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100 आर्थथक फवकास 29,729,820.00    

1010 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        

पशपुालकहरुलाई घााँसको र्बऊ र्बतरण वडा भरी २ 150,000.00        

कृफि सम्बन्धी तार्लम वडा भरी २ 50,000.00         

पश ुपालकहरुलाई तार्लम वडा भरी २ 50,000.00         

पशपुालकहरुलाई घााँसको र्बऊ र्बतरण र तार्लम वडा भरी ३ 100,000.00        

तरकारी टनले र्नमाथण तथा फवउ फवजन फवतरण वडा भरी 4 150,000.00        

पश ुभ्याक्ससन कायथक्रम वडा भरी 4 100,000.00        

ब्यवसायीक कृफि तार्लम वडा भरी 10 50,000.00         

ब्यवसायीक पश ु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 सिाइथ र वाध र्नमाथणवडा भरी 12 150,000.00        

र्सचाइको लार्ग हू्यमपाइप 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 स्रयेर तथा तरकारीको फवउ 
फवतरण

वडा र्भत्र 13 325,000.00        

तरकारी टनले र्नमाथण गने वडा र्भत्र १४ 150,000.00        

गोठ सधुार कायथक्रम वडा र्भत्र १४ 150,000.00        

तरकारी खेती गने फकसानहरुलाइथ मल फवउ सामाग्री अनदुान वडा भरी 15 400,000.00        

गोठ सधुार कायथक्रम वडा भरी 15 400,000.00        

भकारो, गोठ र खोर सधुार कायथक्रम वडा भरी १६ 100,000.00        

अगेर्नक खेर्त तार्लम वडा भरी 17 50,000.00         

माटो परीक्षण वडा भरी 17 25,000.00         

पश ुउपचार क्शफवर वडा भरी 17 100,000.00        

गोठ सधुार कायथक्रम वडा भरी 17 100,000.00        

बाख्रा खोर सधुार कायथक्रम वडा भरी 17 50,000.00         

कृिकलाइथ मल तथा फवउ फवजन फवतरण वडा भरर 18 100,000.00        

पशपंुक्षी भ्याक्ससन कायथक्रम वडा भरी 18 100,000.00        

र्बउ र्बजन र्बतरण कायथक्रम वडा भरी 19 50,000.00         

पश ुसेवा कायथक्रम वडा भरी 19 50,000.00         

कञ्चनपरु रेडक्रस टोलको र्बच बाटो देखी सानो बसडीलवाको इदगाहसम्म कृफिको लार्ग तारपोल जडान सानो बसर्डलवा 20 200,000.00        

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      

पशपुालन व्यवसायीको घरदैलो सेवा गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 75,000.00         

साझेदारीमा आधाररत कोल्डस्टेरोज अध्ययन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,000,000.00      

जीतपरुर्समरा उपमहानगरपार्लका
नगरकायथपार्लकाको कायाथलय 
कायथके्षत्रगत व्यय अनमुान

आ.व.२०७५/७६
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अगेर्नक खेर्त कायथक्रम गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 329,820.00        

व्यवसाफयक यवुा कृिकलाई अनदुान कायथक्रम नगर भरी नगर स्तरीय 2,500,000.00      

कृफि तथा पशसेुवा के्षत्र फवशिे कायथक्रम( र्मल्कर्सटी 
लगायत)

नगर भरी नगर स्तरीय 2,500,000.00      

1020 उद्योग तथा वाक्णज्य 6,850,000.00      

उद्योगी ब्यापारीलाइथ मू.अ.कर तथा स्थायी लेखा नम्बर 
सम्बन्धी तार्लम

जीतपरु ७ 100,000.00        

व्यवसायी दताथ घमु्ती टोली गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 250,000.00        

परम्परागत शीपशैलीमा आधाररत लघउुद्यम रोत्साहन 
कायथक्रम

गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,000,000.00      

आय आजथनमखुी उद्यमशीलता/ औद्योर्गक जनशक्ि क्षमता 
फवकास कायथक्रम

गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,000,000.00      

उपभोस ता फहत संरक्षण तथा अनगुमन नगर भरी नगर स्तरीय 500,000.00        

गरीवी र्नवारण कोि थप नगर भरी नगर स्तरीय 2,500,000.00      

औद्योर्गक के्षत्र व्यवस्थापन तथा रदिुण र्नयन्त्रण ओद्योर्गक के्षत्र नगर स्तरीय 1,500,000.00      

1030 पयथटन 4,700,000.00      

खाप्सी खोला महुान संरक्षण 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 रेर्लङ्ग र्नमाथण गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

पयथटन जोन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,000,000.00      

पयथटन फवशिे कायथक्रम (अमलेखगंज पयथटन जोन) अमलेखगञ्ज नगर स्तरीय 1,500,000.00      

1040 सहकारी 2,600,000.00      

सहकारीमा संलग्न ब्यिीहरुलाइथ अर्भमकु्खकरण तार्लम वडा नं. ९ 9 50,000.00         

सहकारी सम्बन्धी अर्भमखुीकरण तार्लम वडा भरी १९ 50,000.00         

दधु क्चस्यान केन्र स्तरउन्नती गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

र्बक्िय अनसुरण ( जागरण, सशक्िकरण तथा समावेक्शकरण 
)

गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

उपभोिा सहकारी पजुीगत सामाग्री हस्तान्तरण गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

सहकारी के्षत्र तार्लम तथा रवर्द्थन कायथक्रम नगर भरी नगर स्तरीय 1,000,000.00      

1050 फवक्िय के्षत्र 3,200,000.00      

सम्पर्त कर अर्भमखुीकरण कायथक्रम गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,200,000.00      

वडा कायाथललय कर सिुफिकरण कायथक्रम गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,500,000.00      

कर सम्बन्धी सफ्टवेयर खररद गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

20 सामाक्जक फवकास 77,856,000.00     

2010 क्शक्षा 16,088,000.00    

ने.रा.मा.फव.पथलैयाको छत  र गेट ममथत तथा थानीमाइ रा. 
र्ब.र्समराको पखाथल तथा अधरुो सौचालय र्नमाथण

पथलैया र र्समरा १ 475,000.00        

र्समरा कलेजलाई पजुीगत अनदुान र्समरा २ 800,000.00        

र्समरा स्कुललाई लाइबे्ररी र पसु्तकालय ब्यवस्थापन र्समरा २ 250,000.00        

हलुास स्कुललाई लाइबे्ररी र पसु्तकालय ब्यवस्थापन र्समरा २ 150,000.00        
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रामबन स्कुलको भौर्तक संरचना 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 
लार्ग पूाँजीगत अनदुान

जीतपरु 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 पूवथ राथर्मक कक्षामा फट.र्भ. 
कारपेट खररद

छाताफपरा 9 80,000.00         

ने.रा.मा.फव.र्नतनपरुमा पखाथल र्नमाथण र्नतनपरु १० 800,000.00        

स्वास््य चौकी र्नतनपरुको पखाथल र्नमाथण र्नतनपरु 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 न.ेरा.रा.फव. पोता १३ 150,000.00        

