.वव.कञ्चनपुरको लानग र्ननडचर र्ररद तथा ममडत सम्भार कायड

कञ्चनपुर

150,000.00

३ ने.रा.नन.मा.वव. दुलारीमाइ ववद्यालयको लानग र्ननडचर र्ररद

िसनर्लवा

100,000.00

४ ववक्रम नन.मा.वव.मा पर्ाडल ननमाडण

िसतपुर टोल

100,000.00

५ श्री सामुदावयक प्रा.वव.को र्ननडचर ममडत

गुलररया

६ उप-स्वास््य चौकीको लानग औषनध र्ररद

इनवाडनसरा

100,000.00

७ र्ुकला ददिा मुक्त कायडक्रम सञ्चालन

वर्ा भरी

200,000.00

८ रे र्क्रस टोलको कृष्ण प्रणामी मन्दीर ननमाडण

रे र्क्रस टोल

350,000.00

९ वसनर्लवा टोलको रामजानकी मन्दीर ननमाडण

िसनर्लवा टोल

200,000.00

१० िसनर्लवा टोलको ब्रह्मिािाको अधुरो चौतारा ननमाडण

िसनर्लवा टोल

150,000.00

११ रे र्क्रस टोलको उत्तरपट्टी समिान घाट ननमाडण

रे र्क्रस टोल

500,000.00

१२ र्ेलार्ीहरुलाइड र्ेलकुद सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

१३ छर् पवड मनाउने मवहलाहरुको लानग सुती सार्ी ववतरण

वर्ा भरी

200,000.00

१४ मवहलाहरुको लानग नसलाइ कटाइ तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

१५ वर्ा भरीका ववपन्न वालवानलकाहरु लाइड िैक्षीक सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

125,000.00

१६ जेष्ठ नागररक कम्िल ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

१७ दनलतको लानग चेतना मूलक कायडक्रम

वर्ा भरी

75,000.00

१८ अपाङ्गहरुलाइड झुल र गम्छा ववतरण

वर्ा भरी

75,000.00

१ कृवषको लानग तारपोल जर्ान

50,000.00

१९ वपछर्ा वगडहरुको लानग चेतनामूलक कायडक्रम

वर्ा भरी

150,000.00

वर्ा भरी

150,000.00

२१ जनजातीहरुका लानग नसप ववकास तानलम

वर्ा भरी

75,000.00

२० युवाहरुका लानग आधारभूत कम््यूटर तानलम

सानो िसनर्लवा जस्थत राजेश्वर साहको घर दे जर् नसं हासन नगरीको घरसम्मको

२२ िाटोमा नाला ननमाडण

२३ सानो वसनर्लवाको जिव मन्दीरमा पर्ाडल तथा गेट ननमाडण

सानो िसनर्लवा

1,000,000.00

सानो िसनर्लवा

500,000.00

रामचन्र साहको घर दे र्ी िम्भ ु यादवको घरसम्मको िाटोमा पक्की नाला ननमाडण वसनर्लवा

२४

२५ निन्दु िमाडको घर दे र्ी पूव ड क्षेत्रीय िाटो सम्म पक्की ढलान
२६

ददन दयाल चौधरीको घरदे र्ी रामदत्त चौधरीको घरसम्मको िाटो ढलान

1,500,000.00

कञ्चनपुर

1,000,000.00

िसनर्लवा

1,000,000.00

२७ वर्ा भरी िाटो ममडत

वर्ा भरी

950,000.00

रामचन्र साहको घरसम्म

200,000.00

२९ कृवष नसचाईको लागी ववद्युनतकरण (अकया)

इनवाडनसरा

350,000.00

२८ वपपररया मुहानको पैनी सरसर्ाइड कायड

जम्मा

9,850,000.00
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१ च्याउ र्ेती तानलम

अमलेर्गञ्ज

150,000.00

२ िंगरु पालन तानलम र पार्ा ववतरण

अमलेर्गञ्ज

200,000.00

३ हस्तकला तथा काष्ठकला तानलम

अमलेर्गञ्ज

500,000.00

४ र्ानेपानी ४ नं. मुहान ममडत तथा पाइप लाइन ववस्तार

निजौरी र्ोला

500,000.00

५ नसतोररयो कराते म्याट र्ररद

अमलेर्गञ्ज

150,000.00

६ मवहला वालवानलका अपाङ्गका लानग कायडक्रम

अमलेर्गञ्ज

150,000.00

७ माइराम चोक दे र्ी पाउरोटी कारर्ाना सम्म अधुरो िाटो ढलान

अमलेर्गञ्ज

3,000,000.00

८ अमलेर्गञ्जको अधुरो मसान घाट सेर् ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

