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८ ब्यबसाफयक भैंिी िर्क प्रबदकन कायकक्रर्   वडा नं १ ३५०००० 

९ ब्यबसाफयक बाख्रा / बंगुर  िर्क प्रबदकन कायकक्रर्  वडा नं १ ३५०००० 
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ख सामाभजक भवकास     

१ नवदुगाक आ. फव.को पखाकल फनर्ाकण  वडा नं. १,ब्लक नं. ९ १५०००० 

२ जनज्योती आ.फव.ज्योतीनगर घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ज्योफतनगर १००००० 

३ खड्ग उ.र्ा.फव.र्ा र्ाटो पटानी    वडा नं. १,ब्लक नं.५ २००००० 
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१८ र्ाँ नवदुगाक र्खिरर्ा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १,ब्लक नं. ९ १००००० 

१९ राधाकृष्ण र्खिर गेट फनर्ाकण र पक्की घेरा पखाकल फनर्ाकण   वडा नं. १ ५०००० 
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२७ लागु औिध दुव्यकसन फबरुद्ध सचेतना कायकक्रर्  वडा नं. १ ५०००० 

२८ टीकापुर सांसृ्कफतक सर्ाजका लाफग फवफवध कायकक्रर्   वडा नं. १,ब्लक नं. २१ १५०००० 

२९ खप्तड सांसृ्कफतक कायकक्रर्   वडा नं. १,ब्लक नं. २१ ५०००० 

३० र्फहला फवकास तथा िर्ता अफभबृखद्ध कायकक्रर्    वडा नं. १ १००००० 

३१ जेष्ठ नागररक सम्मान कायकक्रर्    वडा नं. १ ५०००० 
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ग पूवाषधार भवकास     

१ 
खक्रौला सडक देखख पखस्चर् गणेि र्खिर हँुदै फिविंकर टोल हँुदै १५० फिटे सडक जोड्ने सडक कालोपते्र सडक 

फनर्ाकण आयोजना 
 वडा नं. १ ३०००००० 

१ 
फबरेन्द्र िाहको घर देखख उिर टीकापुर बहुरु्खी क्याम्पस सडक जोड्ने सडक, (ब्लक नं. २६) र औद्यौफगक िेत्र नफजक 

रु्नुवा रोडबाट पफिर् तिक  कर्ला सुनारको घर देखख िंकर फव.क. को घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल 
वडा न.१ब्लक नं. २९ ५००००० 

२ 
काफलका र्खिर नफजक राफजपुर कुलार्ा कल्भटक फनर्ाकण (दुगाकनगर टोल) र पतन्जली योग साधना तथा सावकजनीक टर स 

फनर्ाकण  
वडा न.१ दुगाकनगर टोल ७००००० 

३ घुर्कुतुवा कुलो उिर प्रसान्त िाहीको घर देखख फधज राज रेग्मीको घर सम्म जाने सडक फनर्ाकण वडा न.१सफर्फतपुर ५००००० 

४ भगरैया काफलचरण चौधरीको घर नफजक राफजपुर कुलार्ा कल्भटक फनर्ाकण  वडा न.१,राफजपुर ५००००० 

५ 

हकक  बहादुर रावलको घर देखी चक्र बहादुर कठायतको घर सम्म जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा देखख ग्राभेल र 

टीकापुर बहुरु्खी क्याम्पसको गेट देखख उिर कल्भटक देखख पखस्चर् खक्रौला इस्वोरा साउदको घर फसफट बसपाकक  सम्म 

सडक फनर्ाकण  

वडा न.१ब्लक नं. ३० ५००००० 

६ रु्नुवा देखख उिर नव राज भट्टराईको घर हुदै उद्योगीक िेत्र जाने सडक फनर्ाकण,  वडा न.१औद्योगीक िेत्र ५००००० 

७ 
प्रकाि रावलको घर देखख जोगीरार् फबस्टको घर हँुदै ररङ्ग रोड सम्मको सडक र दाङ बहादुर रावलको घर पुवक बुद्धी 

बहादुर िाहको घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१,ज्योफतनगर ५००००० 

८ 
लक्ष्मण साउद र जगत साउदको घरको फबचको बाटो हँुदै रण बहादुर साउदको घर हँुदै गरे् साउदको घरबाट फधरज 

भण्डारीको घर सम्म जाने सडक र फभर् बहादुर सेफठको घर सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१, ब्लक नं. २५ ५००००० 

९ रु्नुवा रोड फबधुत कायाकलयको पफिर्फतरको कल्भटक देखख दफिण बनगाउँ जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  वडा न.१ब्लक नं. २४ ५००००० 