बाल फवकास शाखा ब्यवस्थापन टीर्भ कारपेट शैक्क्षक 
सामग्री फवतरण

न.ेरा.रा.फव. पोता १३ 150,000.00        

जनचेतना रार्बको तार जाली र्नमाथण न.ेरा.रा.फव. १४ 200,000.00        

वालज्योती आधारभतू फवद्यालयको घेरावारा भवानीपरु १५ 400,000.00        

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

टााँर्गयाबस्ती १६ 350,000.00        

शान्ती राथर्मक फवद्यालय टााँर्गयाबस्तीमा तारबार तथा ममथत टााँर्गयाबस्ती १६ 180,000.00        

ने.रा.आ.र्ब. कतवाथको अधरुो गेट र्नमाथण कतथवा १६ 120,000.00        

मौवादेखी माध्यार्मक र्बद्यालय डकाहा पैनीटोलमा िर्नथचर खररदपैनीटोल १६ 300,000.00        

ने.रा.मा.फव. जैतापरुमा फवद्यरु्तय हाक्जरी जडान जैतापरु 17 25,000.00         

ने.रा.र्न.मा.फव. वडहवाथमा अपाङ्ग मफहला मैत्री शौचालय 
पखाथल र्नमाथण रंगरोगन र ममथत सम्भार

बडहवाथ १८ 900,000.00        

श्री बालबार्लका रा.र्ब. लार्मडााँडामा पसु्तकालय र्नमाथण रंग 
रोदन तथा ममथत सम्भार

लार्मडााँडा १८ 300,000.00        

श्री सयुथ फवनायक रार्ब कुसमाडी भवन र्नमाथण तथा भईु 
िलान

कुसमाडी १८ 200,000.00        

सरस्वती न.ेरा.मा.र्ब. इनवाथर्सराममा सौचालय र्नमाथण इनवाथर्सरा १९ 600,000.00        

ने.रा.र्न.मा.फव.कञ्चनपरुको लार्ग िर्नथचर खररद तथा ममथत 
सम्भार कायथ

कञ्चनपरु 20 150,000.00        

ने.रा.र्न.मा.फव. दलुारीमाइ फवद्यालयको लार्ग िर्नथचर खररद बसर्डलवा 20 100,000.00        

फवक्रम र्न.मा.फव.मा पखाथल र्नमाथण बसतपरु टोल 20 100,000.00        

श्री सामदुाफयक रा.फव.को िर्नथचर ममथत गलुररया 20 50,000.00         

क्शक्षकहरुलाई ररफे्रशमेन्ट तार्लम वडा भरी २२ 500,000.00        

आदशथ र्न.मा.फव. नहरसयाम्पमा पखाथल र्नमाथण भवन ममथत 
तथा पंखा जडान

बेहरा नहरसयाम्प 23 500,000.00        

ने.रा.रा.फव.र्मल्सएररया फवद्यालय ममथत भलहुी 23 50,000.00         

र्न.मा.फव. हरपरुका लार्ग फवधतुीकरण तथा पंखा खररद हरपरु 24 100,000.00        
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र्न.मा.फव. हरपरुका लार्ग बेन्च डेस्क िर्नथचर ममथत हरपरु 24 150,000.00        

र्न.मा.फव. हरपरुका लार्ग कम्प्यूटर खररद हरपरु 24 150,000.00        

र्न.मा.फव. हरपरुका लार्ग झ्याल िोका लगाउने हरपरु 24 100,000.00        

श्री न.ेरा.आ. र्ब. बजनीमा अपाङ्ग मफहला मैत्री सौचालय गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 600,000.00        

श्री न.ेरा.आ. र्ब. हरपरु बलवुा अपाङ्ग मफहला मैत्री सौचालय गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 600,000.00        

अल्पसंख्यक 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 सरु्बधा नगर भरी नगर स्तरीय 360,000.00        

नगर क्शक्षा योजना तजुथमा तथा र्नमाथण नगर भरी नगर स्तरीय 500,000.00        

2020 स्वास््य 10,910,500.00    

पथलैयामा ट्रमा सेन्टर र्नमाथण र स्वास््य क्शफवर पथलैया 1 237,500.00        

राथर्मक स्वास््य केन्र र्समरालाई पवुाथधार र्नमाथण र्समरा २ 600,000.00        

स्वास््य चौकी जीतपरुमा वर्थथङ्ग सेन्टरको लार्ग आवश्यक 
सामाग्री खररद

जीतपरु ७ 200,000.00        

स्वास््य खोपकेन्र अधरुो भवन र्नमाथण 8 150,000.00        

सावथजर्नक शौचालय र्नमाथण वडा 10 र्भत्र 10 200,000.00        

एक ददन ेस्वास््य क्शफवर वडा भरी १४ 100,000.00        

जेष्ठ नागररकलाई पोफिक आहार फवतरण वडा भरी १४ 200,000.00        

र्नशलु्क 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 हनु ेवाह्य खोि क्सलर्नक भवन र्नमाथण भलहुी 23 100,000.00        

अर्त फवपन्न वगथको लार्ग स्वास््य उपचार सहयोग तथा 
फवपद ब्यवस्थापन सहयोग

वडा भरी 23 90,000.00         

उप-स्वास््य चौकीको औिर्ध खररद हरपरु 24 100,000.00        

उप-स्वास््य चौकीकोलार्ग िर्नथचर खररद हरपरु 24 100,000.00        

खलु्ला ददशा मिु के्षत्र घोिणा कायथक्रम वडा भरी 24 100,000.00        

मफहलाहरुको लार्ग पाठेघर समस्या तथा स्वास््य सम्वन्धी 
तार्लम

वडा भरी 24 200,000.00        

बहकेु्षर्त्रय 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        

एम्बलेुन्स 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        
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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        

2030 खानपेानी तथा सरसिाइथ 8,025,000.00      

७ नं. वडा भरी खानपेानी चापाकल धारा जडान जीतपरु ७ 300,000.00        

वडा भरी खानपेानी धारा जडान वडा भरी ८ 425,000.00        

छाताफपरामा खानपेानीको लार्ग टू्यववेल गाड्ने छाताफपरा ९ 100,000.00        

खानपेानी तथा सरसिाइथ कायथक्रम वडा भरी ११ 50,000.00         

खानपेानी तथा सरसिाइ कायथक्रम वडा भरी १२ 300,000.00        

१३ नं वडामा खानपेानीको पाइप फवछाउने वडा भरी १३ 150,000.00        

खानपेानीको पाइप साने कायथ वडा भरी १५ 500,000.00        

टााँर्गयाबस्तीमा र्डप ट्यबेल धारा जडान टााँर्गयाबस्ती १६ 1,000,000.00      

रामजी आदशथ खानपेानीको अधरुो पखाथन र्नमाथण फपलवुा १६ 100,000.00        

खलु्ला ददशा मिु कायथक्रम सञ्चालन वडा भरी २० 200,000.00        

खानपेानी ४ नं. महुान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार र्बजौरी खोला २१ 500,000.00        

मूलखोला खानपेानी महुान तथा पाइप लाइन फवस्तार चकरी २२ 500,000.00        

सोधर खानपेानी महुान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार फवरेदमार २२ 1,000,000.00      

नयााँवस्ती खानपेानी महुान ममथत तथा पाइप लाइन फवस्तार नयााँवस्ती २२ 500,000.00        

थानीदेवी खानपेानी महुान फवस्तार तथा पाइप लाइन फवस्तार थानीदेवी चकरी २२ 500,000.00        

खलु्ला ददशा मिु तथा सरसिाई अर्भयान वडा भरी १९ 100,000.00        

खलुा ददशा मिु पजुीगत सहयोग गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 800,000.00        