500,000.00

९ अमलेर्गञ्जको माइराम चोकमा नाला ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

200,000.00

१० थानीमाइड मन्दीर दे र्ी पाउरोटी कारर्ानासम्म नाला ननमाडण
११ नसता केसीको घर दे र्ी िरको िोट हुुँदै अको नालामा जोड्ने नाला ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

300,000.00

अमलेर्गञ्ज

300,000.00

१२ रामहरीको घर दे र्ी जिव सहनी सम्मको घरसम्म िाटो ढलान

अमलेर्गञ्ज

600,000.00

१३ ब्यापारी कम््लेक्स अधुरो भवन, वर्ा कायाडलयको गेट र पर्ाडल ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

600,000.00

१४ ने.रा.मा.वव. अमलेर्गञ्जको पर्ाडल ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

300,000.00

१५ ववजय राउतको घरदे र्ी राजमागड जोड्ने िाटो ढलान र नाला ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

1,000,000.00

१६ च ुररया र्ोलाको मुहान दे र्ी कुलो ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

200,000.00

१७ अमलेर्गञ्जको राम मन्दीरको पर्ाडल र िौचालय ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

250,000.00

१८ मेची होटल र िोभा गोलेको घर पछार्ी च ुरे र्ोलामा तटिन्ध ननमाडण

अमलेर्गञ्ज

जम्मा

600,000.00
9,500,000.00
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१ पयडटन प्रवधडन कायडक्रम