१० 
बनगाउँ फबचपुरुवा हँुदै वडा नं ३ जोड्ने पक्की पुलसम्मको सडक फनर्ाकण र बर् बहादुर पुनर्गरको घर देखख राज देव 

चौधरीको हँुदै वडा नं. ४ को फसर्ाना सम्मको सडक र्र्कत  
वडा न.१बनगाउँ ६००००० 

११ 

देफबरार् ढंुगानाको घर देखख फर्न बहादुर िाहीको घर सम्मको पे्रर् िाहको घर देखख खगेन्द्र भण्डारीको घर फनर्कला 

बर्को घर हँुदै १५० फिटे राजेन्द्र रावलको घर हँुदै प्रकाि िाहको घर हंुदै पाकक  वररपरीको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा 

ग्राभेल (ब्लक नं. २३ बागेस्वरी टोल) र ब्लक नं. ११ डर ाईभर टोलको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  

वडा न१ ब्लक नं. २३ र ब्लक 

नं. ११ 
६२५००० 

१२ 
कर्ल राज रेग्मीको घर देखख पखस्चर् तकक  बहादुर रावलको घर सम्म जाने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल (ब्लक नं. 

२५) र ब्लक नं. १२ को आराफर्लको उिर बनगाउँ जाने कालोपते्र सडक सम्म जोड्ने सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  

वडा न.१ ब्लक नं. २५ र ब्लक 

नं. १२ 
५००००० 

१३ 
सुरत रावलको घर देखख प्रकाि फबस्टको घर हँुदै भजन साउदको घर देखख पखस्चर् िाखन्त चौधरीको घर सम्मको 

सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१ ,ब्लक नं. ८ ५००००० 

१४ ब्लक नं. २१ को पुवक फसर्ाना देखख ब्लक नं. १८ हँुदै योगाश्रर् हँुदै फिव बहादुर थापाको घर जोड्ने सडक ग्राभेल   वडा न.१,ब्लक नं. २० र २१ ५००००० 

१५ 
गणेि साउदको घर देखख चुल्हौ चौधरीको घर पछाडी जाने सडक, र पददु चौधरीको घर देखख जय बहादुर िाहीको घर 

हँुदै आँखा अस्पताल जोड्ने सडक फनर्ाकण  
वडा न.१, ब्लक नं. ३ ५००००० 



१६ 

टी.ब.क्याम्पस जाने सडक पुवक बर् बहादुर नेपाली डाक्टरको घर पछाडी फजर् क्लबको फबचर्ा फब.फव.र्खिर जाने सडक, 

सुयकचन्द्र भट्टराईको घर र पे्रर् बहादुर रावलको घर बीचबाट दूरसंचार कायाकलय सम्मको सडक, फकसान र्ल्टी प्रपोज 

देखख खडक साउदको घर हँुदै भद्रा िाहको घरसम्म र टेक बहादुर दलाकर्ी र्गरको घर देखख तारा प्रसाद जैिी घर हँुदै 

जय रावलको घर सम्मको सडक, र्ोफत फसंह साउदको घर देखख बुद्धी चौधरीको घर हँुदै पूणक प्रसाद सापकोटाको घर हँुदै 

पे्रर् बहादुर िाहीको घर सम्म र डम्बर रावलको घर अगाडी धन प्रसाद फतवारीको घर अगाफडको चोकर्ा र्ाटो पटानी 

तथा ग्राभेल 

वडा न.१,ब्लक नं. २ ८०६२४८ 

१७ 

योगाश्रर् पछाडी रहेको सडक फनर्ाकण, फचत्र फगरीको घर देखख टोप फबस्टको घरसम्म, अरफनको सु्कल देखख पछाफडको 

पखाकल देखख योगाश्रर् जाने सडक, झपट िाहीको घर देखख रतन टर्ट्टाको घर सम्म र चेतराज फगरीको घर देखख लक्ष्मी 

देवी कँुवरको घर सम्मको सडक फनर्ाकण 

 (वडा न.१ ब्लक नं. १८ ५००००० 

१८ 
रानी जर्रा फसचाई कायाकलय देखख भू.पु.करै्या बस्ती हँुदै िखिनगर जाने सडक र्र्कत र बढी फपफडत फिफवरको अधुरो 

सडक  फनर्ाकण  
 (वडा न.१  िखिनगर ५००००० 

१९ 

ब्लक नं. १० का गिी नं. ५ (जनता टेलरको गिी) , गिी नं. ६ (रार् ब. बुढाको घर) र गिी नं. ११ को सडक फनर्ाकण 

(ब्लक नं. १०) र ब्लक नं. १० खस्थत परर्ानि पाने्डयको घर देखख खड्ग रे्र्ोररयल इंखिि बोफडिंग सु्कलको गेट सम्म र 

