जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन

वडा नं.

स्थान

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
100
1010

आर्थथक फवकास

29,729,820.00

कृफि

12,379,820.00

कृिकहरुलाई र्बउ तथा र्बजन र्बतरण

वडा भरी

२

50,000.00

कृफि उपकरण तथा सामाग्री फवतरण

वडा भरी

२

100,000.00

पशुपालकहरुलाई घााँसको र्बऊ र्बतरण

वडा भरी

२

150,000.00

कृफि सम्बन्धी तार्लम

वडा भरी

२

50,000.00

पशु पालकहरुलाई तार्लम

वडा भरी

२

50,000.00

पशुपालकहरुलाई घााँसको र्बऊ र्बतरण र तार्लम

वडा भरी

३

100,000.00

तरकारी टनेल र्नमाथण तथा फवउ फवजन फवतरण

वडा भरी

4

150,000.00

पशु भ्याक्ससन कायथक्रम

वडा भरी

4

100,000.00

ब्यवसायीक कृफि तार्लम

वडा भरी

10

50,000.00

ब्यवसायीक पशु तार्लम

वडा भरी

10

50,000.00

उन्नत जातको तरकारी फवउ खररद गरी फवतरण

वडा भरी

12

50,000.00

र्सम्रीखोला गोगररया खोला इनवाथ बसर्डलवा र्सचाइको लार्ग खोला
वडा सिाइथ
भरी र वाध र्नमाथण

12

150,000.00

र्सचाइको लार्ग ह्यूमपाइप खररद

वडा भरी

12

250,000.00

बाख्रा पालन कायथक्रम

वडा र्भत्र

13

200,000.00

माटो परीक्षण फवउ फवजन तथा गोष्ठी

वडा र्भत्र

13

75,000.00

कृफि उपकरण हस्तान्तरण स्रेयर तथा तरकारीको फवउ

वडा र्भत्र

13

325,000.00

तरकारी टनेल र्नमाथण गने

वडा र्भत्र

१४

150,000.00

गोठ सुधार कायथक्रम

वडा र्भत्र

१४

150,000.00

तरकारी खेती गने फकसानहरुलाइथ मल फवउ सामाग्री अनुदान

वडा भरी

15

400,000.00

गोठ सुधार कायथक्रम

वडा भरी

15

400,000.00

भकारो, गोठ र खोर सुधार कायथक्रम

वडा भरी

१६

100,000.00

अगेर्नक खेर्त तार्लम

वडा भरी

17

50,000.00

माटो परीक्षण

वडा भरी

17

25,000.00

पशु उपचार क्शफवर

वडा भरी

17

100,000.00

गोठ सुधार कायथक्रम

वडा भरी

17

100,000.00

बाख्रा खोर सुधार कायथक्रम

वडा भरी

17

50,000.00

कृिकलाइथ मल तथा फवउ फवजन फवतरण

वडा भरर

18

100,000.00

पशुपंक्षी भ्याक्ससन कायथक्रम

वडा भरी

18

100,000.00

र्बउ र्बजन र्बतरण कायथक्रम

वडा भरी

19

50,000.00

पशु सेवा कायथक्रम

वडा भरी

19

50,000.00

फवतरण

कञ्चनपुर रे डक्रस टोलको र्बच बाटो दे खी सानो बसडीलवाको इदगाहसम्म
सानो बसर्डलवा
कृफिको लार्ग तारपोल 20
जडान

200,000.00

च्याउ खेती तार्लम

अमलेखगञ्ज

२१

150,000.00

बंगरु पालन तार्लम र पाठा फवतरण

अमलेखगञ्ज

२१

200,000.00

कठोह खोलामा बाध लगाउने

कठोह खोला

24

200,000.00

कृफि तथा हाटबजार व्यवस्थापन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

पशुपालन व्यवसायीको घरदै लो सेवा

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

75,000.00

साझेदारीमा आधाररत कोल्डस्टे रोज अध्ययन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
अगेर्नक खेर्त कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

329,820.00

व्यवसाफयक युवा कृिकलाई अनुदान कायथक्रम

नगर भरी

नगर स्तरीय

2,500,000.00

कृफि तथा पशुसेवा क्षेत्र फवशेि कायथक्रम( र्मल्कर्सटी

नगर भरी

नगर स्तरीय

2,500,000.00

लगायत)
1020

उद्योग तथा वाक्णज्य
उद्योगी ब्यापारीलाइथ मू.अ.कर तथा स्थायी लेखा नम्बर

6,850,000.00
जीतपुर

७

100,000.00

सम्बन्धी तार्लम
व्यवसायी दताथ घुम्ती टोली

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

250,000.00

परम्परागत शीपशैलीमा आधाररत लघुउद्यम रोत्साहन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

उपभोसता फहत सं रक्षण तथा अनुगमन

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

गरीवी र्नवारण कोि थप

नगर भरी

नगर स्तरीय

2,500,000.00

औद्योर्गक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा रदुिण र्नयन्त्रण

ओद्योर्गक क्षेत्र

नगर स्तरीय

1,500,000.00

कायथक्रम
आय आजथनमुखी उद्यमशीलता/ औद्योर्गक जनशक्ि क्षमता
फवकास कायथक्रम

1030

1040

पयथटन

4,700,000.00

खाप्सी खोला मुहान सं रक्षण र पाकथ र्नमाथण

वडा नं. 15

15

900,000.00

हस्तकला तथा काष्ठकला तार्लम

अमलेखगञ्ज

२१

500,000.00

पयथटन रवधथन कायथक्रम

वडा नं. २२

२२

300,000.00

गफिमाई मक्न्दर व्यवस्थापन तथा रे र्लङ्ग र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

पयथटन जोन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

पयथटन फवशेि कायथक्रम (अमलेखगंज पयथटन जोन)

अमलेखगञ्ज

नगर स्तरीय

1,500,000.00

सहकारी

2,600,000.00

सहकारीमा सं लग्न ब्यिीहरुलाइथ अर्भमुक्खकरण तार्लम

वडा नं. ९

9

50,000.00

सहकारी सम्बन्धी अर्भमुखीकरण तार्लम

वडा भरी

१९

50,000.00

दुध क्चस्यान केन्र स्तरउन्नती

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

र्बक्िय अनुसरण ( जागरण, सशक्िकरण तथा समावेक्शकरण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

उपभोिा सहकारी पुजीगत सामाग्री हस्तान्तरण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

सहकारी क्षेत्र तार्लम तथा रवर्द्थन कायथक्रम

नगर भरी

नगर स्तरीय

1,000,000.00

)

1050

20
2010

फवक्िय क्षेत्र

3,200,000.00

सम्पर्त कर अर्भमुखीकरण कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,200,000.00

वडा कायाथललय कर सुिफिकरण कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

कर सम्बन्धी सफ्टवेयर खररद

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

सामाक्जक फवकास

77,856,000.00

क्शक्षा

16,088,000.00

ने.रा.मा.फव.पथलैयाको छत र गेट ममथत तथा थानीमाइ रा.

पथलै या र र्समरा

१

475,000.00

र्समरा कलेजलाई पुजीगत अनुदान

र्समरा

२

800,000.00

र्समरा स्कुललाई लाइब्रे री र पुस्तकालय ब्यवस्थापन

र्समरा

२

250,000.00

हुलास स्कुललाई लाइब्रे री र पुस्तकालय ब्यवस्थापन

र्समरा

२

150,000.00

र्ब.र्समराको पखाथल तथा अधुरो सौचालय र्नमाथण

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
रामबन स्कुलको भौर्तक सं रचना र्नमाथण

रामबन

३

500,000.00

ने.रा.र्न.फव. नगौल पखाथल र्नमाथण तथा ममथत

नगौल

६

800,000.00

िफकरा र्गरी राजेश्वर र्गरी मा.र्ब.मा राफवर्धक क्शक्षाको

जीतपुर

७

300,000.00

रमौली लोहसण्डा फवद्यालयमा २ कोठे भवन र्नमाथण

रमौली

8

500,000.00

बाल सलबलाइथ चेतना मूलक तार्लम

वडा भरी

८

100,000.00

फवद्यालयका वालवार्लकालाइथ शैक्क्षक सामाग्री फवतरण

वडा भरी

८

600,000.00

ने.रा.मा.फव. छाताफपराको पूव थ राथर्मक कक्षामा फट.र्भ.

छाताफपरा

9

80,000.00

ाँ ीगत अनुदान
लार्ग पूज

कारपेट खररद
ने.रा.मा.फव.र्नतनपुरमा पखाथल र्नमाथण

र्नतनपुर

१०

800,000.00

स्वास््य चौकी र्नतनपुरको पखाथल र्नमाथण

र्नतनपुर

१०

250,000.00

बाल सलबको क्षमता फवकास तार्लम

वडा भरी

१०

100,000.00

ने.रा.रा.फव. आमाडार पखाथल र्नमाथण

आमाडार

११

500,000.00

ने.रा.र्न.मा.फव. खैरवा पखाथल र्नमाथण

खैरवा

११

500,000.00

फवद्याथी रोत्साहन ददवा खाजा झोला र पोशाक फवतरण

ने.रा.रा.फव. पोता

१३

150,000.00

बाल फवकास शाखा ब्यवस्थापन टीर्भ कारपेट शैक्क्षक

ने.रा.रा.फव. पोता

१३

150,000.00

जनचेतना रार्बको तार जाली र्नमाथण

ने.रा.रा.फव.