खानपेानी सम्भाब्य अध्ययन ( ििेपरु, इनवाथर्सरा, 
छाताफपपरा, भलहुी, हरपरु, रामनगर, चकरी)

गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

खानपेानीको धारा जडान तथा व्यवस्था वडा भरी १४ 300,000.00        

बाल तथा यवुा सलवलाई खेलकुद सामाग्री फवतरण वडा भरी १४ 100,000.00        

ददशामिु के्षत्र घोिणा कायथक्रम वडा भरी २४ 100,000.00        

2040 संस्कृर्त  रबधथन 13,115,000.00     

स्थानीय संस्कृर्त झक्ल्कन ेकायथहरुमा सहयोग वडा भरर १ 380,000.00        

सस्कृर्त रबर्द्थन तार्लम गोष्ठी वडा भरर २ 50,000.00         

रामबनको अधरुो गमु्बाको भवन र्नमाथण रामबन ३ 500,000.00        

रामबनमा रहेको चचथ र्नमाथण रामबन ३ 200,000.00        

रामबनको अधरुो धमथशाला र्नमाथण रामबन ३ 200,000.00        

बजनी थारु टोलको अधरुो सामदुाफयक भनव र्नमाथण बजनीको थारु टोल ३ 200,000.00        

चौधरी टोलको पाहनुा 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        
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घसुकुपरु मस्जीदमा मोखतम र्नमाथण घसुकुपरु ६ 400,000.00        

र्सधररया टोलको मस्जीदमा पखाथल र्नमाथण र्सधररया ६ 300,000.00        

दशैं ददपावली छठ इद तथा दाहा मेला कायथक्रम जीतपरु ७ 250,000.00        

इर्मर्लरर्त धमथशाला ममथत कायथ इर्मर्लरर्त ८ 200,000.00        

रमौली मक्न्दर र धमथशाला ममथत रमौली ८ 200,000.00        

गम्हरगावा अधरुो धमथशाला ममथत गम्हरगावा ८ 400,000.00        

छाताफपराको तारटोलको समशान घाटमा घेरबार छाताफपरा ९ 500,000.00        

बेहराको ब्रह्मबाबा मन्दीर ममथत तथा सनुरीमाइथ फपपलको 
बोटमा चौतारा घेराबारा

बेहरा १० 200,000.00        

र्नतनपरुको ब्रह्मबाबा मन्दीर तारजाली घेराबारा र्नतनपरु १० 100,000.00        

बलवुाको ब्रह्मबाबा मन्दीरको तारजाली घेराबारा बलवुा 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 परुाताक्त्वक स्थल मक्स्जद मठमक्न्दर 
चाडपवथ संस्कृती रवर्द्थन कायथक्रम

ििेपरु १२ 500,000.00        

टााँर्गयाबस्तीको अधरुो गमु्बा र्नमाथण टााँर्गयाबस्ती १६ 200,000.00        

डााँडााँटोलको अधरुो रामजानकी मन्दीर र्नमाथण डााँडाटोल १६ 100,000.00        

खरयसल्लाको पशपुर्त मन्दीरमा तारबार खरयसल्ला १६ 100,000.00        

पैनीटोलमा रहेको अधरुो सामदुाफयक भवनमा ट्रस जस्ता खररद पैनीटोल १६ 50,000.00         

रामनगरमा समशान घाट र्नमाथण (इसाइ धमथ) रामनगर १७ 400,000.00        

धमथ संस्कृती रवर्द्थन कायथक्रम रामनगर १७ 50,000.00         

छठीमाई घाट र्नमाथण नट टोल परास १८ 200,000.00        

परासटोलको अधरुो धमथशाला तथा हनमुान मन्दीर र्नमाथण परासटोल १८ 500,000.00        

उक्चर्डको अधरुो शिेश्वर महादेश मन्दीर र्नमाथण उक्चडी १८ 400,000.00        

पसाहा टोल लार्मडााँडाको बौर्द् गमु्बा र्नमाथण लार्मडााँडा १८ 500,000.00        

रेडक्रस टोलको कृष्ण रणामी मन्दीर र्नमाथण रेडक्रस टोल २० 350,000.00        

वसर्डलवा टोलको रामजानकी मन्दीर र्नमाथण बसर्डलवा टोल २० 200,000.00        

बसर्डलवा टोलको ब्रह्मबाबाको अधरुो चौतारा र्नमाथण बसर्डलवा टोल २० 150,000.00        

रेडक्रस टोलको उिरपट्टी समशान घाट र्नमाथण रेडक्रस टोल २० 500,000.00        

यर्तमखानाको नक्जक रहेको मश्जीदमा शौचालय र्नमाथण भलहुी २३ 200,000.00        

बैजनाथ महतोको घर छेउको मन्दीर र्नमाथण २३ 200,000.00        

बैजनाथ महतोको घर छेउको मन्दीर नक्जकै धमथशाला र्नमाथण २३ 300,000.00        

धमथ संस्कृती रवर्द्थन सहयोग वडा भरर २३ 50,000.00         

कृफि अनसुन्धान केन्र नक्जक रहेको क्शव मन्दीरमा 
शौचालय र्नमाथण

२३ 60,000.00         

संस्कृर्त  रबधथन वडा भरर १९ 75,000.00         

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        
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जलेश्वर धार्मथक पयथटफकय के्षत्रमा यक्षशाला र्नमाथण गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 50,000.00         

भोजपरुी भािा रबर्द्थन तथा कायाथलय डेस्क ब्यवस्थापन गत बिथको अल्या नगरस्तरीय 500,000.00        

2050 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 जीतपरु ७ 150,000.00        

खेलमैदान संरक्षण 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 यवुा 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 
फवतरण

डकाहा १६ 100,000.00        

खेलकुद मैदान सधुार 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 भलहुी 23 300,000.00        

यवुा खेलाडीहरुलाइथ खेलकुद सामाग्री फवतरण वडा भरी 24 100,000.00        

संचार के्षत्र रबधथन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 500,000.00        

संचार के्षत्र रबधथन नगर भरी नगर स्तरीय 500,000.00        

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

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 
टुनाथमेन्ट

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        

2060 लैंर्गक समानता तथा सामाक्जक समावेशीकरण 20,782,500.00    

दर्लत जनजार्त मफहलालाइथ र्सपमूलक तथा जनचेतना 
कायथक्रम

वडा भरी १ 332,500.00        

मफहलाहरुलाई पक्स्मना तार्लम वडा भरी २ 250,000.00        
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दर्लतहरुलाई क्षमता अर्भबफृर्द् तार्लम वडा भरी २ 250,000.00        

मफहलाहरुलाई र्सलाई कटाई तार्लम वडा भरी ३ 100,000.00        

दर्लतहरुलाई क्षमता अर्भबफृर्द् तार्लम वडा भरी ३ 100,000.00        

कम्प्यूटर तार्लम वडा भरी ४ 200,000.00        

मफहला ब्यूफटक्शयन र्सलाइथकटाइथ तथा गरु्डया 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      

लाग ुपदाथथ तथा मददरा मिु वडा अर्भयानको लागी 
जनचेतना मलुक कायथक्रम

वडा भरी ५ 500,000.00        

मफहला दर्लत तथा अन्यको लार्ग ब्याग बनाउन ेतार्लम जीतपरु 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 अर्भमखुीकरण तार्लम छाताफपरा ९ 20,000.00         