सो गेट देखखसन्त फनरन्कारी आदिक फवद्या र्खिर सु्कलको गेट हँुदै कालु फसंह कडायतको घर सम्मको सडक ग्राभेल | 

वडा न.९ब्लक नं. १० ८००००० 

२० 
१ नं. वडा कायाकलय देखख एयरपोटक हँुदै सीतापुर जाने सडकसंग जोफडएको पुवक तिक  जगत साउदको घर देखख पुवक आँखा 

अस्पताल सम्मको सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल |  
वडा नं. १,ब्लक  नं. १८  ५००००० 

२१ 
भि बहादुर रावलको घर देखख देवानि ररर्ालको घर सम्म, फपंकी थापाको घर देखख फर्ठु रावलको घर सम्म जाने 

सडक, वाल बोहराको घर देखख तफप रावलको घर सम्मको सडक  
वडा न.१ब्लक नं. १५ ५००००० 

२२ 

चंख कडायतको घर देखख पुवक फदपक वडको घर हँुदै पदर् लुहारको घर देखख सुयक बहादुर कडायतको घर हँुदै नव दुगाक 

सु्कल सम्मको सडक र नवदुगाक फन.र्ा.फव. सु्कल हँुदै कल्पना अफधकारीको घर देखख अगाडी कालोपते्र सडक सम्म जाने 

सडक फनर्ाकण  

वडा नं. १,ब्लक नं. ९ ५००००० 

२३ 
टेक बहादुर साउदको घर देखख सफचन ओडको घर सम्म पाकक  रोडको गोल चोक देखख रन फसंह साउदको घर सम्मको 

सडकर्ा र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
वडा न.१,ब्यबसाय िेत्र ५००००० 

२४ 
सीतापुर रोड देखख पुवक सुरत रावलको घर हँुदै, िणेन्द्र रेग्मीको घर हुदै वडा नं. २ को फसर्ाना सम्म र एफकन्द्र प्रसाद 

फतफर्खिनाको घर देखख उिर उज्ज्वल फसंह चलाउनेको घर हुबै्द बफजर फसंह रावलको घर सम्म र्ाटो पत्नी तथा ग्राभेल 
वडा नं. १ब्लक नं. १६ ५००००० 

२५ टीकापुर सारु्दाफयक एि.एर्. को पुबाकधार फनर्ाकण  वडा न.१,ब्लक नं. २ ५००००० 

२६ भैपरी आउने पुजीगत खचक  वडा न.१ ५००००० 

   जम्मा रकम    १७०३१२४८ 



घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१  बाल उद्यान पुबाकधार फनर्ाकण  वडा नं.१ ५००००० 

२ राज होटल देखख दफिण तिक को ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ औधोफगक िेत्र २००००० 

३ एभरेस्ट सु्कलको पछाडीको ओपन से्पिर्ा पाकक  फनर्ाकण    वडा नं.१ ब्लक नं. ५ २००००० 

४ र्ोहन िर्ाकको ओपन से्पिर्ा फचल्ड्र ेन पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ ब्लक नं. २१ १५०९७९ 

५ पदर् बहदुर रावलको घर अगाफडको ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण   वडा नं.१ ब्लक नं. १६ ५००००० 

६ अनाथालय अगाफडको ओपन से्पिर्ा  पाकक  फनर्ाकण  वडा नं.१  ब्लक नं. १० २७५००० 

७ फतनकुने  पाकक  फनर्ाकण |  वडा नं.१ ब्लक नं. २४ १६०९९९ 

  जम्मा   १९८६९७८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ वडा कायाकलय ब्यबस्थापन अन्तगकत रे्फिनरर ,औजार तथा संचार उपकरण आफद खररद वडा नं १ १६८००० 

२ वडास्तरीय आयोजनाहरुको फनरीिण तथा अनुगर्न  खचक  वडा नं १ ८०००० 

३ वडा कायाकलयका लाफग िफनकचर खररद  वडा नं १ ५०५६३ 

४ सार्ाफजक पररचालन कायकक्रर् संचालन तथा ब्यबस्थापन  वडा नं १ ३१२००० 

५  करदाताहरुको अफभलेख अध्यावफधक कायकक्रर्  वडा नं १ ४१००० 

६ पत्रपफत्रका सम्बखि खचक  वडा नं १ २५००० 

७ टोल बखस्त भेला सम्बखि खचक  वडा नं १ २५००० 

८ उपभोिा सफर्फतहरुको िर्ता फवकास ताफलर्  कायकक्रर्  वडा नं १ १००००० 

९ सावकजफनक सुनुवाई कायकक्रर्  वडा नं १ ५०००० 

  जम्मा   ८५१५६३ 

  कुि िम्मा    २८३८५४१३ 
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क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ अफत फबपन्न घर–पररवारका लाफग बंगुर फवतरण,ताफलर्,फबर्ा, औिफध उपचार   (वडा नं २) ४५१११९ 