१४

200,000.00

वालज्योती आधारभूत फवद्यालयको घेरावारा

भवानीपुर

१५

400,000.00

ने. रा. आ. र्ब. टागीयाबस्तीमा तारबार , कच्ची गेट तथा

टााँर्गयाबस्ती

१६

350,000.00

शान्ती राथर्मक फवद्यालय टााँर्गयाबस्तीमा तारबार तथा ममथत

टााँर्गयाबस्ती

१६

180,000.00

ने.रा.आ.र्ब. कतवाथको अधुरो गेट र्नमाथण

कतथवा

१६

120,000.00

मौवादे खी माध्यार्मक र्बद्यालय डकाहा पैनीटोलमा िर्नथचर खररदपैनीटोल

१६

300,000.00

ने.रा.मा.फव. जैतापुरमा फवद्युर्तय हाक्जरी जडान

जैतापुर

17

25,000.00

ने.रा.र्न.मा.फव. वडहवाथमा अपाङ्ग मफहला मैत्री शौचालय

बडहवाथ

१८

900,000.00

लार्मडााँडा

१८

300,000.00

कुसमाडी

१८

200,000.00

सरस्वती ने.रा.मा.र्ब. इनवाथर्सराममा सौचालय र्नमाथण

इनवाथर्सरा

१९

600,000.00

ने.रा.र्न.मा.फव.कञ्चनपुरको लार्ग िर्नथचर खररद तथा ममथत

कञ्चनपुर

20

150,000.00

ने.रा.र्न.मा.फव. दुलारीमाइ फवद्यालयको लार्ग िर्नथचर खररद

बसर्डलवा

20

100,000.00

फवक्रम र्न.मा.फव.मा पखाथल र्नमाथण

बसतपुर टोल

20

100,000.00

श्री सामुदाफयक रा.फव.को िर्नथचर ममथत

गुलररया

20

50,000.00

क्शक्षकहरुलाई ररफ्रेशमेन्ट तार्लम

वडा भरी

२२

500,000.00

आदशथ र्न.मा.फव. नहरसयाम्पमा पखाथल र्नमाथण भवन ममथत

बेहरा नहरसयाम्प

23

500,000.00

ने.रा.रा.फव.र्मल्सएररया फवद्यालय ममथत

भलुही

23

50,000.00

र्न.मा.फव. हरपुरका लार्ग फवधुतीकरण तथा पंखा खररद

हरपुर

24

100,000.00

सामग्री फवतरण

पुस्तक खररद

पखाथल र्नमाथण रं गरोगन र ममथत सम्भार
श्री बालबार्लका रा.र्ब. लार्मडााँडामा पुस्तकालय र्नमाथण रं ग
रोदन तथा ममथत सम्भार
श्री सुय थ फवनायक रार्ब कुसमाडी भवन र्नमाथण तथा भ ुई
िलान

सम्भार कायथ

तथा पंखा जडान

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ

2020

र्न.मा.फव. हरपुरका लार्ग बेन्च डेस्क िर्नथचर ममथत

हरपुर

24

150,000.00

र्न.मा.फव. हरपुरका लार्ग कम्प्यूटर खररद

हरपुर

24

150,000.00

र्न.मा.फव. हरपुरका लार्ग झ्याल िोका लगाउने

हरपुर

24

100,000.00

श्री ने.रा.आ. र्ब. बजनीमा अपाङ्ग मफहला मैत्री सौचालय

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

600,000.00

श्री ने.रा.आ. र्ब. हरपुर बलुवा अपाङ्ग मफहला मैत्री सौचालय

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

600,000.00

अल्पसं ख्यक दर्लत र्बपन्न बगथ रार्ब स्तर र्बद्याथीलाई पोसाक गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

725,000.00

र्बद्यालय सावथजर्नक पररक्षण कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

125,000.00

वालफवकास क्शक्क्षका रोत्साहन वापत पोशाक

नगर भरी

नगर स्तरीय

648,000.00

वाल फवकास थप क्शक्क्षका सुर्बधा

नगर भरी

नगर स्तरीय

360,000.00

नगर क्शक्षा योजना तजुम
थ ा तथा र्नमाथण

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

स्वास््य

10,910,500.00

पथलैयामा ट्रमा सेन्टर र्नमाथण र स्वास््य क्शफवर

पथलै या

1

237,500.00

राथर्मक स्वास््य केन्र र्समरालाई पुवाथधार र्नमाथण

र्समरा

२

600,000.00

स्वास््य चौकी जीतपुरमा वर्थथङ्ग सेन्टरको लार्ग आवश्यक

जीतपुर

७

200,000.00

8

150,000.00

सामाग्री खररद
स्वास््य खोपकेन्र अधुरो भवन र्नमाथण
सावथजर्नक शौचालय र्नमाथण

वडा 10 र्भत्र

10

200,000.00

एक ददने स्वास््य क्शफवर

वडा भरी

१४

100,000.00

जेष्ठ नागररकलाई पोफिक आहार फवतरण

वडा भरी

१४

200,000.00

र्नशुल्क स्वास््य क्शफवर तथा जनचेतना कायथक्रम

वडा भरी

17

200,000.00

१८ नम्बर वडा र्भत्र जेष्ठ नागररक सम्मान कायथक्रम

वडा भरी

१८

100,000.00

इनरवार्सराको उपस्वास््य चौकीलाई िर्नथचर खररद

इनवाथर्सरा

१९

125,000.00

आखा र्सफवर सञ्चालन

इनवाथर्सरा

१९

50,000.00

उप-स्वास््य चौकीको लार्ग औिर्ध खररद

इनवाथर्सरा

20

100,000.00

वाडथ नं 23 मा र्नमाथण हुने वाह्य खोि क्सलर्नक भवन र्नमाथण भलुही

23

100,000.00

अर्त फवपन्न वगथको लार्ग स्वास््य उपचार सहयोग तथा

वडा भरी

23

90,000.00

उप-स्वास््य चौकीको औिर्ध खररद

हरपुर

24

100,000.00

उप-स्वास््य चौकीकोलार्ग िर्नथचर खररद

हरपुर

24

100,000.00

खुल्ला ददशा मुि क्षेत्र घोिणा कायथक्रम

वडा भरी

24

100,000.00

मफहलाहरुको लार्ग पाठे घर समस्या तथा स्वास््य सम्वन्धी

वडा भरी

24

200,000.00

फवपद ब्यवस्थापन सहयोग

तार्लम
बहुक्षेर्त्रय पोिण कायथक्रमको लागी थप रकम

नगर भरी

नगरस्तरीय

750,000.00

जेष्ठ नागररक स्वास््य र्सफवर कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

2,000,000.00

नयााँ बर्थथङ्ग सेन्टर ब्यवस्थापन(इनवाथर्सरा र अमलेखगंज )

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

700,000.00

एम्बुलेन्स सेवा सहकायथ

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

स्वास््य र्बमा अवधारणा

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

बैकक्ल्पक उपचार पफर्द्त

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

औिधी खररद

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

मफहला स्वयम सेफवका अक्षय कोि

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

200,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ

2030

२४ घण्टे बर्थथङ सेन्टर ब्यवस्थापन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

मफहला स्वास््य स्वयमसेफवका भिा

नगर भरी

नगर स्तरीय

608,000.00

मफहला स्वास््य स्वयमसेफवका अक्षयकोि थप

नगर भरी

नगर स्तरीय

200,000.00

खानेपानी तथा सरसिाइथ

8,025,000.00

७ नं. वडा भरी खानेपानी चापाकल धारा जडान

जीतपुर

७

300,000.00

वडा भरी खानेपानी धारा जडान

वडा भरी

८

425,000.00

छाताफपरामा खानेपानीको लार्ग ट्यूववेल गाड्ने

छाताफपरा

९

100,000.00

खानेपानी तथा सरसिाइथ कायथक्रम

वडा भरी

११

50,000.00

खानेपानी तथा सरसिाइ कायथक्रम

वडा भरी

१२

300,000.00

१३ नं वडामा खानेपानीको पाइप फवछाउने

वडा भरी

१३

150,000.00

खानेपानीको पाइप साने कायथ

वडा भरी

१५

500,000.00

टााँर्गयाबस्तीमा र्डप ट्यबेल धारा जडान

टााँर्गयाबस्ती

१६

1,000,000.00

रामजी आदशथ खानेपानीको अधुरो पखाथन र्नमाथण

फपलुवा

१६

100,000.00

खुल्ला ददशा मुि कायथक्रम सञ्चालन

वडा भरी

२०

200,000.00

खानेपानी ४ नं. मुहान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार

र्बजौरी खोला

२१

500,000.00

मूलखोला खानेपानी मुहान तथा पाइप लाइन फवस्तार

चकरी

२२

500,000.00

सोधर खानेपानी मुहान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार

फवरे दमार

२२

1,000,000.00

नयााँवस्ती खानेपानी मुहान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार

नयााँवस्ती

२२

500,000.00

थानीदे वी खानेपानी मुहान फवस्तार तथा पाइप लाइन फवस्तार

थानीदे वी चकरी

२२

500,000.00

खुल्ला ददशा मुि तथा सरसिाई अर्भयान

वडा भरी

१९

100,000.00

खुला ददशा मुि पुजीगत सहयोग

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

800,000.00

खानेपानी सम्भाब्य अध्ययन ( ििेपरु , इनवाथर्सरा,

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

छाताफपपरा, भलुही, हरपुर, रामनगर, चकरी)