जेष्ठ नागररकहरुलाई कम्बल फवतरण छाताफपरा ९ 100,000.00        

मफहलाहरुको लागी  र्सलाई कटाइ तार्लम छाताफपरा ९ 300,000.00        

दर्लतको लार्ग र्सन्का बनाउन े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 ददन े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 आयमलुक तथा सीपमलुक 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         
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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 मलुक क्षमता फवकास तार्लम वडा भरी १९ 200,000.00        

अपाङ्ग अर्भमखुीकरण कायथक्रम वडा भरी १९ 50,000.00         

दर्लत अर्भमखुीकरण कायथक्रम वडा भरी १९ 100,000.00        

जनजाती मकु्स्लम क्षमता फवकास कायथक्रम वडा भरी १९ 100,000.00        

छठ पवथ मनाउन ेमफहलाहरुको लार्ग सतुी 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 
फवतरण

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 झलु र गम्छा फवतरण वडा भरी २० 75,000.00         

फपछडा वगथहरुको लार्ग चेतनामूलक कायथक्रम वडा भरी २० 150,000.00        

यवुाहरुका लार्ग आधारभतू 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 सीपमलुक 
तार्लम

नगर भरी नगर स्तरीय 800,000.00        

नगर स्तरीय दर्लत सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमलुक 
तार्लम

नगर भरी नगर स्तरीय 800,000.00        

नगर स्तरीय जनजाती सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमलुक 
तार्लम

नगर भरी नगर स्तरीय 800,000.00        

नगर स्तरीय मकु्िम सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमलुक 
तार्लम

नगर भरी नगर स्तरीय 500,000.00        

नगर स्तरीय अल्पसंख्यक तथा फपछडाबगथको लागी 
सशक्िकरण कायथक्रम एबं सीपमलुक तार्लम

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        

मजदरु के्षत्रको पञ्जीकरण एबं व्यवस्थापन औद्योर्गक के्षत्र नगर स्तरीय 500,000.00        

जेष्ठनागररक तथा बरृ्द्ाश्रम व्यवस्थापन नगर भरी नगर स्तरीय 800,000.00        

30 पूवाथधार फवकास 251,472,500.00   

3010 स्थानीय सडक पूल तथा झोपु 213,825,000.00   
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धमेश्वर मन्दीर ३ नं पलुसम्म बनपथ बाटोमा ग्राभेल राख्न ेर 
१ नम्बर पलुको पानी र्नकासाको लागी ह्यमु पाइप खररद

धमेश्वर मन्दीर १ 500,000.00        

वनपथ देखी उिर गेलालको घरसम्म बाटो िलान पथलैया बनपथ १ 700,000.00        

बरु्द्मागथ अधरुो बाटो िलान पथलैया १ 500,000.00        

पथलैया सामदुाफयक बन सर्मर्तको अधरुो भवन र्नमाथण पथलैया १ 500,000.00        

गैरी टोलको अधरुो बाटो िलालन गैरी टोल १ 400,000.00        

भिीनगरको अधरुो बाटो िलान र्नमाथण भिीनगर 1 300,000.00        

अपाङ्ग संघ जान ेअपाङ्ग मैत्री अधरुो बाटो िलान भिीनगर १ 800,000.00        

परुानो बन सर्मर्तको भवन देखी पक्िमको हाइवेसम्म बाटो 
िलान

परुोनो बन सर्मर्त १ 900,000.00        

जगदम्बा देखी अगाडी अमतृलाल शे्रष्ठको घर हुाँदै खानपेानी 
कायाथलयको अगार्डसम्म बाटो िलान

जगदम्बा १ 900,000.00        

एअरपोटथ गेट अगाडी देखी उिर तिथ को अधरुो नाला र्नमाथण एअरपोठथ १ 600,000.00        

सम्झौता टोलमा पस की पलु र्नमाथण सम्झौता टोल २ 1,000,000.00      

र्सताराम र्बष्ण ुभण्डारीको घर देक्ख पक्िम अधरुो बाटो िलान र्समरा २ 600,000.00        

शृ्रजना टोलमा २० फिटे अधरुो बाटो िलान शृ्रजना टोल २ 900,000.00        

अनन्त र्धतालको घरदेक्ख स्कुल सम्म बाटो िलान र्समरा २ 500,000.00        

चौतरा देक्ख पक्िम ददपेन्र र्गरीको घर देक्ख चचथ सम्म बाटो 
िलान

र्समरा २ 500,000.00        

राम बहादरु तामाङ्गको घर र्नर र्नकास हनु ेगरी अधरुो पक्की 
नाला देर्ब र्बकको घरसम्म जोड्न ेर्नमाथण

र्समरा २ 1,000,000.00      

आदशथटोलमा रोजगेि हाउसको छेउ हदैु पवुथ जान ेबाटो 
िलान तथा पक्की नाला र्नमाथण

आदशथ टोल २ 500,000.00        

अजुथन सरको घर देक्ख र्बष्ण ुसापकोटाको घरसम्म पक्की 
बाटो िलान

र्समरा २ 800,000.00        

आ.रा.काको अगाडीको अधरुो पक्की नाला र्नमाथण र्समरा २ 300,000.00        

न्यौपानकेो घरदेक्ख सदुदप ररमालको घरसम्म पक्की नाला तथा 
बाटो िलान

र्समरा २ 300,000.00        

शान्ती टोल सयुथ राईको घर देक्ख उिर पक्की नाला र्नमाथण शान्ती टोल २ 250,000.00        

बजनी चनुा भट्टाको पशरुाम पोखरेलको दक्क्षण पक्की नाला 
तथा बाटो िलान

बजनी चनुा भट्टा ३ 3,000,000.00      

बजनी बालवुाटोल चौतारा देक्ख धनसनु्दर राउतदेखी पक्िम 
पक्की नाला तथा बाटो िलान

बजनी बालवुा टोल ३ 1,000,000.00      

क्शव मन्दीरको उिरपट्टी शाखा बाटो धन कुमारी खत्रीको 
घर हदैु मेनरोड जान ेबाटो िलान

क्शब मक्न्दर ३ 1,300,000.00      

सोमबहादरु लामाको घरहदैु उिर तिथ को र्भत्री बाटो हदैु 
मेनरोड छुन ेबाटो िलान

रामबन ३ 1,300,000.00      

नासीमटोलको आलम हसेुनको घरदेखी जरीना खातनुको 
घरसम्म सडक िलान

नासीमटोल ४ 1,000,000.00      

घण्टीमाइथ टोलको अधरुो सडक िलान घण्टीमाइटोल ४ 1,000,000.00      

क्शव मन्दीर देखी शान्तीटोल जान ेअधरुो सडक िलान र 
नाला र्नमाथण

क्शव मन्दीर ४ 2,000,000.00      

शान्तीटोलको पक्की नाला र्नमाथण शान्ती टोल ४ 500,000.00        
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सरेुन्र चौधरीको घरदेखी पक्िम शान्तीटोल जान ेबाटो िलान शान्ती टोल ४ 600,000.00        