२ अफत फबपन्न र्फहला १० जनाका लाफग ३ र्फहने फसलाई–कटाई ताफलर् र सार्ाग्री फवतरण  (वडा नं २) १५०८२७ 

३ फवफभन्न कृिक सरु्हका लाफग तरकारी खेती र बोररङ्ग जडान   (वडा नं २) १६०००० 

४ फवफभन्न कृिक सरु्हका लाफग पावर फटलर खररद  (वडा नं २) १८८००० 

५ आई. पी. एर्.कृिक पाठिाला  (वडा नं २) ७०००० 

६ दफलत लफित फिपरु्लक कायकक्रर्  (वडा नं २) ६०००० 

७ कृिक सरु्हका लाफग च्याउ खेती तथा तालीर्  (वडा नं २) ८०००० 

  िम्मा    ११५९९४६ 

ख सामाभजक भवकास     

१ काफलका आधारभुत फवधालयको बाल फवकास केन्द्रका लाफग िैफिक सार्ाग्री फबतरण  वडा न.ं २ ५०००० 

२ काफलका आधारभुत फवधालयको खानेपानी फवस्तार, टंकी खररद र र्ाटो पटानी  वडा न.ं २ २००००० 

३ फवजयनगर रु्िकरै्या प्राफवको घेरा पखाकल फनर्ाकण  वडा न.ं २ २००००० 

४ खेलकुद प्रबदकन कायकक्रर् वडा न.ं २ ५०००० 

५ आँखा अस्पताल अगाफड  चौतारो फनर्ाकण  वडा न.ं २ ३०००० 

६ संसृ्कफत प्रबदकन  वडा न.ं २ ५७८४६ 

७ र्फहला स्वास्थ्य सं्वयसेफवका  प्रोत्साहन कायकक्रर्  वडा न.ं २ ५४००० 

८ स्वास्थ्य आर्ासरु्ह सहयोग कायकक्रर् वडा न.ं २ २९१०० 

९ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सफर्फतको लाफग अनुगर्न तथा बैठक खचक  वडा न.ं २ ३०००० 

१० सुनौिो हिार क्रदनका आमािाई अलभमुलखकरण वडा न.ं २ ८१००० 

११ सामालिक पटरचािन काययक्रम  वडा न.ं २ १५६००० 

१२ प्रसुलत केन्द्र स्थापना तथा सरसिाई काययक्रम  वडा न.ं २ १६२००० 

१३ योग तथा स्वास््य लशक्षा सम्िलन्द्ध लवलवध काययक्रम  वडा न.ं २ ६०००० 

  िम्मा    ११५९९४६ 



ग पूवाषधार भवकास     

१ कोठारपुर चौराहा दखेी लमिनचोक सम्म मलसनो ग्राभेि - ममयत _ वडा नं २ २०००००० 

२ भोक्िा चौधरीको घर अगाडी दखेी िंग िहादरु लमि अगाडी हुदै ैँ भानु चौराह सम्म मलसनो ग्राभेि  - ममयत _ वडा नं २ ५००००० 

३ मान िहादरु साउदको घर दखेी लवियनगर सम्म मलसनो ग्राभेि - ममयत _  वडा नं २ ५००००० 

४ 

लसतापुर लवर िहादरु चौधरीको घर अगाडी िाट नवराि ससंहको घर अगाडी हुदं ैलसतापुर स्कूि सम्म र रानीकुिा चौधरी टोिको 

िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि  

वडा नं २ ५००००० 

५ खक्रौिा रोडदलेख वलन्द्दपुर चौराहासम्मको िाटो ममयत  वडा नं २ ५००००० 

 ^ वडा कायायियको अधुरो पखायि लनमायण, सवारी पार्किं ग स्थि लनमायण िागायत पूवायधार लनमायण .  वडा नं २ ५००००० 

& भैपरी आउने पुलिगत लवलवध खचय  वडा नं २ १३९७८६ 

  िम्मा    ४६३९७८६ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ लवियज्योती चचय भवन पटरसरमा िृक्षारोपण र पेटी लनमाणय वडा नं २ १००००० 

२ हटरदशयन मलन्द्दर पटरसरमा िृक्षरोपण र घेरवार  वडा नं २ १००००० 

३ कोठरपुर िलन्द्दपुर कुिाको क्रकनारमा िृक्षरोपण र घेरिार वडा नं २ ९३३०८ 

४ डुिान क्षेत्रमा पानी लनकासका िालग ह्युम पाईप खटरद  वडा नं २ १४८००० 

५ लवियनगर लस्थत टीकापुर टोिमा सुरलक्षत उच्च टहरा लनमाणय  वडा नं २ १००००० 

  िम्मा    ५४१३०८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ वडा कायायियको सुचना तथा सञ्चारका आवश्यक उपकरण खटरद  वडा नं २ ५०००० 