2040

खानेपानीको धारा जडान तथा व्यवस्था

वडा भरी

१४

300,000.00

बाल तथा युवा सलवलाई खेलकुद सामाग्री फवतरण

वडा भरी

१४

100,000.00

ददशामुि क्षेत्र घोिणा कायथक्रम

वडा भरी

२४

100,000.00

सं स्कृर्त रबधथन

13,115,000.00

स्थानीय सं स्कृर्त झक्ल्कने कायथहरुमा सहयोग

वडा भरर

१

380,000.00

सस्कृर्त रबर्द्थन तार्लम गोष्ठी

वडा भरर

२

50,000.00

रामबनको अधुरो गुम्बाको भवन र्नमाथण

रामबन

३

500,000.00

रामबनमा रहेको चचथ र्नमाथण

रामबन

३

200,000.00

रामबनको अधुरो धमथशाला र्नमाथण

रामबन

३

200,000.00

बजनी थारु टोलको अधुरो सामुदाफयक भनव र्नमाथण

बजनीको थारु टोल

३

200,000.00

चौधरी टोलको पाहुना घर ममथत सम्भार

चौधरी टोल

४

500,000.00

शान्तीटोलको छठीमाइथ पखाथल र्नमाथण

शान्तीटोल

४

200,000.00

फवसौर्लया टोलको क्शवमन्दीर र्नमाथण

फवसौर्लया

४

200,000.00

नगौलको इथदगाह र्नमाथण

नगौल

६

400,000.00

नगौलको ब्रह्मर्नमाथण तथा ममथत

नगौल

६

200,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
ु पुर मस्जीदमा मोखतम र्नमाथण
घुसक

ु पुर
घुसक

६

400,000.00

र्सधररया टोलको मस्जीदमा पखाथल र्नमाथण

र्सधररया

६

300,000.00

दशैं ददपावली छठ इद तथा दाहा मेला कायथक्रम

जीतपुर

७

250,000.00

इर्मर्लरर्त धमथशाला ममथत कायथ

इर्मर्लरर्त

८

200,000.00

रमौली मक्न्दर र धमथशाला ममथत

रमौली

८

200,000.00

गम्हरगावा अधुरो धमथशाला ममथत

गम्हरगावा

८

400,000.00

छाताफपराको तारटोलको समशान घाटमा घेरबार

छाताफपरा

९

500,000.00

बेहराको ब्रह्मबाबा मन्दीर ममथत तथा सुनरीमाइथ फपपलको

बेहरा

१०

200,000.00

र्नतनपुरको ब्रह्मबाबा मन्दीर तारजाली घेराबारा

र्नतनपुर

१०

100,000.00

बलुवाको ब्रह्मबाबा मन्दीरको तारजाली घेराबारा

बलुवा

१०

50,000.00

कणथधार माइथ मक्न्दर र्नमाथण

आमाडार

११

700,000.00

कब्रस्थान र्नमाथण तथा कम्पाउण्ड वाल र्नमाथण

आमाडार

११

300,000.00

धार्मथक तथा सांस्कृर्तक पवथ कायथक्रम

वडा भरर

११

150,000.00

राक्चन धार्मथक तथा पुराताक्त्वक स्थल मक्स्जद मठमक्न्दर

ििेपरु

१२

500,000.00

टााँर्गयाबस्तीको अधुरो गुम्बा र्नमाथण

टााँर्गयाबस्ती

१६

200,000.00

डााँडााँटोलको अधुरो रामजानकी मन्दीर र्नमाथण

डााँडाटोल

१६

100,000.00

खरयसल्लाको पशुपर्त मन्दीरमा तारबार

खरयसल्ला

१६

100,000.00

पैनीटोलमा रहेको अधुरो सामुदाफयक भवनमा ट्रस जस्ता खररद पैनीटोल

१६

50,000.00

रामनगरमा समशान घाट र्नमाथण (इसाइ धमथ)

रामनगर

१७

400,000.00

धमथ सं स्कृती रवर्द्थन कायथक्रम

रामनगर

१७

50,000.00

छठीमाई घाट र्नमाथण

नट टोल परास

१८

200,000.00

परासटोलको अधुरो धमथशाला तथा हनुमान मन्दीर र्नमाथण

परासटोल

१८

500,000.00

उक्चर्डको अधुरो शिेश्वर महादे श मन्दीर र्नमाथण

उक्चडी

१८

400,000.00

पसाहा टोल लार्मडााँडाको बौर्द् गुम्बा र्नमाथण

लार्मडााँडा

१८

500,000.00

रे डक्रस टोलको कृष्ण रणामी मन्दीर र्नमाथण

रे डक्रस टोल

२०

350,000.00

वसर्डलवा टोलको रामजानकी मन्दीर र्नमाथण

बसर्डलवा टोल

२०

200,000.00

बसर्डलवा टोलको ब्रह्मबाबाको अधुरो चौतारा र्नमाथण

बसर्डलवा टोल

२०

150,000.00

रे डक्रस टोलको उिरपट्टी समशान घाट र्नमाथण

रे डक्रस टोल

२०

500,000.00

यर्तमखानाको नक्जक रहेको मश्जीदमा शौचालय र्नमाथण

भलुही

२३

200,000.00

बैजनाथ महतोको घर छे उको मन्दीर र्नमाथण

२३

200,000.00

बैजनाथ महतोको घर छे उको मन्दीर नक्जकै धमथशाला र्नमाथण

२३

300,000.00

२३

50,000.00

२३

60,000.00

१९

75,000.00

बोटमा चौतारा घेराबारा

चाडपवथ सं स्कृती रवर्द्थन कायथक्रम

धमथ सं स्कृती रवर्द्थन सहयोग

वडा भरर

कृफि अनुसन्धान केन्र नक्जक रहेको क्शव मन्दीरमा
शौचालय र्नमाथण
सं स्कृर्त रबधथन

वडा भरर

क्शव मक्न्दर पखाथल र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

200,000.00

औराहाको कृष्ण रणामी मन्दीर र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ

2050

जलेश्वर धार्मथक पयथटफकय क्षेत्रमा यक्षशाला र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

भोजपुरी भािा रबर्द्थन तथा कायाथलय डेस्क ब्यवस्थापन

गत बिथको अल्या

नगरस्तरीय

50,000.00
500,000.00

खेलकुद तथा मनोरञ्जन

8,935,000.00

खेलकुद सम्बन्धी कृयाकलाप र सामाग्री सहयोग

वडा भरी

१

285,000.00

खेलकुद सामाग्री फवतरण

वडा भरी

२

50,000.00

खेलकुद मैदान ममथत सम्भार र खेल सामाग्री फवतरण

वडा भरी

३

100,000.00

खेलकुद सामाग्री फवतरण तथा खेल मैदान र्नमाथण

वडा भरी

४

100,000.00

खेलकुद तथा सांस्कृर्तक पवथहरु

वडा भरी

६

200,000.00

सलब तथा फवद्यालयको लार्ग खेलकुद सामाग्री फवतरण

जीतपुर

७

150,000.00

खेलमैदान सं रक्षण तथा खेल सामाग्री फवतरण

वडा भरी

8

200,000.00

छाताफपराको खेलकुद मैदान ममथत तथा ब्यवस्थापन

छाताफपरा

९

200,000.00

वडा भरीको खेलकुद तथा खेलमैदान र्नमाथण

वडा भरी

१०

100,000.00

खेलकुद तथा मनोरञ्जन कायथक्रम

ििेपरु

12

150,000.00

र्बर्भन्न खेलकुद तथा मनोरञ्जन कायथक्रम सञ्चालन

वडा भरी

13

150,000.00

बाल तथा युवा सलवहरुलाई खेलकुद सामाग्रो फवतरण

वडा भरी

१४

100,000.00

खेलकुद कायथक्रम एवं सामाग्री फवतरण

वडा भरी

१५

100,000.00

डाकाहा खेल मैदान स्तर उन्नती तथा खेलकुद सामाग्री

डकाहा

१६

100,000.00

खेलकुद मैदान सुधार तथा ममथत

वडा भरी

17

100,000.00

वडास्तररय खेलकुद रर्तयोर्गता तथा खेल सामाग्री फवतरण

वडा भरी

17

50,000.00

खेलकुद तथा मनोरञ्जन कायथक्रम

वडा भरी

१९

50,000.00

खेलाडीहरुलाइथ खेलकुद सामाग्री फवतरण

वडा भरी

20

100,000.00

र्सतोररयो कराते म्याट खररद

अमलेखगञ्ज

२१

150,000.00

खेलकुद कायथक्रम

वडा भरी

२२

100,000.00

क्जमखानाको सामाग्री खररद

भलुही

23

300,000.00

युवा खेलाडीहरुलाइथ खेलकुद सामाग्री फवतरण

वडा भरी

24

100,000.00

सं चार क्षेत्र रबधथन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

सं चार क्षेत्र रबधथन

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

2,500,000.00

मेयर कप िुटवल रर्तयोर्गता

र्समरा

नगर स्तरीय

1,000,000.00

खेल रर्तयोर्गता ( नगर स्तर भन्दा मार्थ) फक्रकेट र

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

खेल सामाग्री हस्तान्तरण

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

खेलकुद रवर्द्थन कोि

कायाथलयमा

नगर स्तरीय

500,000.00

फवतरण

खेलमैदान ममथत ( बडहवाथ, ििेपरु , अमलेखगंज ,
इनरवार्सरा, बेहरा, औराहा, वडा २ राधाकृष्ण, छाताफपपरा,
बकुर्लया)

टुनाथमेन्ट

2060

लैं र्गक समानता तथा सामाक्जक समावेशीकरण
दर्लत जनजार्त मफहलालाइथ र्सपमूलक तथा जनचेतना

20,782,500.00
वडा भरी

१

332,500.00

वडा भरी

२

250,000.00

कायथक्रम
मफहलाहरुलाई पक्स्मना तार्लम

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
दर्लतहरुलाई क्षमता अर्भबृफर्द् तार्लम