मशुहर टोलमा बाटो िलान मशुहर टोल ४ 500,000.00        

बाग्लङु टोलको सामदुाफयक भवन जान ेअधरुो  बाटो िलान बाग्लङु टोल ४ 700,000.00        

िरदवुाथ टोलको अधरुो सामदुाफयक भवन र्नमाथण िरदवुाथ टोल ४ 400,000.00        

वोर्डथङ्ग टोलको रामजी र्संखडाको घरदेखी पिीम जान ेबाटो 
िलान

वोर्डथङ्ग टोल ४ 500,000.00        

भवनीपरुको बंगाला घरदेखी भट्टीटोलको नासी तथा जैन 
चौधरीको घर हदैु गोल घर सम्म र रमोद हजराको घर 
देखी फवसौर्लया जान ेबाटो सम्म नाला र्नमाथण

भवानीपरु ५ 2,500,000.00      

बकुर्लया मेनरोड सन्त ुचौधरीको घर हदैु राधेश्याम 
चौधरीको घरसम्म तथा बकुर्लया मेनरोडको जगरनाथ 
चौधरीको  घर देक्ख अमवाटोलसम्म र फवताथ टोलमा नाला 
र्नमाथण

बकुर्लया ५ 3,000,000.00      

अधरुो नाला र्नमाथण बकुर्लया ५ 1,000,000.00      

फिल्डटोलमा महमदपरु नाला र्नमाथण फिल्डटोल ५ 1,000,000.00      

नगौलको चौधरी टोलमा बाटो िलान चौधरी टोल ६ 1,000,000.00      

नगौलको मसु्लीम टोलमा बाटो िलान मसु्लीम टोल ६ 300,000.00        

नगौलको महतो टोलमा बाटो िलान महतो टोल ६ 300,000.00        

नगौल स्कुल देखी क्शव मन्दीरसम्म बाटो फवस्तार तथा ग्रावल नगौल ६ 1,000,000.00      

वाटो ममथत वडा भरी ६ 500,000.00        

नगौलको अधरुो बाटो िलान नगौल ६ 500,000.00        

क्शव मन्दीर देखी दखुा दनवुारको घरसम्म बाटो िलान क्शव मन्दीर ६ 300,000.00        

घसुकुपरुमा अधरुो बाटो िलान घसुकुपरु 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 मगुले आजमको घर देखी 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 देखी खाल्का टोल ७ 500,000.00        

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण फिरोज जीको घर देखी 
रामबाब ुपासवानको घर सम्म

पाडा बजार ठोल ७ 500,000.00        

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण अशोक आलवुालाको घर देखी शान्ती टोल ७ 500,000.00        

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण सोहरम जीको घर 
र्तर

७ 500,000.00        

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण नथनुी साहको घर र्नर क्शव पावथती हल पूवथ ७ 500,000.00        

बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण हाइवे देखी रकाश तेलीको 
घर हुाँदै सन्दीपको घर सम्म

जीतपरु ७ 500,000.00        
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बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण सोहरम जीको घरदेखी उिर 
रेक्जनाको घर सम्म

जीतपरु ७ 500,000.00        

बाटो ग्रवेल 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 जानबेाटोमा कल्भटथ र्नमाथण लोहसण्डा ८ 300,000.00        

रमौली बाटो िलान रमौली ८ 1,200,000.00      

वडा भरी बाटो ग्रवेल तथा ममथत कायथ वडा भरी ८ 575,000.00        

गंगा साहको घर देखी पूवथ फवचला इनारसम्म पदक्क नाला 
तथा वाटो र्नमाथण

छाताफपरा ९ 2,500,000.00      

पाना लालको घरदेखी ट्रान्सिरमरसम्म पदक्क बाटो र्नमाथण छाताफपरा ९ 1,000,000.00      

र्द्ाररकाको घरदेखी पूवथपफट्ट कुलोसम्म पदक्क बाटो र नाला 
र्नमाथण

छाताफपरा ९ 1,000,000.00      

र्बचला इनार देखी मध ुचौधरीको घर हुाँदै सामदुाफयक 
भवनसम्मको बाटो ग्रावेल

छाताफपरा ९ 500,000.00        

तीन ओटा इनार तथा नाला ममथत छाताफपरा ९ 400,000.00        

छाताफपरा गाउाँको दक्क्षण पफट्ट रहेको अधरुो सावथजर्नक भवन 
र्नमाथण

छाताफपरा ९ 1,400,000.00      

र्नतनपरुको फवजय मल ठाकुरको घरदेखी भोला साहको 
र्मलसम्म गाउको र्भर्त्र बाटोमा पक्की नाला तथा बाटो िलान

र्नतनपरु १० 1,800,000.00      

र्नतनपरुको र्सरर्सया नदीको पलु देखी दलीत बस्ती हाँदै 
उिर समसान घाट जान ेबाटो र्नमाथण

र्नतनपरु १० 200,000.00        

बेहराको जमदार यादवको घरदेखी सन्जेल महतोको घरसम्म 
पक्की नाला र्नमाथण

बेहरा १० 2,000,000.00      

बलवुा चौकी महतोको घरदेखी उिर फवद्यालय जान ेबाटोको 
पक्की नाला र्नमाथण बलवुा 10 600,000.00        

बलवुा मेनरोडबाट पूवथ उपेन्र सहनीको घरसम्म जान ेबाटो 
िलान

बलवुा 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 देखी 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 देखी 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        

खशुनन्दन चौधरीको घर देखी नन्दफकशोर चौधरीको घरसम्म 
सडक िलान

चौधरी टोल १२ 1,500,000.00      

भगौर  चौधरीको र्मल देक्ख मसुहर टोलसम्म सडक िलान फपपररया टोल १२ 2,500,000.00      
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छठीघाट भटेुली खााँको घरदेखी खशुनन्दन चौधरीको 
घरसम्म बाटोको उिर तिथ  नाला र्नमाथण

ििेपरु १२ 500,000.00        

रर्मत चौधरीको घरनरेको चौकदेखी पूवथ वाटोमा सडक िलान ििेपरु १२ 1,000,000.00      

श्याम चौधरीको घरदेखी श्री खााँको घरसम्म सडक ग्रावेल ििेपरु १२ 200,000.00        

अधरुो सडक िलान र नवल र्संहको घर देखी खेल मैदान 
जान ेबाटोमा ग्राभेल

शान्ती टोल १२ 550,000.00        

वडाध्यक्ष लालबाब ुचौधरीको घरदेखी मठ जान ेबाटोको 
खोलामा कल्भटथ र्नमाथण

ििे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 न.ेरा. रा.फव. पोता १३ 400,000.00        

अधरुो सडक िलान पचलुी चौधरी टोल १३ 700,000.00        

१३ नं वडा भरी सडक ममथत तथा ग्रभेल वडा भरी १३ 1,800,000.00      

भदठया पोता नाला र्नमाथण बाटो पूवथ बासदेुवको घर देखी 
राजेन्र सहनीको घरसम्म र र्भखारीको घर देखी बासदेुवको 
घरसम्म