२ साईकि खटरद   वडा नं २ ८००० 

३ सावयिलनक सुनुवाई   वडा नं २ ५०००० 

४ िनतासंग िनप्रलतलनलध काययक्रम  वडा नं २ ५००० 

५ उपभोिा सलमलतको क्षमता अलभिृदी तालिम   वडा नं २ ६०००० 

६ योिना  अनुगमन तथा सुपटरिेक्षण  वडा नं २ ५८९९० 

िम्मा    २३१९९० 

  कुि िम्मा    ७७३२९७६ 
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क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ ब्यबसाफयक  तरकारी खेफत सम्बखि र्ागर्ा आधाररत  कृफि कायकक्रर्   वडा नं ३ २००००० 

२ र्ागर्ा आधाररत ब्यबसाफयक उन्नत बाख्रापालन ताफलर्   वडा नं ३ १००००० 

३ कुक र  वेटर सम्बखि ताफलर्  वडा नं ३ २५०००० 

४ फबफभन्न स्थानर्ा साना फसचाई कायकक्रर् अन्तगकत बोररंग जडान  
 फघया पुछरी कटानपुर 

रार्पुर संकरपुर) 
३००००० 

५ राजस्व श्रोतहरुको पफहचान  सम्बखि कायकक्रर्   वडा नं ३ २६७३७ 

६ र्ोटरसाइकल र्र्कत ताफलर् वडा नं ३ १००००० 

  जम्मा   ९७६७३७ 

ख सामाभजक भवकास वडा नं ३   

१ र्फहला ,दफलत फवपन्न वगकका र्फहलाहरुलाइक   नेतृत्व फवकास ताफलर्  वडा नं ३ ५०००० 

२ केदारेश्वर प्रा.फव को  िौचालय र्र्कत   वडा नं ३ ५०००० 

३ पदर्ा प्रा.फब .िुद्ध खानेपानी को लाफग  पयूररिाई  रे्फसन सफहत र्ोटर जडान  वडा नं. ३ फघया ५०००० 

४ सार्ाफजक पररचालन सम्विी कायकक्रर्  वडा नं ३ १५६००० 

५ फहर्ालय र्ा.फब.र्ा  िुद्ध खानेपानी को लाफग पयूररिाई रे्फसन सफहत र्ोटर जडान   फघया पुछरी ५०००० 

६ लागूऔिध सम्बखि जनचेतना कायकक्रर्  वडा नं ३ ३०००० 

७ वालवाफलकालाइक  वाल फववाह , वाल यौन दुव्यकवहार सम्बखि जनचेतना कायकक्रर् वडा नं ३ ४४००० 

८ पिुपफतनाथ  प्रा.फब.को फिल्ड् र्र्कत  वडा नं ३ ५०००० 

९ र्फहला स्वास्थ्य स्वयं सेफवका प्रोत्साहन खचक  वडा नं ३ ६०००० 

१० मन्द्टेश्वरी तालिम वडा नं ३ १००००० 

११ फसकिेल रोग जांच फिफबर  वडा नं ३ १७०००० 

१२ सुनौलो १००० फदन का आर्ाहरुलाई र्ातृफिसु तथा पोिण सम्बखि जनचेतना कायकक्रर्  वडा नं ३ १००००० 

१३ अपांग आयआजकन कायकक्रर्  वडा नं ३ ३६७३७ 

१४  वडा स्तररय क्लबलाई  िुटबल खेल सार्ग्री खररद तथा  फवतरण   वडा नं ३ २०००० 

१५  जेष्ठ नागररकलाई  सम्मान कायकक्रर्   वडा नं ३ १०००० 

  जम्मा    ९७६७३७ 



ग पूवाषधार भवकास     

१ िंकरपुर गोलो चौतारीदेखख जर्रा पुल सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल फनर्ाकण   (वडा नं. ३,िंकरपुर  ) ३००००० 

२ 
क्लब घरदेखख दफिण भगवानपुर फसर्ाना सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल साथै पुछरी क्लब घर नफजक नल्का र साबकजफनक 

िौचालय   
(वडा नं. ३ पुछरी  ६२०००० 

३ दफिण फघया पुछरी सु्कल जाने बाटो आिारार् चौ.को घर देखख खगराज ररजालको घरसम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल   (वडा नं. ३ रार्पुर  २५०००० 