वडा भरी

२

250,000.00

मफहलाहरुलाई र्सलाई कटाई तार्लम

वडा भरी

३

100,000.00

दर्लतहरुलाई क्षमता अर्भबृफर्द् तार्लम

वडा भरी

३

100,000.00

कम्प्यूटर तार्लम

वडा भरी

४

200,000.00

मफहला ब्यूफटक्शयन र्सलाइथकटाइथ तथा गुर्डया तार्लम

वडा भरी

४

250,000.00

मफहलाहरुलाई र्सलाई मेक्शन फवतरण कायथक्रम

वडा भरी

५

500,000.00

लक्क्षत बगथलाई सौचालन र्नमाथणमा सामाग्री फवतरण

वडा भरी

५

1,000,000.00

लागु पदाथथ तथा मददरा मुि वडा अर्भयानको लागी

वडा भरी

५

500,000.00

मफहला दर्लत तथा अन्यको लार्ग ब्याग बनाउने तार्लम

जीतपुर

७

400,000.00

मफहलाहरुलाई र्सलाई कटाई तार्लम

वडा भरी

८

350,000.00

मफहलाहरुलाइथ र्सलेण्डर फवतरण

वडा भरी

८

600,000.00

जेष्ठ नागररक, सम्मान तथा दर्लत उत्थान

वडा भरी

८

400,000.00

बाल सलबलाइथ बाल अर्धकार सम्बन्धी अर्भमुखीकरण तार्लम छाताफपरा

९

20,000.00

जेष्ठ नागररकहरुलाई कम्बल फवतरण

छाताफपरा

९

100,000.00

मफहलाहरुको लागी

छाताफपरा

९

300,000.00

दर्लतको लार्ग र्सन्का बनाउने तार्लम

छाताफपरा

९

100,000.00

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कायथक्रम

वडा भरी

१०

200,000.00

मफहलाको लार्ग ब्यूफटक्शयन तार्लम कायथक्रम

वडा भरी

१०

200,000.00

दर्लत मफहलालाइथ १ ददने सरसिाइ तार्लम कायथक्रम

वडा भरी

१२

50,000.00

जनचेतनामूलक तार्लम कायथक्रम

वडा भरी

१२

100,000.00

र्सलाइ कटाइ तार्लम (एडभान्स)

ििेपरु

१२

200,000.00

लोक सेवा आयोग तार्लम कायथक्रम

पोता

१३

200,000.00

मफहर्सलाइ कटाइ तार्लम

पोता

१३

250,000.00

लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा

वडा भरी

१४

250,000.00

कम्प्यूटर तार्लम

वडा भरी

१४

200,000.00

र्सलाई कटाई तार्लम

वडा भरी

१४

200,000.00

अपाङ्गलाई सामाग्री हस्तान्तरण

वडा भरी

१४

100,000.00

फवपन्न बालबार्लका फवद्याथीहरुलाई पोसाक फवतरण

वडा भरी

१४

150,000.00

अपाङ्गकरुलाइथ सहायक सामाग्री फवतरण

वडा भरी

१५

400,000.00

अर्त फवपन्न बगथहरुलाई स्वास््य फवमा कायथक्रम

वडा भरी

१५

100,000.00

दर्लत लक्क्षत कायथक्रम

वडा भरी

१६

150,000.00

आददबासी जनजातीलाई आयमुलक तथा सीपमुलक तार्लम

वडा भरी

१६

200,000.00

अपाङ्ग, बालबार्लका तथा जेष्ठ नागररक सम्मान कायथक्रम

वडा भरी

१६

150,000.00

मफहला सशक्िकरण तार्लम

वडा भरी

१६

200,000.00

मफहला सशक्िकरण कायथक्रम

वडा भरी

१७

400,000.00

दर्लत सशक्िकरण कायथक्रम

वडा भरी

१७

380,000.00

जनजाती सशिीकरण कायथक्रम

वडा भरी

१७

150,000.00

जेष्ठ नागररक सम्मान कायथक्रम

वडा भरी

१७

50,000.00

जनचेतना मुलक कायथक्रम

र्सलाई कटाइ तार्लम

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
अपाङ्गहरुका लार्ग दिल चेयर

वडा भरी

१७

50,000.00

मफहला र्सलाइ कटाइ तार्लम

वडा भरी

१८

200,000.00

जेष्ठ नागररक सम्मान कायथक्रम

वडा भरी

१९

100,000.00

मफहलाहरुको लागी आय मुलक क्षमता फवकास तार्लम

वडा भरी

१९

200,000.00

अपाङ्ग अर्भमुखीकरण कायथक्रम

वडा भरी

१९

50,000.00

दर्लत अर्भमुखीकरण कायथक्रम

वडा भरी

१९

100,000.00

जनजाती मुक्स्लम क्षमता फवकास कायथक्रम

वडा भरी

१९

100,000.00

छठ पवथ मनाउने मफहलाहरुको लार्ग सुती साडी फवतरण

वडा भरी

२०

200,000.00

मफहलाहरुको लार्ग र्सलाइ कटाइ तार्लम

वडा भरी

२०

200,000.00

वडा भरीका फवपन्न वालवार्लकाहरु लाइथ शैक्षीक सामाग्री

वडा भरी

२०

125,000.00

जेष्ठ नागररक कम्बल फवतरण

वडा भरी

२०

100,000.00

दर्लतको लार्ग चेतना मूलक कायथक्रम

वडा भरी

२०

75,000.00

अपाङ्गहरुलाइथ झुल र गम्छा फवतरण

वडा भरी

२०

75,000.00

फपछडा वगथहरुको लार्ग चेतनामूलक कायथक्रम

वडा भरी

२०

150,000.00

युवाहरुका लार्ग आधारभूत कम्प्यूटर तार्लम

वडा भरी

२०

150,000.00

जनजातीहरुका लार्ग र्सप फवकास तार्लम

वडा भरी

२०

75,000.00

मफहला वालवार्लका अपाङ्गका लार्ग कायथक्रम

अमलेखगञ्ज

२१

150,000.00

लक्क्षत वगथ क्षमता फवकास तार्लम

वडा भरी

२२

200,000.00

दर्लत तथा मफहलाहरुको लार्ग र्सलाइ कटाइ तार्लम

वडा भरी

२३

200,000.00

अपाङ्गहरुलाइथ सहायक सामाग्री फवतरण

वडा भरी

२४

50,000.00

जेष्ठ नागररकलाइथ सम्मा तथा कम्बल फवतरण

वडा भरी

२४

100,000.00

मफहलाहरुलाई स्वास््य सम्बन्धी तार्लम

वडा भरी

२४

200,000.00

जेष्ठ नागररक सम्मान ( ८४ बिथ माथी )

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

सामाक्जक पररचालन कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,200,000.00

नगर स्तरीय मफहला सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमुलक

नगर भरी

नगर स्तरीय

800,000.00

नगर भरी

नगर स्तरीय

800,000.00

नगर भरी

नगर स्तरीय

800,000.00

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

अपाङ्गहरुको लागी कायथक्रम

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

नगर स्तरीय बाल सञ्जाल गठन तथा ब्यवस्थापन

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

मजदुर क्षेत्रको पञ्जीकरण एबं व्यवस्थापन

औद्योर्गक क्षेत्र

नगर स्तरीय

500,000.00

जेष्ठनागररक तथा बृर्द्ाश्रम व्यवस्थापन

नगर भरी

नगर स्तरीय

800,000.00

फवतरण

तार्लम
नगर स्तरीय दर्लत सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमुलक
तार्लम
नगर स्तरीय जनजाती सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमुलक
तार्लम
नगर स्तरीय मुक्िम सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमुलक
तार्लम
नगर स्तरीय अल्पसं ख्यक तथा फपछडाबगथको लागी
सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमुलक तार्लम

30
3010

पूवाथधार फवकास

251,472,500.00

स्थानीय सडक पूल तथा झोपु

213,825,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
धमे श्वर मन्दीर ३ नं पुलसम्म बनपथ बाटोमा ग्राभेल राख्ने र

धमे श्वर मन्दीर

१

500,000.00

वनपथ दे खी उिर गेलालको घरसम्म बाटो िलान

पथलै या बनपथ

१

700,000.00

बुर्द्मागथ अधुरो बाटो िलान

पथलै या

१

500,000.00

पथलैया सामुदाफयक बन सर्मर्तको अधुरो भवन र्नमाथण

पथलै या

१

500,000.00

गैरी टोलको अधुरो बाटो िलालन

गैरी टोल

१

400,000.00

भिीनगरको अधुरो बाटो िलान र्नमाथण

भिीनगर

1

300,000.00

अपाङ्ग सं घ जाने अपाङ्ग मैत्री अधुरो बाटो िलान

भिीनगर

१

800,000.00

पुरानो बन सर्मर्तको भवन दे खी पक्िमको हाइवेसम्म बाटो

पुरोनो बन सर्मर्त

१

900,000.00

जगदम्बा

१

900,000.00

एअरपोटथ गेट अगाडी दे खी उिर तिथको अधुरो नाला र्नमाथण

एअरपोठथ

१

600,000.00

सम्झौता टोलमा पसकी पुल र्नमाथण

सम्झौता टोल

२

1,000,000.00

र्सताराम र्बष्णु भण्डारीको घर दे क्ख पक्िम अधुरो बाटो िलान र्समरा

२

600,000.00

श्रृजना टोलमा २० फिटे अधुरो बाटो िलान

श्रृजना टोल

२

900,000.00

अनन्त र्धतालको घरदे क्ख स्कुल सम्म बाटो िलान

र्समरा

२

500,000.00

चौतरा दे क्ख पक्िम ददपेन्र र्गरीको घर दे क्ख चचथ सम्म बाटो

र्समरा

२

500,000.00

र्समरा

२

1,000,000.00

आदशथ टोल

२

500,000.00

र्समरा

२

800,000.00

आ.रा.काको अगाडीको अधुरो पक्की नाला र्नमाथण

र्समरा

२

300,000.00

न्यौपानेको घरदे क्ख सुददप ररमालको घरसम्म पक्की नाला तथा

र्समरा

२

300,000.00

शान्ती टोल सुय थ राईको घर दे क्ख उिर पक्की नाला र्नमाथण

शान्ती टोल

२

250,000.00

बजनी च ुना भट्टाको पशुराम पोखरे लको दक्क्षण पक्की नाला

बजनी च ुना भट्टा

३

3,000,000.00

बजनी बालुवा टोल

३

1,000,000.00

क्शब मक्न्दर

३

1,300,000.00

रामबन

३

1,300,000.00

नासीमटोल

४

1,000,000.00

घण्टीमाइथ टोलको अधुरो सडक िलान

घण्टीमाइटोल

४

1,000,000.00

क्शव मन्दीर दे खी शान्तीटोल जाने अधुरो सडक िलान र

क्शव मन्दीर

४

2,000,000.00

शान्ती टोल

४

500,000.00

१ नम्बर पुलको पानी र्नकासाको लागी ह्युम पाइप खररद

िलान
जगदम्बा दे खी अगाडी अमृतलाल श्रे ष्ठको घर हुाँदै खानेपानी
कायाथलयको अगार्डसम्म बाटो िलान