भदठया पोता १३ 1,400,000.00      

ठूलो पोता नाला र्नमाथण सडकको दबैु छेउ पैनी देखी 
हेमनको घर सम्म

ठूलो पोता १३ 1,400,000.00      

सानो डमुरवाना नाला र्नमाथण बम बहादरुको खेतदेखी 
र्गरधारीको घरसम्म

१३ 1,400,000.00      

अस्थाइथ रहरी पोि भवन र्नमाथण रजघट्टा १३ 200,000.00        

र्सताराम भण्डारीको घर देक्ख बोररङ टोल सम्म स्ल्याप 
िलान

र्सतराम भण्डारीको 
घर

१४ 2,500,000.00      

बेहरी फवगा चौधरीको घर देक्ख रंगफवरको घर सम्म स्ल्याप 
िलान

बेहेरी फवगा १४ 2,500,000.00      

जनता मार्बको दक्क्षण तिथ  अधरुो नाला र्नमाथण जनता मार्ब १४ 550,000.00        

वडा भरीकै ग्राभेल तथा ममथत वडा भरी १४ 750,000.00        

कााँटा टोलको भवानीपरु जान ेबाटोमा थप स्ल्याब िलान भवानीपरु १५ 1,900,000.00      

भारती चोक देखी उिर जानबेाटोमा थप स्ल्याब िलान भारती चोक १५ 1,900,000.00      

सनु्दरवस्तीको र्भर्त्र बाटोमा अधरुो स्ल्याब िलान सनु्दर वस्ती १५ 500,000.00        

डमुरवानाको चौधरीटोलको सामदुाफयक भवनको थप तल्ला र 
छठी घाट ब्रह्मथानको मन्दीर र्नमाथण

डमुरवाना चौधरी 
टोल

१५ 700,000.00        

कृफि सडक ममथत संभार तथा स्तर उन्नती वडा भरी १५ 1,000,000.00      

बदािर कतवाथ अधरुो नालन र्नमाथण बदािार १६ 900,000.00        

पैनी टोल  अधरुो स्ल्याब िलान पैनीटोल १६ 900,000.00        

डकाहाको र्तथथ आलेको घर हदैु खयरसल्ला जोड्न ेबाटो स्ल्याव िलानमानमत सडक खण्ड १६ 1,500,000.00      

झल्ला, खयरसल्ला, कतवाथ, महेन्रनगर, फपलवुा, लामाटोल, 
डााँडाटोल बाटो ग्रबेेल तथा ममथत

उल्लेक्खत ठाउाँमा १६ 550,000.00        

बाटो ग्रलेेल तथा स्तर उन्नती १६ फकर्म देक्ख ७ 
नम्बर सम्म

१६ 200,000.00        

बाटो ग्रलेेल तथा स्तर उन्नती १० नम्बर देक्ख ४ 
घरसम्म

१६ 150,000.00        
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बाटो ग्रलेेल तथा स्तर उन्नती ६ नम्बर देक्ख 
सनु्दरजीको घरहदैु 
भिेचौक सम्म

१६ 150,000.00        

बाटो ग्रलेेल तथा स्तर उन्नती बीरमान चोक देक्ख 
पवुथटोल ४ नम्बर 
सम्म

१६ 50,000.00         

बाटो ग्रलेेल तथा स्तर उन्नती ४ घरेदेक्ख ७ 
नम्बर भक्िचोक  
४ नम्बर सम्म

१६ 150,000.00        

रामजी आदशथ खानपेानी देक्ख चोक जान ेबाटो स्ल्याव िलान फपलवुा १६ 850,000.00        

जैतापरु चौधरी टोलमा स्ल्याब िलान जैतापरु १७ 1,000,000.00      

जैतापरु चौधरी टोलमा अधरुो नाला र्नमाथण जैतापरु १७ 300,000.00        

ने.रा.मा.र्ब. रघनुाथपरु देखी रघनुाथपरु जान ेबाटोको अधरुो 
स्ल्याब िलान

रघनुाथपरु १७ 1,000,000.00      

जैतापरुको कााँटा टोलको स्ल्याब िलान जैतापरु १७ 1,000,000.00      

साम्तेर्लङ्ग बौर्द् गमु्बाको अधरुो भवन र्नमाथण रामनगर १७ 500,000.00        

ने.रा.मा.फव.जैतापरुको पखाथल घेरबार र चौरमा माटो पनेु कायथ जैतापरु १७ 500,000.00        

ने.रा.मा.फव. रघनुाथपरुको अधरुो सटर र्नमाथण रघनुाथपरु १७ 500,000.00        

रघनुाथपरुको ब्रह्मस्थानमा चौतारा र्नमाथण रघनुाथपरु १७ 100,000.00        

बाटो ममथत वडा भरी १७ 500,000.00        

श्रीपरु टोलमा बाटो िलान श्रीपरु टोल १८ 500,000.00        

बाटो ग्राबेल सम्पणुथ बाटोहरु वडा भरी १८ 1,000,000.00      

उिरवारी टोल देक्ख उक्चर्डचोक सम्म अधरुो सडक िलान उक्चर्ड १८ 800,000.00        

कुसमाडी बाहनु टोलको फपपलको रुख देक्ख बज्य ुजेठाको 
घरसम्म अधरुो बाटो िलान

कुसमाडी बाहनु टोल १८ 1,200,000.00      

बडहवाथ सलब घर देक्ख राजन पौडेलको घरसम्म बाटो िलान बडहवाथ १८ 500,000.00        

रामाज्ञा साहको घरदेक्ख लक्ष्मण दासको सेलर र्मल सम्म 
बाटो िलान

रामज्ञाको घर १९ 2,000,000.00      

अनपु साहको घर देक्ख श्री दासको घरसम्म बाटो िलान 
तथा नाला र्नमाथण

अनपुको घर १९ 2,000,000.00      

नैमदुदन र्मयााँको घरदेक्ख तैयब र्मया अंसारीको घर हदैु 
हमजा देवानको घर सम्म बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

नैमदुदन र्मयाको घर १९ 1,000,000.00      

उिम र्मया अंसारीको घर देक्ख सैिुल्ला र्मया अन्सारीको 
घर सम्म बाटो िलान तथा नाला र्नमाथण

उिम र्मयाको घर १९ 1,000,000.00      

हसमलु्ला देवानको घर देक्ख मक्स्जद सम्म बाटो िलान तथा 
नाला र्नमाथण

हसमलु्लाको घर १९ 500,000.00        

क्चर्नर्मल देक्ख सानो मफटअवाथ जान ेअधरुो 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 देक्ख र्संहासन 
र्गरीको घरसम्मको बाटोमा नाला र्नमाथण

सानो बसर्डलवा २० 1,000,000.00      
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सानो वसर्डलवाको क्शव मन्दीरमा पखाथल तथा गेट र्नमाथण सानो बसर्डलवा २० 500,000.00        

रामचन्र साहको घर देखी शम्भ ुयादवको घरसम्मको 
बाटोमा पक्की नाला र्नमाथण

वसर्डलवा २० 1,500,000.00      

र्बन्द ुशमाथको घर देखी पूवथ के्षत्रीय बाटो सम्म पक्की िलान कञ्चनपरु २० 1,000,000.00      