४ रार्पुर पकररया चोकर्ा चौतारी फनर्ाकण  (वडा नं. ३ रार्पुर  १५०००० 

५ 
रार्पुर चौतारादेखख फघया जाने बाटो ठाकुररार् चौ.को घर नफजक ६० एर् एर् ह्युर्पाइप २  थान  र रार्पुर चौतारा नफजक  

देिरन घर फनरको झरनर्ा ६० एर् एर् ह्युर्पाइप ३ थान  
 (वडा नं. ३ रार्पुर   १००००० 

७ फबनोद अफधकारीको फर्लदेखी बगाले बरपीपल सम्म र संतोिको घर हंुदै कृफि रोड जोड्ने गरर र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  (वडा नं. ३ कटानपुर  ५००००० 

८ िंकरपुर चौराहा देखख जर्रा पुल सम्म र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल र त्यफह बाटोर्ा पने गोलौरी कुलोर्ा कल्भटक फनर्ाकण  वडा नं.३ िंकरपुर  ५००००० 

९ सारु्दाफयक टर स्ट  भवन फनर्ाकण तारबार सफहत अनुग्रह चचकको नफजक  (वडा नं. ३ िंकरपुर  ५००००० 

११ नु्य जनसेवा ग्राफर्ण  फबधुत सहकारी संस्था फल.100 kv Trasfarmar  (वडा नं. ३ रार्पुर   २००००० 

१२ फघया चफटया बजार फिव र्खिरको संरिाणर्ा रहेको भबन फनर्ाकण क्रर्ागत योजना  (वडा नं. ३ फघया  ६६६९५९ 

१३ भैपरी आउने पुैँिीगत खचय  वडा नं ३ ११९९९० 

  जम्मा    ३९०६९४९ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१  समु्पणक चोक, बजार, साबकजफनक स्थल ,सु्कल,स्वास्थ्य चौफकर्ा िोहार संकलन गनक डस्टफबन खररद  वडा नं ३ १००००० 

२ भूक्षय लनयन्द्त्रण काययक्रम   वडा नं ३ १००००० 

३ फबपत ब्यबस्थापन सफर्फतका पदाफधकारीहरुलाइक  फवपद सम्विी िर्ता अफभबृदी ताफलर्  वडा नं ३ ५५८११ 

४ वृिारोपण कायकक्रर्  

(कटानपुर र्सानघाट 

संरिणको लाफग ,फघया 

पथरैया नफद फकनारर्ा 

,पुछरी जर्रा नदीको 

फकनारर्ा ,िंकरपुर 

जर्रा बेल्ट)  

१००००० 

५ िडघर र लचराकीहरुिाई क्षमता अलभिृक्रद तालिमका साथै लिपत सम्िलन्द्ध उपकरण सामग्री खटरद  वडा नं ३ १००००० 

  जम्मा    ४५५८११ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ सेवा प्रबाह सम्बखि िर्ता फबकास ताफलर्   वडा नं ३ ५०००० 

२ सूचना तथा संचार ब्यबस्थापन  वडा नं ३ १०००० 

३ र्खल्टफर्फडया प्रोजेक्टर खररद  वडा नं ३ ५५००० 

४ उपभोिा सफर्फतका पदाफधकारीहरुलाई  ताफलर्  वडा नं ३ ५०३४७ 

५ सावयिलनक सुनुवाई काययक्रम वडा नं ३ ३०००० 

  जम्मा    १९५३४७ 

  कुि िम्मा    ६५११५८२ 



  j8f g+= $   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृिकहरुलाई तरकारी खेफत ताफलर्  वडा नं ४ ४५००० 

२ कृिक सरु्हहरुलाई फडप बोररङ् जडान      वडा नं ४ २५०००० 

३ कृिक युवाहरुको लाफग र्ागर्ा आधाररत कायकक्रर्   वडा नं ४ १००००० 

४ टर याफबज फनर्ाकण  
(िाघमारा , इन्द्रैया, 

छेगरखैिा, कोदैपुर ) 
४०००० 

५ लवपन्न मलहिाहरुको िालग गामेन्द्ट तालिम   वडा नं ४ १००००० 

६ लवपन्न मलहिाहरुकोिालग दािमोट खािा लचप्स िनाउने तालिम  वडा नं ४ ५०००० 

७ युवाहरुको िालग हिुका सवारी चािक सम्िलन्द्ध तालिम -१० िना १ मलहने _  वडा नं ४ १००००० 

८ युवाहरुको िालग ब्याकहो िोडर चािक सम्िलन्द्ध आधारभुत तालिम -५िना _  वडा नं ४ १००००० 