िलान
राम बहादुर तामाङ्गको घर र्नर र्नकास हुने गरी अधुरो पक्की
नाला दे र्ब र्बकको घरसम्म जोड्ने र्नमाथण
आदशथटोलमा रोजगेि हाउसको छे उ हुदै पुव थ जाने बाटो
िलान तथा पक्की नाला र्नमाथण
अजुन
थ सरको घर दे क्ख र्बष्णु सापकोटाको घरसम्म पक्की
बाटो िलान

बाटो िलान

तथा बाटो िलान
बजनी बालुवाटोल चौतारा दे क्ख धनसुन्दर राउतदे खी पक्िम
पक्की नाला तथा बाटो िलान
क्शव मन्दीरको उिरपट्टी शाखा बाटो धन कुमारी खत्रीको
घर हुदै मेनरोड जाने बाटो िलान
सोमबहादुर लामाको घरहुदै उिर तिथको र्भत्री बाटो हुदै
मेनरोड छु ने बाटो िलान
नासीमटोलको आलम हुसेनको घरदे खी जरीना खातुनको
घरसम्म सडक िलान

नाला र्नमाथण
शान्तीटोलको पक्की नाला र्नमाथण

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजना सञ्चालन

योजनाको नाम

स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
सुरेन्र चौधरीको घरदे खी पक्िम शान्तीटोल जाने बाटो िलान

शान्ती टोल

४

600,000.00

मुशहर टोलमा बाटो िलान

मुशहर टोल

४

500,000.00

बाग्लुङ टोल

४

700,000.00

िरदुवाथ टोलको अधुरो सामुदाफयक भवन र्नमाथण

िरदुवाथ टोल

४

400,000.00

वोर्डथङ्ग टोलको रामजी र्सं खडाको घरदे खी पिीम जाने बाटो

वोर्डथङ्ग टोल

४

500,000.00

भवानीपुर

५

2,500,000.00

बकुर्लया

५

3,000,000.00

अधुरो नाला र्नमाथण

बकुर्लया

५

1,000,000.00

फिल्डटोलमा महमदपुर नाला र्नमाथण

फिल्डटोल

५

1,000,000.00

नगौलको चौधरी टोलमा बाटो िलान

चौधरी टोल

६

1,000,000.00

नगौलको मुस्लीम टोलमा बाटो िलान

मुस्लीम टोल

६

300,000.00

नगौलको महतो टोलमा बाटो िलान

महतो टोल

६

300,000.00

नगौल स्कुल दे खी क्शव मन्दीरसम्म बाटो फवस्तार तथा ग्रावल नगौल

६

1,000,000.00

वाटो ममथत

वडा भरी

६

500,000.00

नगौलको अधुरो बाटो िलान

नगौल

६

500,000.00

क्शव मन्दीर दे खी दुखा दनुवारको घरसम्म बाटो िलान

क्शव मन्दीर

६

300,000.00

ु पुरमा अधुरो बाटो िलान
घुसक

ु पुर
घुसक

६

1,500,000.00

र्सधररया टोलमा बाटो िलान

र्सधररया टोल

६

1,000,000.00

टााँडी टोलमा बाटो िलान

टााँडी

६

300,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

चौधरी टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

क्शखर टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण मुगले आजमको घर दे खी

बजार टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

िुलवारी टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण फवन्दा सहनीको घर दे खी

खाल्का टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण फिरोज जीको घर दे खी

पाडा बजार ठोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण अशोक आलुवालाको घर दे खी शान्ती टोल

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

७

500,000.00

बाग्लुङ टोलको सामुदाफयक भवन जाने अधुरो

बाटो िलान

िलान
भवनीपुरको बंगाला घरदे खी भट्टीटोलको नासी तथा जैन
चौधरीको घर हुदै गोल घर सम्म र रमोद हजराको घर
दे खी फवसौर्लया जाने बाटो सम्म नाला र्नमाथण

बकुर्लया मेनरोड सन्तु चौधरीको घर हुदै राधेश्याम
चौधरीको घरसम्म तथा बकुर्लया मेनरोडको जगरनाथ
चौधरीको

घर दे क्ख अमवाटोलसम्म र फवताथ टोलमा नाला

र्नमाथण

रामबाबु पासवानको घर सम्म

सोहरम जीको घर
र्तर

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण नथुनी साहको घर र्नर

क्शव पावथती हल पूव थ

७

500,000.00

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण हाइवे दे खी रकाश तेलीको

जीतपुर

७

500,000.00

घर हुाँदै सन्दीपको घर सम्म

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण सोहरम जीको घरदे खी उिर

जीतपुर

७

500,000.00

बाटो ग्रेवल

वडा भरी

७

1,100,000.00

सडक पोल बिी जडान

वडा भरी

७

500,000.00

सगर ददना टोल नाला तथा बाटो िलान

सगरददना टोल

८

1,200,000.00

गम्हरगावााँ नाला र बाटो िलान

गम्महरगावााँ

८

1,000,000.00

लोहसण्डा नाला र बाटो िलान

लोहसण्डा

८

1,100,000.00

लोहसण्डा छठी घाट जानेबाटोमा कल्भटथ र्नमाथण

लोहसण्डा

८

300,000.00

रमौली बाटो िलान

रमौली

८

1,200,000.00

वडा भरी बाटो ग्रेवल तथा ममथत कायथ

वडा भरी

८

575,000.00

गंगा साहको घर दे खी पूव थ फवचला इनारसम्म पदक्क नाला

छाताफपरा

९

2,500,000.00

पाना लालको घरदे खी ट्रान्सिरमरसम्म पदक्क बाटो र्नमाथण

छाताफपरा

९

1,000,000.00

र्द्ाररकाको घरदे खी पूवप
थ फट्ट कुलोसम्म पदक्क बाटो र नाला

छाताफपरा

९

1,000,000.00

छाताफपरा

९

500,000.00

तीन ओटा इनार तथा नाला ममथत

छाताफपरा

९

400,000.00

छाताफपरा गाउाँ को दक्क्षण पफट्ट रहेको अधुरो सावथजर्नक भवन

छाताफपरा

९

1,400,000.00

र्नतनपुर

१०

1,800,000.00

र्नतनपुर

१०

200,000.00

बेहरा

१०

2,000,000.00

पक्की नाला र्नमाथण

बलुवा

10

600,000.00

बलुवा मेनरोडबाट पूव थ उपेन्र सहनीको घरसम्म जाने बाटो

बलुवा

१०

500,000.00

बेहरा गोठटोलमा बाटो िलान

बेहरा

१०

500,000.00

बाटो ममथत तथा ग्राभेल

वडा भरी

१०

500,000.00

खैरवा चोक दे खी खेसरौलसम्म बाटो िलान

खैरवा

११

3,500,000.00

इमर्लटोल नाला र्नमाथण

इमर्ल टोल

११

1,500,000.00

वडा भरी बाटो ममथत

वडा भरी

११

500,000.00

आाँप गाछी दे खी खेसरौलसम्मको बाटो स्तरोन्नती

आाँपगाछी

११

500,000.00

आमाडार फवद्यालय र्नर कल्भटथ र्नमाथण

आमाडार

११

500,000.00

बाटो ममथत तथा सम्भार

वडा भरी

१२

500,000.00

खुशनन्दन चौधरीको घर दे खी नन्दफकशोर चौधरीको घरसम्म

चौधरी टोल

१२

1,500,000.00

फपपररया टोल

१२

2,500,000.00

रे क्जनाको घर सम्म

तथा वाटो र्नमाथण

र्नमाथण
र्बचला इनार दे खी मधु चौधरीको घर हुाँदै सामुदाफयक
भवनसम्मको बाटो ग्रावेल

र्नमाथण
र्नतनपुरको फवजय मल ठाकुरको घरदे खी भोला साहको
र्मलसम्म गाउको र्भर्त्र बाटोमा पक्की नाला तथा बाटो िलान
र्नतनपुरको र्सरर्सया नदीको पुल दे खी दलीत बस्ती हाँदै
उिर समसान घाट जाने बाटो र्नमाथण
बेहराको जमदार यादवको घरदे खी सन्जेल महतोको घरसम्म
पक्की नाला र्नमाथण
बलुवा चौकी महतोको घरदे खी उिर फवद्यालय जाने बाटोको

िलान

सडक िलान
भगौर

चौधरीको र्मल दे क्ख मुसहर टोलसम्म सडक िलान

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
छठीघाट भ ुटे ली खााँको घरदे खी खुशनन्दन चौधरीको