ददन दयाल चौधरीको घरदेखी रामदि चौधरीको घरसम्मको 
बाटो िलान

बसर्डलवा २० 1,000,000.00      

वडा भरी बाटो ममथत वडा भरी २० 950,000.00        

माइराम चोक देखी पाउरोटी कारखाना सम्म अधरुो बाटो 
िलान

अमलेखगञ्ज २१ 3,000,000.00      

अमलेखगञ्जको अधरुो मसान घाट सेड र्नमाथण अमलेखगञ्ज २१ 500,000.00        

अमलेखगञ्जको माइराम चोकमा नाला र्नमाथण अमलेखगञ्ज २१ 200,000.00        

थानीमाइथ मन्दीर देखी पाउरोटी कारखानासम्म नाला र्नमाथण अमलेखगञ्ज २१ 300,000.00        

र्सता केसीको घर देखी बरको बोट हुाँदै अको नालामा 
जोड्न ेनाला र्नमाथण

अमलेखगञ्ज २१ 300,000.00        

रामहरीको घर देखी क्शव सहनी सम्मको घरसम्म बाटो 
िलान

अमलेखगञ्ज २१ 600,000.00        

ब्यापारी कम्प्लेसस अधरुो भवन, वडा कायाथलयको गेट र 
पखाथल र्नमाथण

अमलेखगञ्ज २१ 600,000.00        

ने.रा.मा.फव. अमलेखगञ्जको पखाथल र्नमाथण अमलेखगञ्ज २१ 300,000.00        

फवजय राउतको घरदेखी राजमागथ जोड्न ेबाटो िलान र 
नाला र्नमाथण

अमलेखगञ्ज २१ 1,000,000.00      

मूलखोला वस्तीको नयााँ बाटो र्नमाथण मूलखोला २२ 500,000.00        

ने.रा.र्न.मा.फव. चकरी देखी मूलखोला सम्म नाला र्नमाथण चकरी २२ 1,000,000.00      

नयााँ वस्तीमा अधरुो गल्छी र्नयन्त्रण नयााँवस्ती २२ 500,000.00        

ओमशान्ती पम्प देखी मार्थ िलान बाटोमा जोड्न ेबाटो िलान फवरेदमार २२ 1,000,000.00      

र्बरेदमार रुम्बा टोल जान ेनयााँ बाटो र्नमाथण फवरेदमार २२ 500,000.00        

३ नं. पलु भ्यूटावरसम्म जोड्न ेअधरुो वाटो र्नमाथण ३ नं. पूल २२ 500,000.00        

३ नं. पलु देखी िुकुवावास जान ेनयााँ बाटो र्नमाथण ३ नं. पूल २२ 500,000.00        

शार्लमार क्स्टल देखी फवच गाउाँ हुाँदै छालार्मल सम्म पदक्क 
बाटो तथा नाला र्नमाथण

भलहुी २३ 7,000,000.00      

वडा भरी बाटो ममथत वडा भरी २३ 300,000.00        

यासीन देवानको घरदेखी आलम अन्सारीको घरसम्म मूल 
बाटो पक्की िलान

दक्क्षण टोल २४ 800,000.00        

सलु्तान अन्सारीको घरदेखी मूल बाटोसम्मको अधरुो पक्की 
नाला र्नमाथण

२४ 1,700,000.00      

महन्त धोवीको घरदेखी भोला अन्सारीको बााँससम्म बाटो 
िलान र अन्सारुलको घरसम्म नाला र्नमाथण

नदी टोल २४ 2,000,000.00      

गयासफुर्द्न अन्सारीको घरदेखी जािर र्मयाको घरसम्म 
अधरुो बाटो र्नमाथण

नहर टोल २४ 800,000.00        

र्सतारामको घरदेखी स्वास््य चौकी सम्मको बाटो िलान २४ 800,000.00        

जामे मक्िद जान ेबाटोमा माटो पनेु तथा ग्रावेल २४ 500,000.00        
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मदशाथ समसलु उलमुको भवन र्नमाथण तथा ममथत नहर टोल २४ 500,000.00        

सखुाडीको घरदेखी नथनुीको घरसम्म माटो परुी ग्रावेल नहर टोल २४ 250,000.00        

वडा भरी बाटो ममथत वडा भरी २४ 500,000.00        

भवानीपरु नयााँबस्ती रोडमा पक्की नाला र्नमाथण गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 800,000.00        

दईु तहको सडक सञ्जाल जोड्न ेचक्रपथ गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 2,500,000.00      

गरुु योजना र्नमाथण सहकायथ गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,500,000.00      

जीतपरु - ििेपरु सडक र्नमाथण जीतपरु देक्ख ििेपरु नगर स्तरीय 5,000,000.00      

जीतपरु गिीमाई रमौली इनवाथर्सरा सडक र्नमाथण जीतपरु देक्ख 
इनवाथर्सरा

नगर स्तरीय 4,000,000.00      

औराहा िरहदवा रमौली सडक र्नमाथण औराहा देक्ख रमौली नगर स्तरीय 4,000,000.00      

स्याउलीचोक जोलाथई आबाटार सडक र्नमाथण स्याउलीचोक देक्ख 
आबाटार

नगर स्तरीय 3,000,000.00      

फपलवुा - आदशथनगर- महेन्रनगर- बदािर सडक र्नमाथण फपलवुा नगर स्तरीय 4,000,000.00      

रचास रर्तशत लागत सहभार्गता योजना नगर भरी नगर स्तरीय 10,000,000.00    

पवुाथधार ( 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 देक्ख खानपेानीसम्मको बाटो िलान र्समरा नगर स्तरीय 2,000,000.00      

उपमहानगर कायाथलय पछाडी व्यवस्थापन जीतपरु नगर स्तरीय 1,000,000.00      

रामनगरको सलव घर र्नरको अशोक मोिानको घर देक्ख 
फपपलडााँडाजान ेवाटो िलान

रामनगर नगर स्तरीय 2,000,000.00      

अमलेखगञ्ज देक्ख चकरी सडक र्नमाथण अमलेखगञ्ज चकरी नगर स्तरीय 1,500,000.00      

सनु्दरबस्ती देक्ख नयााँबस्ती सडक र्नमाथण वडा नम्बर १५ सनु्दरवस्ती 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 जोड्न ेकल्भटथ र्नमथण २० र १९ नगर स्तरीय 2,000,000.00      

बजनीमा कल्भटथ र्नमाथण बजनी नगर स्तरीय 1,500,000.00      

जीतपरु गदुरी बजार व्यवस्थापन जीतपरु नगर स्तरीय 1,000,000.00      

रेल्वेबाट मकु्िम टोल जान ेबाटो र्नमाथण र्समरा नगर स्तरीय 1,000,000.00      

चोला पक्ण्डतको घर देक्ख पक्िम बाटोमा नाला र्नमाथण नरवस्ती नगर स्तरीय 2,000,000.00      

3020 र्संचाइथ 7,350,000.00      

र्डप बोररङको लागी पाइप लाइन र्बस्तार वडा भरी ३ 500,000.00        

र्संचाइथको लार्ग वोररङ्ग गाड्न े वडा भरी ९ 500,000.00        

मेन नहरबाट परवानीपरु गा.पा.को र्समानासम्म कृफि नहर 
र्नमाथण

वलवुा १० 200,000.00        

र्सचाइ नहर तथा कुलो मरम्मत वडा भरी १३ 300,000.00        

र्समल शान्ती चोक देखी पवुथ 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      

जैतापरुको चौधरी टोल र दाहाल टोलमा स्यालो टू्यवेल 
जडान

जैतापरु १७ 100,000.00        
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फपपलडााँडा २ वटा स्यालो टु्यवेल फपपलडााँडा १७ 100,000.00        