९ डकमी मिदरुहरुको िालग लसप लवकास तालिम  वडा नं ४ ३०००० 

१० १ मलहने मन्द्टेस्वरी तालिम -२० िनािई _ वडा नं ४ १००००० 

११ हयेर कटटङ्ग तालिम -५ िनािाई _ वडा नं ४ ५०००० 

१२ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन  वडा नं ४ ३३६७ 

  िम्मा    ९६८३६७ 

ख सामाभजक भवकास     

१ श्री जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय को पखाकल फनर्ाकण  वडा नं ४ १५०००० 

२ श्री जन प्रकाि अधारभुत फवद्यालयको बालबाफलबाहरुको लाफग फदवा खाजा को व्यवस्था  (बाल फवकास तथा किा १को लाफग) वडा नं ४ ९४००० 

३ सुरफित र्ातृत्व स्याहार तथा पोिण सम्बखि ताफलर्  वडा नं ४ २५००० 

४ र्फहला स्वास्थ्य स्स्वयंसेफवकाहरुलाई प्रोत्साहन वडा नं ४ ६०००० 

५ श्री िन प्रकाश आधारभुत लवद्याियको प्रङ्गनमा िनेको खानेपानी लनरन्द्तरता   वडा नं ४ ५०००० 

६ श्रीराम िानकी लडगम्िर आखडाको िग्गा वटरपटर तारिार तथा धुनी घर लनमायण   वडा नं ४ २५०००० 

७ असे्नहरी चोकमा श्रीराम िानकी चोक लनमायण   वडा नं ४ १००००० 

८ सामालिक पटरचािन व्यवस्थापन सम्िलन्द्ध काययक्रम   वडा नं ४ १५६००० 

९ आपाङ्ग िलक्षत काययक्रम संचािन    वडा नं ४ २८३६७ 

१० िागु औषध लनयन्द्त्रण सम्िलन्द्ध सचेतना कायायक्रम    वडा नं ४ २५००० 

११ िेष्ठ नागटरक सम्मान   वडा नं ४ ३०००० 

  िम्मा    ९६८३६७ 



ग पूवाषधार भवकास     

१ श्री जन प्रकाि आधारभुत फवद्यालय देखख जर्रापुर फिखर युवा क्लव सम्मको बाटो र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  िाघमारा ६५०००० 

२ 
थापा टोल देखख ज्ञानी चोक सम्मा र िकु्क थारुको घर  सम्मा तथा ज्ञानी पुर हुदै हुकुर् बहादुर चौधरीको घर सम्म  बाटोर्ा र्ाटो 

पटानी तथा ग्राभेल गने ।  
िाघमारा  ८००००० 

३ 
 रण बहादुर खत्रीको घर देखख कोइरला टोल, भरत अफधकारीको घर देखख ढतुवा कुला र देवी रार् कोइरलाको घर पछाडी देखख 

ज्योती फव.क.को घर जाने बाटो र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  
छेगरखैिा ५००००० 

४ चेतुरार् चौधरीको घर नफजक कुलोर्ा कल्भटक फनर्ाकण  मौरलनया  ५००००० 

५ फसखद्धफवनायक सु्कल जाने बाटो  र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  मौरलनया २२३४६९ 

६ 
इनै्द्रया चोक देखख पफिर् वडा नं. ६ फसर्ाना सम्म र पहाडीपुरको सीर्ाना देखख लफिनापुर फसर्ाना सम्म नक्साङ्कन तथा र्ाटो 

पटानी   
इन्द्रैया ५००००० 

७ कोदैपुर खस्थत धनकफलया चौधरीको घर दफिण पफिको सावकजफनक जग्गार्ा सारु्दफयक भवन फनर्ाकण  कोदैपुर ५५०००० 

८ भैपरी आउने पूफजगत खचक   वडा न.ं ४ १५०००० 

  जम्मा    ३८७३४६९ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ भेडे कुिामा पक्की क्रदवार लनमायण  वडा न.ं ४ २००००० 

२ िन कुिाको पुछारमा पक्की स्पर लनमायण ।  वडा न.ं ४ ५०००० 

३ धतुवा कुिामा पक्की स्पर क्रदवार लनमायण   वडा न.ं ४ ५०००० 

४ गमुवा कुिामा पक्की क्रदवार स्पर लनमायण   वडा न.ं ४ ५०००० 

५ तत्कान चौधरीको घर नलिकको कल्भटय मालथ पक्की डुण लनमायण   वडा न.ं ४ ५०००० 

६ िुगराम चौधरीको घर नलिक तटिन्द्धन   वडा न.ं ४ ५०००० 

७ अनुगमन मुल्याङ्कन  वडा न.ं ४ १९०५ 

  hDdf   ४५१९०५ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

१ वडा कायायियको िालग िोटोकपी मेलशन र कम्प्युटर खटरद  वडा न.ं ४ ५५००० 

२ वडा कायायियमा आउने सेवाग्राही हरुको िालग शुद्ध खानेपानीका िालग क्रिल्टर मेलसन खटरद गने    वडा न.ं ४ ५०००० 