ििेपरु

१२

500,000.00

रर्मत चौधरीको घरनेरको चौकदे खी पूव थ वाटोमा सडक िलान ििेपरु

१२

1,000,000.00

श्याम चौधरीको घरदे खी श्री खााँको घरसम्म सडक ग्रावेल

ििेपरु

१२

200,000.00

अधुरो सडक िलान र नवल र्सं हको घर दे खी खेल मैदान

शान्ती टोल

१२

550,000.00

ििेपरु

१२

400,000.00

र्समरी दर्लत टोलको बाटोमा ग्राभेल गने

र्समरी दर्लत टोल

१२

50,000.00

ने.रा.रा.फव. पोताको कम्पाउण्ड तथा गेट र्नमाथण

ने.रा. रा.फव. पोता

१३

400,000.00

अधुरो सडक िलान

पच ुली चौधरी टोल

१३

700,000.00

१३ नं वडा भरी सडक ममथत तथा ग्रेभल

वडा भरी

१३

1,800,000.00

भदठया पोता नाला र्नमाथण बाटो पूव थ बासुदेवको घर दे खी

भदठया पोता

१३

1,400,000.00

ठू लो पोता

१३

1,400,000.00

१३

1,400,000.00

घरसम्म बाटोको उिर तिथ नाला र्नमाथण

जाने बाटोमा ग्राभेल
वडाध्यक्ष लालबाबु चौधरीको घरदे खी मठ जाने बाटोको
खोलामा कल्भटथ र्नमाथण

राजेन्र सहनीको घरसम्म र र्भखारीको घर दे खी बासुदेवको
घरसम्म

ठू लो पोता नाला र्नमाथण सडकको दुबै छे उ पैनी दे खी
हेमनको घर सम्म
सानो डुमरवाना नाला र्नमाथण बम बहादुरको खेतदे खी
र्गरधारीको घरसम्म
अस्थाइथ रहरी पोि भवन र्नमाथण

रजघट्टा

१३

200,000.00

र्सताराम भण्डारीको घर दे क्ख बोररङ टोल सम्म स्ल्याप

र्सतराम भण्डारीको

१४

2,500,000.00

िलान

घर

बेहरी फवगा चौधरीको घर दे क्ख रं गफवरको घर सम्म स्ल्याप

बेहेरी फवगा

१४

2,500,000.00

जनता मार्बको दक्क्षण तिथ अधुरो नाला र्नमाथण

जनता मार्ब

१४

550,000.00

वडा भरीकै ग्राभेल तथा ममथत

वडा भरी

१४

750,000.00

कााँटा टोलको भवानीपुर जाने बाटोमा थप स्ल्याब िलान

भवानीपुर

१५

1,900,000.00

भारती चोक दे खी उिर जानेबाटोमा थप स्ल्याब िलान

भारती चोक

१५

1,900,000.00

सुन्दरवस्तीको र्भर्त्र बाटोमा अधुरो स्ल्याब िलान

सुन्दर वस्ती

१५

500,000.00

डुमरवानाको चौधरीटोलको सामुदाफयक भवनको थप तल्ला र

डुमरवाना चौधरी

१५

700,000.00

छठी घाट ब्रह्मथानको मन्दीर र्नमाथण

टोल

कृफि सडक ममथत सं भार तथा स्तर उन्नती

वडा भरी

१५

1,000,000.00

बदािर कतवाथ अधुरो नालन र्नमाथण

बदािार

१६

900,000.00

पैनी टोल अधुरो स्ल्याब िलान

पैनीटोल

१६

900,000.00

डकाहाको र्तथथ आलेको घर हुदै खयरसल्ला जोड्ने बाटो स्ल्यावमानमत
िलान सडक खण्ड

१६

1,500,000.00

झल्ला, खयरसल्ला, कतवाथ, महेन्रनगर, फपलुवा, लामाटोल,

उल्लेक्खत ठाउाँ मा

१६

550,000.00

१६ फकर्म दे क्ख ७

१६

200,000.00

१६

150,000.00

िलान

डााँडाटोल बाटो ग्रेबेल तथा ममथत
बाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

नम्बर सम्म
बाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

१० नम्बर दे क्ख ४
घरसम्म

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
बाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

६ नम्बर दे क्ख

१६

150,000.00

१६

50,000.00

१६

150,000.00

फपलुवा

१६

850,000.00

जैतापुर चौधरी टोलमा स्ल्याब िलान

जैतापुर

१७

1,000,000.00

जैतापुर चौधरी टोलमा अधुरो नाला र्नमाथण

जैतापुर

१७

300,000.00

ने.रा.मा.र्ब. रघुनाथपुर दे खी रघुनाथपुर जाने बाटोको अधुरो

रघुनाथपुर

१७

1,000,000.00

जैतापुरको कााँटा टोलको स्ल्याब िलान

जैतापुर

१७

1,000,000.00

साम्तेर्लङ्ग बौर्द् गुम्बाको अधुरो भवन र्नमाथण

रामनगर

१७

500,000.00

ने.रा.मा.फव.जैतापुरको पखाथल घेरबार र चौरमा माटो पुने कायथ जैतापुर

१७

500,000.00

ने.रा.मा.फव. रघुनाथपुरको अधुरो सटर र्नमाथण

रघुनाथपुर

१७

500,000.00

रघुनाथपुरको ब्रह्मस्थानमा चौतारा र्नमाथण

रघुनाथपुर

१७

100,000.00

बाटो ममथत

वडा भरी

१७

500,000.00

श्रीपुर टोलमा बाटो िलान

श्रीपुर टोल

१८

500,000.00

बाटो ग्राबेल सम्पुण थ बाटोहरु

वडा भरी

१८

1,000,000.00

उिरवारी टोल दे क्ख उक्चर्डचोक सम्म अधुरो सडक िलान

उक्चर्ड

१८

800,000.00

कुसमाडी बाहुन टोलको फपपलको रुख दे क्ख बज्यु जेठाको

कुसमाडी बाहुन टोल

१८

1,200,000.00

बडहवाथ सलब घर दे क्ख राजन पौडेलको घरसम्म बाटो िलान बडहवाथ

१८

500,000.00

रामाज्ञा साहको घरदे क्ख लक्ष्मण दासको सेलर र्मल सम्म

रामज्ञाको घर

१९

2,000,000.00

अनुपको घर

१९

2,000,000.00

नैमदु दन र्मयाको घर

१९

1,000,000.00

उिम र्मयाको घर

१९

1,000,000.00

हसमुल्लाको घर

१९

500,000.00

क्चर्नर्मल दे क्ख सानो मफटअवाथ जाने अधुरो बाटो ग्रावेल

क्चर्नमेल

१९

200,000.00

वडा नम्बर १९ को सबै बाटो ममथत सम्भार

वडा भरी

१९

700,000.00

सानो बसर्डलवा क्स्थत राजेश्वर साहको घर दे क्ख र्सं हासन

सानो बसर्डलवा

२०

1,000,000.00

सुन्दरजीको घरहुदै
भिेचौक सम्म
बाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

बीरमान चोक दे क्ख
पुवट
थ ोल ४ नम्बर

बाटो ग्रेलेल तथा स्तर उन्नती

सम्म

४ घरे देक्ख ७
नम्बर भक्िचोक

रामजी आदशथ खानेपानी दे क्ख चोक जाने बाटो स्ल्याव िलान

४ नम्बर सम्म

स्ल्याब िलान

घरसम्म अधुरो बाटो िलान

बाटो िलान
अनुप साहको घर दे क्ख श्री दासको घरसम्म बाटो िलान
तथा नाला र्नमाथण
नैमदु दन र्मयााँको घरदे क्ख तै यब र्मया अंसारीको घर हुदै
हमजा दे वानको घर सम्म बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण
उिम र्मया अंसारीको घर दे क्ख सै िुल्ला र्मया अन्सारीको
घर सम्म बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण
हसमुल्ला दे वानको घर दे क्ख मक्स्जद सम्म बाटो िलान तथा
नाला र्नमाथण

र्गरीको घरसम्मको बाटोमा नाला र्नमाथण

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
सानो वसर्डलवाको क्शव मन्दीरमा पखाथल तथा गेट र्नमाथण

सानो बसर्डलवा

२०

500,000.00

रामचन्र साहको घर दे खी शम्भ ु यादवको घरसम्मको

वसर्डलवा

२०

1,500,000.00

र्बन्दु शमाथको घर दे खी पूव थ क्षेत्रीय बाटो सम्म पक्की िलान

कञ्चनपुर

२०

1,000,000.00

ददन दयाल चौधरीको घरदे खी रामदि चौधरीको घरसम्मको

बसर्डलवा

२०

1,000,000.00

वडा भरी बाटो ममथत

वडा भरी

२०

950,000.00

माइराम चोक दे खी पाउरोटी कारखाना सम्म अधुरो बाटो

अमलेखगञ्ज

२१

3,000,000.00

अमलेखगञ्जको अधुरो मसान घाट सेड र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

500,000.00

अमलेखगञ्जको माइराम चोकमा नाला र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

200,000.00

थानीमाइथ मन्दीर दे खी पाउरोटी कारखानासम्म नाला र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

300,000.00

र्सता केसीको घर दे खी बरको बोट हुाँदै अको नालामा

अमलेखगञ्ज

२१

300,000.00

अमलेखगञ्ज

२१

600,000.00

अमलेखगञ्ज

२१

600,000.00

ने.रा.मा.फव. अमलेखगञ्जको पखाथल र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