वर्ा नं. २२

300,000.00

२ जिक्षकहरुलाई ररफ्रेिमेन्ट तानलम

वर्ा भरी

500,000.00

३ मूलर्ोला र्ानेपानी मुहान तथा पाइप लाइन ववस्तार

चकरी

500,000.00

४ सोधर र्ानेपानी मुहान ममडत तथा पाइप लाइन ववस्तार

ववरे दमार

1,000,000.00

५ नयाुँवस्ती र्ानेपानी मुहान ममडत तथा पाइप लाइन ववस्तार

नयाुँवस्ती

500,000.00

६ थानीदे वी र्ानेपानी मुहान ववस्तार तथा पाइप लाइन ववस्तार

थानीदे वी चकरी

500,000.00

७ र्ेलकुद कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

८ लजक्षत वगड क्षमता ववकास तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

९ मूलर्ोला वस्तीको नयाुँ िाटो ननमाडण

मूलर्ोला

500,000.00

१० ने.रा.नन.मा.वव. चकरी दे र्ी मूलर्ोला सम्म नाला ननमाडण

चकरी

1,000,000.00

११ नयाुँ वस्तीमा अधुरो गकछी ननयन्त्रण

नयाुँवस्ती

500,000.00

१२ ओमिान्ती पम्प दे र्ी मानथ ढलान िाटोमा जोड्ने िाटो ढलान

ववरे दमार

1,000,000.00

१३ निरे दमार रुम्िा टोल जाने नयाुँ िाटो ननमाडण

ववरे दमार

500,000.00

१४ ३ नं. पुल भ्यूटावरसम्म जोड्ने अधुरो वाटो ननमाडण

३ नं. पूल

500,000.00

१५ ३ नं. पुल दे र्ी ढु कुवावास जाने नयाुँ िाटो ननमाडण

३ नं. पूल

500,000.00

१६ चकरीमा कुलो ननमाडण

चकरी

200,000.00

१७ चकरीको कुमारी लो को घर अगार्ी र्ोकसीमा तटिन्ध ननमाडण

चकरी

500,000.00

१८ च ुरे र्ोला र निजौरी र्ोलामा तटिन्ध ननमाडण

च ुरे र्ोला

700,000.00

जम्मा

9,500,000.00
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१

आदिड नन.मा.वव. नहरक्याम्पमा पर्ाडल ननमाडण भवन ममडत तथा पंर्ा जर्ान

२ ने.रा.प्रा.वव.नमकसएररया ववद्यालय ममडत

३ वार्ड नं 23 मा ननमाडण हुने वाह्य र्ोष जक्लननक भवन ननमाडण

अनत ववपन्न वगडको लानग स्वास््य उपचार सहयोग तथा ववपद ब्यवस्थापन

४ सहयोग

५ यनतमर्ानाको नजजक रहेको मश्जीदमा िौचालय ननमाडण

िेहरा नहरक्याम्प
भलुही

50,000.00

भलुही

100,000.00

वर्ा भरी
भलुही

६ िैजनाथ महतोको घर छे उको मन्दीर ननमाडण

७ िैजनाथ महतोको घर छे उको मन्दीर नजजकै धमडिाला ननमाडण
८ धमड सं स्कृती प्रवद्धडन सहयोग

९ कृवष अनुसन्धान केन्र नजजक रहेको जिव मन्दीरमा िौचालय ननमाडण

१० जजमर्ानाको सामाग्री र्ररद

११ दनलत तथा मवहलाहरुको लानग नसलाइ कटाइ तानलम

िानलमार जस्टल दे र्ी ववच गाउुँ हुुँदै छालानमल सम्म पदक्क िाटो तथा नाला

१२ ननमाडण

१३ वर्ा भरी िाटो ममडत

१४ वर्ा नभत्रका टोलहरुमा भेपर लाइट जर्ान

90,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00

वर्ा भरर

50,000.00
60,000.00

भलुही

300,000.00

वर्ा भरी

200,000.00

भलुही

7,000,000.00

वर्ा भरी

300,000.00

वर्ा भरी

150,000.00

जम्मा

वार्ड नं.24

500,000.00

9,500,000.00

१ कर्ोह र्ोलामा िाध लगाउने

कर्ोह र्ोला

200,000.00

२ नन.मा.वव. हरपुरका लानग ववधुतीकरण तथा पंर्ा र्ररद

हरपुर

100,000.00

३ नन.मा.वव. हरपुरका लानग िेन्च र्ेस्क र्ननडचर ममडत

हरपुर

150,000.00

४ नन.मा.वव. हरपुरका लानग कम््यूटर र्ररद

हरपुर

150,000.00

५ नन.मा.वव. हरपुरका लानग झ्याल ढोका लगाउने

हरपुर

100,000.00

६ उप-स्वास््य चौकीको औषनध र्ररद

हरपुर

100,000.00

७ उप-स्वास््य चौकीकोलानग र्ननडचर र्ररद

हरपुर

100,000.00

८ र्ुकला ददिा मुक्त क्षेत्र घोषणा कायडक्रम

वर्ा भरी

100,000.00

९ मवहलाहरुको लानग पार्े घर समस्या तथा स्वास््य सम्वन्धी तानलम

वर्ा भरी

200,000.00

११ युवा र्ेलार्ीहरुलाइड र्ेलकुद सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

१२ अपाङ्गहरुलाइड सहायक सामाग्री ववतरण

वर्ा भरी

50,000.00

१३ जेष्ठ नागररकलाइड सम्मा तथा कम्िल ववतरण

वर्ा भरी

100,000.00

१५ यासीन दे वानको घरदे र्ी आलम अन्सारीको घरसम्म मूल िाटो पक्की ढलान

दजक्षण टोल

800,000.00

१६ सुकतान अन्सारीको घरदे र्ी मूल िाटोसम्मको अधुरो पक्की नाला ननमाडण

महन्त धोवीको घरदे र्ी भोला अन्सारीको िाुँससम्म िाटो ढलान र अन्सारुलको

१७ घरसम्म नाला ननमाडण

१८ गयासुवद्धन अन्सारीको घरदे र्ी जार्र नमयाको घरसम्म अधुरो िाटो ननमाडण

1,700,000.00
नदी टोल

2,000,000.00

नहर टोल

800,000.00

१९ नसतारामको घरदे र्ी स्वास््य चौकी सम्मको िाटो ढलान
२० जामे मजिद जाने िाटोमा माटो पुने तथा ग्रावेल

800,000.00
500,000.00

२१ मदिाड समसुल उलुमको भवन ननमाडण तथा ममडत

नहर टोल

500,000.00

२२ सुर्ार्ीको घरदे र्ी नथुनीको घरसम्म माटो पुरी ग्रावेल

नहर टोल

250,000.00

२३ वर्ा भरी िाटो ममडत

वर्ा भरी

500,000.00

२४ ववद्युनतकरण

नहर टोल(अकया)