फपपररया महुानको पैनी सरसिाइथ कायथ रामचन्र साहको घरसम्म २० 200,000.00        

चरुरया खोलाको महुान देखी 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      

3030 भवन तथा शहरी फवकास 28,350,000.00    

मगर संघको अधरुो भवन र्नमाथण भिीनगर १ 300,000.00        

पषु्पाञ्जली भवन र्नमाथण पथलैया 1 200,000.00        

वडा नं ४ को अधरुो आत्मज्ञान भवन र्नमाथण औराहा ४ 500,000.00        

बलवुाको रामजानकी मन्दीरको अधरुो भवन र्नमाथण बलवुा १० 700,000.00        

खैरवा उिर टोलको सामदुाफयक भवन र्नमाथण खैरवा ११ 500,000.00        

आमाडार मसुहर वस्तीमा भसू्थान र्नमाथण आमाडार ११ 300,000.00        

जनकल्याण मञ्चको भईु ि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 अधरुो दर्लत धमथशाला र्नमाथण कुसमाडी १८ 400,000.00        

कुसमाडी चौधरी टोलको अधरुो मफहला सामदुाफयक भवन 
र्नमाथण

कुसमाडी १८ 500,000.00        

बडहवाथ मौवा देबी यवुा 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 जीतपरु गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,500,000.00      

र्बजनसे टावर जीतपरुर्समरा 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    

जीतपरु 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 जीतपरु जीतपरु नगर स्तरीय 200,000.00        

3040 उजाथ लघ ुतथा साना जलफवद्यतु 1,900,000.00      

वडा र्भत्रका टोलहरुमा भेपर लाइट जडान वडा भरी 23 150,000.00        

ट्रान्सिर जडान तथा र्बद्यरु्तकरण 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 र्बजलुी फवस्तार छाताफपरा ९ 500,000.00        

सोलार बिी जडान वडा नं. ६ वडा भरी ६ 500,000.00        
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वडा भरी सडक बक्ि जडान वडा भरी १४ 200,000.00        

3050 सञ्चार 47,500.00         

सूचनामूलक कायथक्रम वडा भरी 1 47,500.00         

40 बन बातावरण भसंूरक्षण तथा फवपद ब्यवस्थापन 26,972,500.00    

4010 बन तथा भसंूरक्षण 2,600,000.00      

असमसानघाटमा बकृ्षारोपण तथा सेड र्नमाथण इनरवार्सरा १९ 100,000.00        

सावथजर्नक ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन नगर भरी नगर स्तरीय 1,000,000.00      

सावथजर्नक ऐलानी तथा पर्तथ जग्गा संरक्षण एबं बकृ्षारोिण गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,500,000.00      

4020 जलाधार संरक्षण 300,000.00        

रावबनमा रहेको फक्रयापतु्री भवन र्नरको मलु कुवा संरक्षण रामबन ३ 300,000.00        

4030 वातावरण संरक्षण जलवायू पररवतथन -                 

4040 िोहोरमैला तथा िल ब्यवस्थापन 12,325,000.00    

िोहोर मैला तथा िल ब्यवस्थापन वडा भरी ७ 500,000.00        

िोहोर राख्न े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    

4050 जलउत्पन्न रकोप र्नयन्त्रण 7,455,000.00      

पथलैया खहरे खोला तटबन्ध र्नमाथण पथलैया 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 चरेु खोलामा 
तटबन्ध र्नमाथण

अमलेखगञ्ज २१         600,000.00 

चकरीको कुमारी लो को घर अगाडी खोल्सीमा तटबन्ध 
र्नमाथण

चकरी २२         500,000.00 

चरेु खोला र र्बजौरी खोलामा तटबन्ध र्नमाथण चरेु 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 

दधुौरा खोला र्नयन्त्रण तथा तटबन्धन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय       1,500,000.00 

जीतपरु ब्रह्ममाई नदद र्नयन्त्रण जीतपरु नगर स्तरीय       1,000,000.00 

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 
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र्बपद ब्यवस्थापन कोि वडा भरी ३         100,000.00 

आगलागी हावाहरुी चट्याङ्ग बािीफपडीतहरुको लार्ग सहयोग 
कायथक्रम

वडा भरी 4         100,000.00 

फवपद ब्यवस्थापन सामाग्री खररद जीतपरु 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 आउन े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 

दैवी रकोप तथा उर्द्ार कायथक्रम वडा भरी 24         100,000.00 

र्बपद ब्यवस्थापन कोि गत बिथको अल्या 
समेत गरी

नगर स्तरीय       1,200,000.00 

4070 वारुणयन्त्र सञ्चालन 1,800,000.00      

बारुणयन्त्र सञ्चालन एबं ब्यवस्थापन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 1,800,000.00      

50 सावथजर्नक सेवा संस्थागत क्षमता फवकास सूशासन     71,810,000.00 

5010 सामान्य सेवा 69,520,000.00    

जनरर्तर्नर्धहरु तथा कमथचारीलाइथ क्षमता फवकास तार्लम जीतपरु 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 जैतापरु १७          70,000.00 

बजर तथा र्बद्यालय अनगुमन 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 के्षत्र पफहचान, र्बस्तार, संकलन तथा व्यवस्थापन 
कायथक्रम

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    

मेशनेरी औजार खररद कायाथलय नगर स्तरीय 5,000,000.00      

न्याफयक सर्मर्त फक्रयाकलाप ( मेलर्मलाप) नगर भरी नगर स्तरीय 1,000,000.00      

नगर गर्तफवर्ध रेर्डयो 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      

5020 सरुक्षा ब्यवस्थापन 500,000.00        

सरुक्षा व्यवस्थापन र सहकायथ नगर भरी नगर स्तरीय         500,000.00 

5030 सूचना रफवर्ध 1,200,000.00      
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वडा कायाथलयको लार्ग पत्रपर्त्रका तथा पसु्तक खररद छाताफपरा ९          50,000.00 

र्डजीटल बडापत्र  कायाथलयमा जडान गत बिथको अल्या नगर स्तरीय         150,000.00 

रर्बधी मैत्री कायथपार्लका गत बिथको अल्या नगर स्तरीय         500,000.00 

सरुक्षा र्सर्स सयामेरा जडान सहकायथ नगर भरी नगर स्तरीय         500,000.00 

5040 पक्ञ्जकरण ब्यवस्थापन -                 

5050 स्थानीय त्याङ्क संकलन र अर्भलेख ब्यवस्थापन 200,000.00        

स्थानीय त्याङ्क संकलन र अर्भलेख ब्यवस्थापन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय         200,000.00 

5060 सशुासन रवधथन 390,000.00        

आन्तररक र्नयन्त्रण रणाली व्यवस्थापन गत बिथको अल्या नगर स्तरीय 390,000.00        

5070 अनसुन्धान तथा फवकास -                 

5080 अन्यत्र वर्गथकृत नभएको -                 

संक्घय सरकारको सशतथ अनदुानको खचथ 291,600,000.00   

रदेश सरकारको सशतथ अनदुानको खचथ 20,000,000.00    

बहकेु्षर्त्रय पोिण 2,000,000.00      

सामाक्जक सरुक्षा भिा 115,359,000.00   

यरु्नसेिको सशतथ अनदुान कायथक्रम 9,802,000.00      

कायाथलयको चाल ुखचथ 161,900,000.00   

कायाथलयको पुाँजीगत खचथ 13,000,000.00    

जम्मा खचथ 1,071,501,820.00 

के्षत्र र्बर्नयोक्जत रकम रर्तशत

आर्थथक फवकास 29729820 6.49

सामाक्जक र्बकास 77,856,000  17.01

पवुाथधार फवकास 251,472,500 54.93

बातावरण तथा र्बपद ब्यवस्थापन 26,972,500  5.89

सावथजर्नक सेवा 71,810,000  15.68

जम्मा 457,840,820 100.00

वडाको संख्या = २४