300,000.00

फवजय राउतको घरदे खी राजमागथ जोड्ने बाटो िलान र

अमलेखगञ्ज

२१

1,000,000.00

मूलखोला वस्तीको नयााँ बाटो र्नमाथण

मूलखोला

२२

500,000.00

ने.रा.र्न.मा.फव. चकरी दे खी मूलखोला सम्म नाला र्नमाथण

चकरी

२२

1,000,000.00

नयााँ वस्तीमा अधुरो गल्छी र्नयन्त्रण

नयााँवस्ती

२२

500,000.00

ओमशान्ती पम्प दे खी मार्थ िलान बाटोमा जोड्ने बाटो िलान फवरे दमार

२२

1,000,000.00

र्बरे दमार रुम्बा टोल जाने नयााँ बाटो र्नमाथण

फवरे दमार

२२

500,000.00

३ नं. पुल भ्यूटावरसम्म जोड्ने अधुरो वाटो र्नमाथण

३ नं. पूल

२२

500,000.00

३ नं. पुल दे खी िु कुवावास जाने नयााँ बाटो र्नमाथण

३ नं. पूल

२२

500,000.00

शार्लमार क्स्टल दे खी फवच गाउाँ हुाँदै छालार्मल सम्म पदक्क

भलुही

२३

7,000,000.00

वडा भरी बाटो ममथत

वडा भरी

२३

300,000.00

यासीन दे वानको घरदे खी आलम अन्सारीको घरसम्म मूल

दक्क्षण टोल

२४

800,000.00

२४

1,700,000.00

नदी टोल

२४

2,000,000.00

नहर टोल

२४

800,000.00

र्सतारामको घरदे खी स्वास््य चौकी सम्मको बाटो िलान

२४

800,000.00

जामे मक्िद जाने बाटोमा माटो पुने तथा ग्रावेल

२४

500,000.00

बाटोमा पक्की नाला र्नमाथण

बाटो िलान

िलान

जोड्ने नाला र्नमाथण
रामहरीको घर दे खी क्शव सहनी सम्मको घरसम्म बाटो
िलान
ब्यापारी कम्प्लेसस अधुरो भवन, वडा कायाथलयको गेट र
पखाथल र्नमाथण

नाला र्नमाथण

बाटो तथा नाला र्नमाथण

बाटो पक्की िलान
सुल्तान अन्सारीको घरदे खी मूल बाटोसम्मको अधुरो पक्की
नाला र्नमाथण
महन्त धोवीको घरदे खी भोला अन्सारीको बााँससम्म बाटो
िलान र अन्सारुलको घरसम्म नाला र्नमाथण
गयासुफर्द्न अन्सारीको घरदे खी जािर र्मयाको घरसम्म
अधुरो बाटो र्नमाथण

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
मदशाथ समसुल उलुमको भवन र्नमाथण तथा ममथत

नहर टोल

२४

500,000.00

सुखाडीको घरदे खी नथुनीको घरसम्म माटो पुरी ग्रावेल

नहर टोल

२४

250,000.00

वडा भरी बाटो ममथत

वडा भरी

२४

500,000.00

भवानीपुर नयााँबस्ती रोडमा पक्की नाला र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

800,000.00

दुई तहको सडक सञ्जाल जोड्ने चक्रपथ

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

2,500,000.00

गुरु योजना र्नमाथण सहकायथ

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

जीतपुर - ििेपरु सडक र्नमाथण

जीतपुर दे क्ख ििेपरु नगर स्तरीय

5,000,000.00

जीतपुर गिीमाई रमौली इनवाथर्सरा सडक र्नमाथण

जीतपुर दे क्ख

नगर स्तरीय

4,000,000.00

इनवाथर्सरा
औराहा िरहदवा रमौली सडक र्नमाथण

औराहा दे क्ख रमौली

नगर स्तरीय

4,000,000.00

स्याउलीचोक जोलाथई आबाटार सडक र्नमाथण

स्याउलीचोक दे क्ख

नगर स्तरीय

3,000,000.00

आबाटार
फपलुवा - आदशथनगर- महेन्रनगर- बदािर सडक र्नमाथण

फपलुवा

नगर स्तरीय

4,000,000.00

रचास रर्तशत लागत सहभार्गता योजना

नगर भरी

नगर स्तरीय

10,000,000.00

पुवाथधार ( र्डफपआर र्नमाथण सहकायथ)

नगर भरी

नगर स्तरीय

2,500,000.00

साना पूवाथधार र्नमाथण तथा ममथत

नगर भरी

नगर स्तरीय

5,000,000.00

जगदम्बा दे क्ख खानेपानीसम्मको बाटो िलान

र्समरा

नगर स्तरीय

2,000,000.00

उपमहानगर कायाथलय पछाडी व्यवस्थापन

जीतपुर

नगर स्तरीय

1,000,000.00

रामनगरको सलव घर र्नरको अशोक मोिानको घर दे क्ख

रामनगर

नगर स्तरीय

2,000,000.00

अमलेखगञ्ज दे क्ख चकरी सडक र्नमाथण

अमलेखगञ्ज चकरी

नगर स्तरीय

1,500,000.00

सुन्दरबस्ती दे क्ख नयााँबस्ती सडक र्नमाथण वडा नम्बर १५

सुन्दरवस्ती नयााँवस्ती नगर स्तरीय

2,500,000.00

सयाम्पस रोड र्समरा वडा नम्बर २

र्समरा

नगर स्तरीय

1,000,000.00

वडा नम्बर २० र १९ जोड्ने कल्भटथ र्नमथण

२० र १९

नगर स्तरीय

2,000,000.00

बजनीमा कल्भटथ र्नमाथण

बजनी

नगर स्तरीय

1,500,000.00

जीतपुर गुदरी बजार व्यवस्थापन

जीतपुर

नगर स्तरीय

1,000,000.00

रे ल्वेबाट मुक्िम टोल जाने बाटो र्नमाथण

र्समरा

नगर स्तरीय

1,000,000.00

चोला पक्ण्डतको घर दे क्ख पक्िम बाटोमा नाला र्नमाथण

नरवस्ती

नगर स्तरीय

2,000,000.00

फपपलडााँडाजाने वाटो िलान

3020

र्सं चाइथ

7,350,000.00

र्डप बोररङको लागी पाइप लाइन र्बस्तार

वडा भरी

३

500,000.00

र्सं चाइथको लार्ग वोररङ्ग गाड्ने

वडा भरी

९

500,000.00

मेन नहरबाट परवानीपुर गा.पा.को र्समानासम्म कृफि नहर

वलुवा

१०

200,000.00

र्सचाइ नहर तथा कुलो मरम्मत

वडा भरी

१३

300,000.00

र्समल शान्ती चोक दे खी पुव थ पक्की कुलो र्नमाथण

शान्ती चोक

१६

400,000.00

समरर्सल पम्प तथा मोटर खररद सहकायथमा

वडा नम्बर १६

१६

100,000.00

शान्ती टोल र झोडा टोलमा र्डप वोररङ्ग जडान

रामनगर

१७

1,500,000.00

जैतापुरको चौधरी टोल र दाहाल टोलमा स्यालो ट्यूवेल

जैतापुर

१७

100,000.00

र्नमाथण

जडान

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन

वडा नं.

स्थान

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ

3030

फपपलडााँडा २ वटा स्यालो ट्युवेल

फपपलडााँडा

१७

100,000.00

फपपररया मुहानको पैनी सरसिाइथ कायथ

रामचन्र साहको घरसम्म

२०

200,000.00

च ुररया खोलाको मुहान दे खी कुलो र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

200,000.00

अमलेखगञ्जको राम मन्दीरको पखाथल र शौचालय र्नमाथण

अमलेखगञ्ज

२१

250,000.00

चकरीमा कुलो र्नमाथण

चकरी

२२

200,000.00

इनवाथर्सरामा र्सचाइ कायथक्रम

इनवाथर्सरा

१९

300,000.00

रमौली लोसण्डा पक्की बाध वडा ८,९,१० र २४ लक्क्षत

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

र्बसौर्लया पक्की बाध र्नमाथण वडा नम्बर ४ र ५

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

पक्की नाउरी कठोह नदीको कुलोमा वडा नम्बर २०

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

भवन तथा शहरी फवकास

28,350,000.00

मगर सं घको अधुरो भवन र्नमाथण

भिीनगर

१

300,000.00

पुष्पाञ्जली भवन र्नमाथण

पथलै या

1

200,000.00

वडा नं ४ को अधुरो आत्मज्ञान भवन र्नमाथण

औराहा

४

500,000.00

बलुवाको रामजानकी मन्दीरको अधुरो भवन र्नमाथण

बलुवा

१०

700,000.00

खैरवा उिर टोलको सामुदाफयक भवन र्नमाथण

खैरवा

११

500,000.00

आमाडार मुसहर वस्तीमा भूस्थान र्नमाथण

आमाडार

११

300,000.00

जनकल्याण मञ्चको भ ुई िलान

रजघट्टा

१४

150,000.00

वडा नम्बर १४ को रजघट्टा रहरी चौकी भवन र्नमाथण

रजघट्टा

१४

400,000.00

रजघट्टा

१५

200,000.00

वडा नम्बर १४ को रजघट्टा रहरी चौकी भवन र्नमाथण

रजघट्टा

१६

200,000.00

कुसमाडी दर्लत टोलको अधुरो दर्लत धमथशाला र्नमाथण

कुसमाडी

१८

400,000.00

कुसमाडी चौधरी टोलको अधुरो मफहला सामुदाफयक भवन

कुसमाडी

१८

500,000.00

बडहवाथ मौवा दे बी युवा सलब घर र्नमाथण

बडहवाथ

१८

800,000.00

ग्रीन पाकथ तथा भ्यू टावर बकुर्लया

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

3,000,000.00

बस टर्मथनल र सफपङ्ग कम्प्लेसस जीतपुर

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

र्बजनेस टावर जीतपुरर्समरा

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,000,000.00

फववाह मण्डप गफिमाई मक्न्दर

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

टाउन हल र्नमाथण र्समरा

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

3,000,000.00

टाउन हल र्नमाथण र्समरा

र्समरा

नगर स्तरीय

10,000,000.00

जीतपुर बधशाला र्नमाथण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

2,000,000.00

वडा नम्बर १४ को रजघट्टा रहरी चौकी भवन र्नमाथण

रजघट्टा

नगर स्तरीय

1,000,000.00

सशस्त्र रहरी वेससयाम्प र्नमाथण जीतपुर

जीतपुर

नगर स्तरीय

200,000.00

र्नमाथण

3040

उजाथ लघु तथा साना जलफवद्युत

1,900,000.00

वडा र्भत्रका टोलहरुमा भेपर लाइट जडान

वडा भरी

23

150,000.00

ट्रान्सिर जडान तथा र्बद्युर्तकरण कायथक्रम

वडा भरी

१८

300,000.00

सडक बिी जडान

वडा भरी

13

50,000.00

सडक बिी जडान

वडा भरी

10

200,000.00

छाताफपरामा र्बजुली फवस्तार

छाताफपरा

९

500,000.00

सोलार बिी जडान वडा नं . ६

वडा भरी

६

500,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
वडा भरी सडक बक्ि जडान
3050