600,000.00

२५ वाढी वपर्ीतहरुलाइड राहत सामाग्री ववतरण
२६ दै वी प्रकोप तथा उद्धार कायडक्रम

वर्ा भरी

जम्मा

वर्ा भरी

100,000.00
100,000.00

10,100,000.00

२७ नगर स्तरीय योजनाहरु :

२८ कृवष तथा हाटिजार व्यवस्थापन

गत िषडको अकया

1,500,000.00

२९ कृवष ववज तथा ववषादी व्यवस्थापन

गत िषडको अकया

500,000.00

३० पिुपालन व्यवसायीको घरदै लो सेवा

गत िषडको अकया

75,000.00

३१ साझेदारीमा आधाररत कोकर्स्टे रोज अध्ययन

गत िषडको अकया

1,000,000.00

३२ अगेननक र्ेनत कायडक्रम

गत िषडको अकया

329,820.00

३३ व्यवसावयक युवा कृषकलाई अनुदान कायडक्रम

नगर भरी

2,500,000.00

३४ कृवष तथा पिुसेवा क्षेत्र वविेष कायडक्रम( नमककनसटी लगायत)

नगर भरी

2,500,000.00

३५ व्यवसायी दताड घुम्ती टोली

गत िषडको अकया

250,000.00

३६ परम्परागत िीपिैलीमा आधाररत लघुउद्यम प्रोत्साहन कायडक्रम
३७ आय आजडनमुर्ी उद्यमिीलता/ औद्योनगक जनिजक्त क्षमता ववकास कायडक्रम

गत िषडको अकया

1,000,000.00

गत िषडको अकया

1,000,000.00

३८ उपभोक्ता वहत सं रक्षण तथा अनुगमन

नगर भरी

500,000.00

३९ गरीवी ननवारण कोष थप

नगर भरी

2,500,000.00

४० औद्योनगक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा प्रदुषण ननयन्त्रण

ओद्योनगक क्षेत्र

1,500,000.00

४१ पयडटन जोन

गत िषडको अकया

1,000,000.00

४२ पयडटन वविेष कायडक्रम (अमलेर्गंज पयडटन जोन)

अमलेर्गञ्ज

1,500,000.00

४३ दुध जचस्यान केन्र स्तरउन्नती

गत िषडको अकया

500,000.00

४४ निजत्तय अनुसरण ( जागरण, सिजक्तकरण तथा समावेजिकरण )

गत िषडको अकया

500,000.00

४५ उपभोक्ता सहकारी पुजीगत सामाग्री हस्तान्तरण

गत िषडको अकया

500,000.00

४६ सहकारी क्षेत्र तानलम तथा प्रवद्धडन कायडक्रम

नगर भरी

1,000,000.00

४७ सम्पनत कर अनभमुर्ीकरण कायडक्रम

गत िषडको अकया

1,200,000.00

४८ वर्ा कायाडललय कर सुढवढकरण कायडक्रम

गत िषडको अकया

1,500,000.00

४९ कर सम्िन्धी सफ्टवेयर र्ररद

गत िषडको अकया

500,000.00

५० अकपसं ख्यक दनलत निपन्न िगड प्रानि स्तर निद्याथीलाई पोसाक

गत िषडको अकया

725,000.00

५१ निद्यालय सावडजननक पररक्षण कायडक्रम

गत िषडको अकया

125,000.00

५२ िालनिकास िार्ा सञ्चालन ( ५ ववद्यालय)

गत िषडको अकया

400,000.00

५३ वालववकास जिजक्षका प्रोत्साहन वापत पोिाक

नगर भरी

648,000.00

५४ वाल ववकास थप जिजक्षका सुनिधा

नगर भरी

360,000.00

ड ा तथा ननमाडण
५५ नगर जिक्षा योजना तजुम

नगर भरी

500,000.00

५६ र्ेंग ु लगायतका माहामारी कोष

गत िषडको अकया

500,000.00

५७ जेष्ठ नागररक स्वास््य नसववर कायडक्रम

गत िषडको अकया

2,000,000.00

५८ नयाुँ िनथडङ्ग सेन्टर ब्यवस्थापन(इनवाडनसरा र अमलेर्गंज )

गत िषडको अकया

700,000.00

५९ एम्िुलेन्स सेवा सहकायड

गत िषडको अकया

1,000,000.00

६० स्वास््य निमा अवधारणा

गत िषडको अकया

500,000.00

६१ िैकजकपक उपचार पवद्धत

गत िषडको अकया

500,000.00

६२ मवहला स्वयम सेववका अक्षय कोष

गत िषडको अकया

200,000.00

६३ २४ घण्टे िनथडङ सेन्टर ब्यवस्थापन

गत िषडको अकया

632,825.00

६४ मवहला स्वास््य स्वयमसेववका भत्ता

नगर भरी

608,000.00

६५ मवहला स्वास््य स्वयमसेववका अक्षयकोष थप

नगर भरी

200,000.00

६६ गम्भीर रोग उपचार सहयोग

नगर भरी

500,000.00

गत िषडको अकया

500,000.00

६८ जिव मजन्दर पर्ाडल ननमाडण, वार्ड नं. २०

गत िषडको अकया

200,000.00

६९ औराहाको कृष्ण प्रणामी मन्दीर ननमाडण, वार्ड नं. 4

गत िषडको अकया

500,000.00

७० जलेश्वर धानमडक पयडटवकय क्षेत्रमा यक्षिाला ननमाडण, वार्ड नं. 16

गत िषडको अकया

50,000.00

७१ सं चार क्षेत्र प्रिधडन

गत िषडको अकया

500,000.00

७२ सं चार क्षेत्र प्रिधडन

नगर भरी

500,000.00

र्ानेपानी सम्भाब्य अध्ययन ( र्त्तेपरु , इनवाडनसरा, छातावपपरा, भलुही, हरपुर,

६७ रामनगर, चकरी)

र्ेलमैदान ममडत ( िर्हवाड, र्त्तेपरु , अमलेर्गंज , इनरवानसरा, िेहरा, औराहा,

७३ वर्ा २ राधाकृष्ण, छातावपपरा, िकुनलया)
७४ मेयर कप र्ुटवल प्रनतयोनगता

गत िषडको अकया

2,500,000.00

नसमरा

1,000,000.00

७५ र्ेल प्रनतयोनगता ( नगर स्तर भन्दा मानथ) वक्रकेट र टुनाडमेन्ट

नगर भरी

500,000.00

७६ र्ेल सामाग्री हस्तान्तरण

नगर भरी

500,000.00

७७ र्ेलकुद प्रवद्धडन कोष

कायाडलयमा

500,000.00

७८ जेष्ठ नागररक सम्मान ( ८४ िषड माथी )