4010

4020

200,000.00
47,500.00

वडा भरी

1

बन बातावरण भूसंरक्षण तथा फवपद ब्यवस्थापन

47,500.00

26,972,500.00

बन तथा भूसंरक्षण

2,600,000.00

असमसानघाटमा बृक्षारोपण तथा सेड र्नमाथण

इनरवार्सरा

सावथजर्नक ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन

नगर भरी

नगर स्तरीय

1,000,000.00

सावथजर्नक ऐलानी तथा पर्तथ जग्गा सं रक्षण एबं बृक्षारोिण

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

१९

जलाधार सं रक्षण
रावबनमा रहेको फक्रयापुत्री भवन र्नरको मुल कुवा सं रक्षण

4030

वातावरण सं रक्षण जलवायू पररवतथन

4040

िोहोरमैला तथा िल ब्यवस्थापन

4050

१४

सञ्चार
सूचनामूलक कायथक्रम

40

वडा भरी

100,000.00

300,000.00
रामबन

३

300,000.00

-

12,325,000.00

िोहोर मैला तथा िल ब्यवस्थापन

वडा भरी

७

500,000.00

िोहोर राख्ने भााँडा फवतरण तथा ब्यवस्थापन

छाताफपरा

९

100,000.00

िोहोर मैला तथा िल ब्यवस्थापन

वडा भरी

12

100,000.00

िोहोरमैला तथा िल ब्यवस्थापन

वडा भरी

१४

125,000.00

िोहोरमैला ब्यवस्थापनमा मागमा आधाररत १ नम्बर वडा

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

700,000.00

िोहोरमैला ब्यवस्थापनमा मागमा आधाररत ४ नम्बर वडा

गत विथको अल्या

नगर स्तरीय

800,000.00

नगर सरसिाई कायथक्रम

नगरको सरसिाई

नगर स्तरीय

10,000,000.00

जलउत्पन्न रकोप र्नयन्त्रण

7,455,000.00

पथलैया खहरे खोला तटबन्ध र्नमाथण

पथलै या

१

1,000,000.00

बंगरीखोला जलउत्पन्न रकोप र्नयन्त्रण

वडा भरी

12

250,000.00

वातावरण तथा फवपद ब्यवस्थापन कोि

वडा भरी

१४

125,000.00

मेची होटल र शोभा गोलेको घर पछाडी च ुरे खोलामा

अमलेखगञ्ज

२१

600,000.00

चकरी

२२

500,000.00

च ुरे खोला र र्बजौरी खोलामा तटबन्ध र्नमाथण

च ुरे खोला

२२

700,000.00

बालगंगा नदद र्नयन्त्रण तथा तटबन्धन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,280,000.00

र्सर्सथया नदद र्नयन्त्रण तथा तटबन्धन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

दुधौरा खोला र्नयन्त्रण तथा तटबन्धन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,500,000.00

जीतपुर ब्रह्ममाई नदद र्नयन्त्रण

जीतपुर

नगर स्तरीय

1,000,000.00

तटबन्ध र्नमाथण
चकरीको कुमारी लो को घर अगाडी खोल्सीमा तटबन्ध
र्नमाथण

4060

फवपद ब्यवस्थापन

2,492,500.00

फवपद ब्यवस्थापन कोि

वडा भरी

1

142,500.00

बातावरण तथा र्बपद ब्यवसस्थापन कोि

वडा भरी

२

50,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
र्बपद ब्यवस्थापन कोि

वडा भरी

३

100,000.00

आगलागी हावाहुरी चट्याङ्ग बािीफपडीतहरुको लार्ग सहयोग

वडा भरी

4

100,000.00

फवपद ब्यवस्थापन सामाग्री खररद

जीतपुर

७

100,000.00

वडा फवपद ब्यवस्थापन कोि

छाताफपरा

९

100,000.00

फवपद ब्यवस्थापन

वडा भरी

12

100,000.00

वातावरण तथा फवपद ब्यवस्थापन

वडा भरी

13

200,000.00

भैपरी आउने समस्या तथा फवपद ब्यवस्थापन कोि

वडा भरी

15

100,000.00

फवपद ब्यवस्थापन कोि

वडा भरी

17

100,000.00

वािी फपडीतहरुलाइथ राहत सामाग्री फवतरण

वडा भरी

24

100,000.00

दै वी रकोप तथा उर्द्ार कायथक्रम

वडा भरी

24

100,000.00

र्बपद ब्यवस्थापन कोि

गत बिथको अल्या

कायथक्रम

नगर स्तरीय

1,200,000.00

समेत गरी
4070

वारुणयन्त्र सञ्चालन
बारुणयन्त्र सञ्चालन एबं ब्यवस्थापन

50
5010

1,800,000.00
गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,800,000.00

सावथजर्नक सेवा सं स्थागत क्षमता फवकास सूशासन

71,810,000.00

सामान्य सेवा

69,520,000.00

जनरर्तर्नर्धहरु तथा कमथचारीलाइथ क्षमता फवकास तार्लम

जीतपुर

७

100,000.00

वडा नं १2 मा इन्भटथर र ब्याट्री खररद

ििेपरु

१२

100,000.00

उपभोिा सर्मर्तहरुलाइथ तार्लम

रामनगर

१७

50,000.00

वडा नं १७ मा इन्भटथर र ब्याट्री खररद

जैतापुर

१७

70,000.00

बजर तथा र्बद्यालय अनुगमन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

उपभोिा सर्मर्त क्षमता फवकास कायथक्रम

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

300,000.00

अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा क्षमता फवकास

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

1,200,000.00

राजश्व क्षेत्र पफहचान, र्बस्तार, सं कलन तथा व्यवस्थापन

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

ममथत सम्भार कोि

कायाथलय

नगर स्तरीय

5,000,000.00

भवन र्नमाथण

कायाथलय

नगर स्तरीय

25,000,000.00

िर्नथचर खररद

कायाथलय

नगर स्तरीय

5,000,000.00

सवारी साधन खररद

कायाथलय

नगर स्तरीय

22,000,000.00

मेशन
े री औजार खररद

कायाथलय

नगर स्तरीय

5,000,000.00

न्याफयक सर्मर्त फक्रयाकलाप ( मेलर्मलाप)

नगर भरी

नगर स्तरीय

1,000,000.00

नगर गर्तफवर्ध रे र्डयो तथा पत्रपर्त्रका

नगर भरी

नगर स्तरीय

700,000.00

कानून र्नमाथण तथा रकाशन

नगर भरी

नगर स्तरीय

1,000,000.00

नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

कायाथलय

नगर स्तरीय

2,000,000.00

कायथक्रम

5020

सुरक्षा ब्यवस्थापन
सुरक्षा व्यवस्थापन र सहकायथ

5030

सूचना रफवर्ध

500,000.00
नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

1,200,000.00

कैफियत

जीतपुरर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय
कायथक्षेत्रगत व्यय अनुमान
आ.व.२०७५/७६
आ.ब.
कोड

योजनाको नाम

योजना सञ्चालन
स्थान

वडा नं.

०७४।०७

आ.ब. ०७५।०७६ को

५ को

अनुमान

यथाथथ
वडा कायाथलयको लार्ग पत्रपर्त्रका तथा पुस्तक खररद

छाताफपरा

र्डजीटल बडापत्र

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

150,000.00

रर्बधी मैत्री कायथपार्लका

गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

500,000.00

सुरक्षा र्सर्स सयामेरा जडान सहकायथ

नगर भरी

नगर स्तरीय

500,000.00

कायाथलयमा जडान

5040

पक्ञ्जकरण ब्यवस्थापन

5050

स्थानीय त्याङ्क सं कलन र अर्भलेख ब्यवस्थापन
स्थानीय त्याङ्क सं कलन र अर्भलेख ब्यवस्थापन

5060

९

-

200,000.00
गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

सुशासन रवधथन
आन्तररक र्नयन्त्रण रणाली व्यवस्थापन

50,000.00

200,000.00

390,000.00
गत बिथको अल्या

नगर स्तरीय

390,000.00

5070

अनुसन्धान तथा फवकास

-

5080

अन्यत्र वर्गथकृत नभएको

-

सं क्घय सरकारको सशतथ अनुदानको खचथ

291,600,000.00

रदे श सरकारको सशतथ अनुदानको खचथ

20,000,000.00

बहुक्षेर्त्रय पोिण

2,000,000.00

सामाक्जक सुरक्षा भिा

115,359,000.00

युर्नसेिको सशतथ अनुदान कायथक्रम

9,802,000.00

कायाथलयको चालु खचथ

161,900,000.00

ाँ ीगत खचथ
कायाथलयको पुज

13,000,000.00

जम्मा खचथ

क्षेत्र
आर्थथक फवकास
सामाक्जक र्बकास

1,071,501,820.00

र्बर्नयोक्जत रकम
29729820

रर्तशत
6.49

77,856,000

17.01

251,472,500

54.93

बातावरण तथा र्बपद ब्यवस्थापन

26,972,500

5.89

सावथजर्नक सेवा

71,810,000

15.68

457,840,820

100.00

पुवाथधार फवकास

जम्मा
वडाको सं ख्या = २४

कैफियत