गत िषडको अकया

1,000,000.00

७९ सामाजजक पररचालन कायडक्रम

गत िषडको अकया

1,200,000.00

८० नगर स्तरीय मवहला सिजक्तकरण कायडक्रम एिं सीपमुलक तानलम

नगर भरी

800,000.00

८१ नगर स्तरीय दनलत सिजक्तकरण कायडक्रम एिं सीपमुलक तानलम

नगर भरी

800,000.00

८२ नगर स्तरीय जनजाती सिजक्तकरण कायडक्रम एिं सीपमुलक तानलम

नगर भरी

800,000.00

८३ नगर स्तरीय मुजिम सिजक्तकरण कायडक्रम एिं सीपमुलक तानलम

नगर भरी

500,000.00

नगर भरी

500,000.00

८५ अपाङ्गहरुको लागी कायडक्रम

नगर भरी

500,000.00

८६ नगर स्तरीय िाल सञ्जाल गर्न तथा ब्यवस्थापन

नगर भरी

500,000.00

८७ मजदुर क्षेत्रको पञ्जीकरण एिं व्यवस्थापन

औद्योनगक क्षेत्र

500,000.00

८८ जेष्ठनागररक तथा िृद्धाश्रम व्यवस्थापन

नगर भरी

800,000.00

८९ दुई तहको सर्क सञ्जाल जोड्ने चक्रपथ

गत िषडको अकया

2,500,000.00

९० गुरु योजना ननमाडण सहकायड

गत िषडको अकया

1,500,000.00

९१ जीतपुर - र्त्तेपरु सर्क ननमाडण
९२ जीतपुर गढीमाई रमौली इनवाडनसरा सर्क ननमाडण

जीतपुर दे जर् र्त्तेपरु

5,000,000.00

जीतपुर दे जर् इनवाडनसरा

4,000,000.00

९३ औराहा र्रहदवा रमौली सर्क ननमाडण

औराहा दे जर् रमौली

4,000,000.00

स्याउलीचोक दे जर्

3,000,000.00

९४

आिाटार

९६ प्रचास प्रनतित लागत सहभानगता योजना
९८ साना पूवाडधार ननमाडण तथा ममडत

नगर स्तरीय अकपसं ख्यक तथा वपछर्ािगडको लागी सिजक्तकरण कायडक्रम एिं

८४ सीपमुलक तानलम

स्याउलीचोक जोलाडई आिाटार सर्क ननमाडण

९५ वपलुवा - आदिडनगर- महेन्रनगर- िदार्र सर्क ननमाडण

वपलुवा
नगर भरी

10,000,000.00

९७ पुवाडधार ( नर्वपआर ननमाडण सहकायड)

नगर भरी

2,500,000.00

नगर भरी

5,000,000.00

९९ जगदम्िा दे जर् र्ानेपानीसम्मको िाटो ढलान

नसमरा

2,000,000.00

जीतपुर

1,000,000.00

रामनगर

2,000,000.00

१०२ अमलेर्गञ्ज दे जर् चकरी सर्क ननमाडण

अमलेर्गञ्ज चकरी

1,500,000.00

१०३ सुन्दरिस्ती दे जर् नयाुँिस्ती सर्क ननमाडण, वर्ा नम्िर १५

सुन्दरवस्ती नयाुँवस्ती

2,500,000.00

१०४ क्याम्पस रोर् नसमरा वर्ा नम्िर २

नसमरा

1,000,000.00

१०५ वर्ा नम्िर २० र १९ जोड्ने ककभटड ननमडण

२० र १९

2,000,000.00

१०६ िजनीमा ककभटड ननमाडण, वर्ा नम्िर 3

िजनी

1,500,000.00

१०७ जीतपुर गुदरी िजार व्यवस्थापन, वर्ा नम्िर 7

जीतपुर

1,000,000.00

१०८ रे कवेिाट मुजिम टोल जाने िाटो ननमाडण, वर्ा नम्िर 2

नसमरा

1,000,000.00

१०९ चोला पजण्र्तको घर दे जर् पजिम िाटोमा नाला ननमाडण, वर्ा नम्िर 2

नरवस्ती

2,000,000.00

११० रमौली लोसण्र्ा पक्की िाध वर्ा ८,९,१० र २४ लजक्षत

गत िषडको अकया

1,000,000.00

१११ निसौनलया पक्की िाध ननमाडण वर्ा नम्िर ४ र ५

गत िषडको अकया

500,000.00

११२ पक्की नाउरी कर्ोह नदीको कुलोमा वर्ा नम्िर २०

गत िषडको अकया

1,000,000.00

११३ ग्रीन पाकड तथा भ्यू टावर िकुनलया, वर्ा नम्िर 5

गत िषडको अकया

3,000,000.00

११४ िस टनमडनल र सवपङ्ग कम््लेक्स जीतपुर, वर्ा नम्िर 7

गत िषडको अकया

1,500,000.00

११५ निजनेस टावर जीतपुरनसमरा, वर्ा नम्िर 7

गत िषडको अकया

1,000,000.00

११६ टाउन हल ननमाडण नसमरा

गत िषडको अकया

3,000,000.00

११७ टाउन हल ननमाडण नसमरा

नसमरा

११८ जीतपुर िधिाला ननमाडण

गत िषडको अकया

2,000,000.00

११९ वर्ा नम्िर १४ को रजघट्टा प्रहरी चौकी भवन ननमाडण

रजघट्टा

1,000,000.00

१२० सिस्त्र प्रहरी वेसक्याम्प ननमाडण जीतपुर

जीतपुर

200,000.00

१२१ सावडजननक ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन

नगर भरी

१०० उपमहानगर कायाडलय पछार्ी व्यवस्थापन

रामनगरको क्लव घर ननरको अिोक मोक्तानको घर दे जर् वपपलर्ाुँर्ाजाने वाटो

१०१ ढलान

4,000,000.00

10,000,000.00

1,000,000.00

१२२ सावडजननक ऐलानी तथा पनतड जग्गा सं रक्षण एिं िृक्षारोषण

गत िषडको अकया

2,000,000.00

१२३ र्ोहोरमैला ब्यवस्थापनमा मागमा आधाररत १ नम्िर वर्ा

गत िषडको अकया

700,000.00

१२४ र्ोहोरमैला ब्यवस्थापनमा मागमा आधाररत ४ नम्िर वर्ा

गत वषडको अकया

800,000.00

१२५ नगर सरसर्ाई कायडक्रम

नगरको सरसर्ाई

10,000,000.00

१२६ िालगंगा नदद ननयन्त्रण तथा तटिन्धन

गत िषडको अकया

1,280,000.00

१२७ नसनसडया नदद ननयन्त्रण तथा तटिन्धन

गत िषडको अकया

500,000.00

१२८ दुधौरा र्ोला ननयन्त्रण तथा तटिन्धन

गत िषडको अकया

1,500,000.00

१२९ जीतपुर ब्रह्ममाई नदद ननयन्त्रण

जीतपुर

1,000,000.00

गत िषडको अकया समेत

1,200,000.00

१३०
१३१ िारुणयन्त्र सञ्चालन एिं ब्यवस्थापन

गरी

गत िषडको अकया

1,800,000.00

१३२ िजार तथा निद्यालय अनुगमन

गत िषडको अकया

500,000.00

१३३ उपभोक्ता सनमनत क्षमता ववकास कायडक्रम

गत िषडको अकया

350,000.00

१३४ अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा क्षमता ववकास

गत िषडको अकया

1,200,000.00

१३५ राजश्व क्षेत्र पवहचान, निस्तार, सं कलन तथा व्यवस्थापन कायडक्रम

गत िषडको अकया

500,000.00

१३६ ममडत सम्भार कोष

कायाडलय

5,000,000.00

१३७ भवन ननमाडण

कायाडलय

25,000,000.00

१३८ र्ननडचर र्ररद

कायाडलय

5,000,000.00

१३९ सवारी साधन र्ररद

कायाडलय

22,000,000.00

े री औजार र्ररद
१४० मेिन
१४१ न्यावयक सनमनत वक्रयाकलाप ( मेलनमलाप)

कायाडलय

5,000,000.00

नगर भरी

1,000,000.00

नगर भरी

700,000.00

नगर भरी

१४४ नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

1,000,000.00

कायाडलय

2,000,000.00

१४५ सुरक्षा व्यवस्थापन र सहकायड

नगर भरी

500,000.00

१४६ नर्जीटल िर्ापत्र कायाडलयमा जर्ान

गत िषडको अकया

150,000.00

१४७ प्रनिधी मैत्री कायडपानलका

गत िषडको अकया

400,000.00

१४८ सुरक्षा नसनस क्यामेरा जर्ान सहकायड

नगर भरी

500,000.00

ुँ ीगत अनुसन्धान तथा परामिड
१४९ पुज

गत िषडको अकया

1,100,000.00

१५० स्थानीय त्याङ्क सं कलन र अनभलेर् ब्यवस्थापन
१५१ आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापन

गत िषडको अकया

200,000.00

गत िषडको अकया

390,000.00

१५२ सावडजननक सुनवु ाई तथा सामाजजक पररक्षण

गत िषडको अकया

500,000.00

१५३ प्रगनत प्रनतिेदन प्रकािन

गत िषडको अकया

200,000.00

१५४ िहुक्षेनत्रय पोषण कायडक्रमको लागी थप रकम

नगर भरी

750,000.00

१५५ भोजपुरी भाषा प्रिद्धडन तथा कायाडलय र्ेस्क ब्यवस्थापन

गत िषडको अकया

500,000.00

१५६ िौचालय ममडत कायड वर्ा नं.१५

अकया

100,000.00

१५७ उपमहानगर कायाडलय भवन ननमाडण कायड Phase1

म्याद थप

1,318,924.00

१५८ उपमहानगर कायाडलय भवन ननमाडण कायड Phase2

म्याद थप

1,988,293.00

१५९ उपमहानगर कायाडलय भवन ईलेजक्ट्रवर्केिन कायड

अकया

निपद ब्यवस्थापन कोष

१४२ नगर गनतववनध रे नर्यो तथा पत्रपनत्रका
१४३ कानून ननमाडण तथा प्रकािन

491,393.00