३ र्खल्टफर्फडया प्रोजेक्टर खररद  वडा न.ं ४ ५०००० 

४ सञ्चाटरका समूह नेतृत्व लवकास  वडा न.ं ४ २५००० 

५ सावयिलनक सुनुवाई काययक्रम  वडा न.ं ४ १३६७३ 

  िम्मा    १९३६७३ 

  कुि िम्मा    ६४५५७८१ 
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क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृषकहरुिाई िेमौशमी तरकारी खेलत तालिम तथा लिउ लवतरण  वडा नं ५ २००००० 

२ पशुपािक समुहहरुिाई िंगुरपािन, िाख्रापािन तालिम तथा पाठा लवतरण    वडा नं ५ १५०००० 

३ कृषक समुहहरुिाई धान, मकै गहुैँमा िागे्न रोग लनयन्द्त्रण सम्िलन्द्ध तालिम तथा लिउ लवतरण   वडा नं ५ १०१४३७ 

४ लसिाइ कटाई तालिम    वडा नं ५ १००००० 

५ युवाका िालग हिुका / भाटर सवारीचािक तालिम    वडा नं ५ १२०००० 

६ िोकसेवा तयाटर कक्षा संचािन   वडा नं ५ २००००० 

७ ट्रालिि लनमायण   वडा नं ५ १८०००० 

८ उद्धोग, िालणज्य तथा सहकारी प्रिदयन काययक्रम   वडा नं ५ ७५००० 

  जम्मा    ११२६४३७ 

ख सामाभजक भवकास     

१ िाि लवकास केन्द्रका िाििालिकािाई खािा, नास्ता काययक्राम    वडा नं ५ १००००० 

२ िैंलगक हहैँसा तथा िागु औषध न्द्यूलनकरण सचेतना तालिम     वडा नं ५ ४८००० 

३ कुपोषण मुि वडा घोषणािारे अलभमुलखकरण काययक्रम    वडा नं ५ ७०००० 

४ मरुवा घर लनमायण     वडा नं ५ ६०००० 

५ संस्कृलत िगेनाय तथा प्रिदयन काययक्रम    वडा नं ५ ५०००० 

६ स्वयंसेलवका प्रोत्साहन खचय   वडा नं ५ ७२००० 

७ ग्यानोदय प्रा.लि. मा मोटर सलहतको क्रिल्टर िडान   वडा नं ५ ५०००० 

८ सामालिक पटरचािन काययक्रम    वडा नं ५ १५६००० 

९ खेिकुद काययक्रम    वडा नं ५ १४०००० 

१० िेष्ठ नागटरक सम्मान काययक्रम    वडा नं ५ ५०००० 

११ शारीटरक अपाङ्गता भएका ब्यलिहरुिाई लहहिचेयर  लवतरण    वडा नं ५ १२०००० 
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१ 

कुकुिािको घर दलेख डाैँडािोझी टान्द्सिारमर सम्मको िाटो, लनरकको घर दलेख पाकय  िाने िाटो सम्म र पदमपुर मुस्खोदान घर दलेख 

मरुवा सम्मको िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि र सलि प्रहरी चौकी दलेख पदमपुरको लसमाना सम्मको िाटो ममयत र लसद्ध साउैँ दको 

घर दलेख दिुयनपुर िाने िाटो माटो पटानी तथा ग्रभेि । 

डाैँडािोझी, महादेव 

टोि,पदमपुर र सलि 
५००००० 

२ 

ब्रोईिर िमय दलेख श्रेष्ठको पसि सम्म, सुन्द्दरपुर अलनशको घर दलेख िमरा नािा सम्म,राम स्वरुपको घर दलेख नदी िाने िाटोमा पने 

कल्भटय सम्म र दलैनया कुिा दलेख वडा न.ं ९ को लसमाना सम्मको िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि र श्रेष्ठको पसि दलेख क्रदहवीपुर 

प्रलतपुर हुैँद ैहुिाकी मागय सम्म, प्रलतपुर सामुदालयक भवन िाने िाटो र क्रदहवीपुर चोक दलेख पथरैया नदी िाने िाटोमा माटो पटानी 

तथा ग्राभेि  

िेिुवा, क्रदहवीपुर र 

प्रलतपुर 
७००००० 

३ 

िनता रा.मा.लव. दलेख ओिहुवा ताि हुैँद ैकािाकुण्डा हुैँद ैमायाराम पाण्डेयको घर हुैँदै भांग िािेको घर सम्मको िाटो ग्राभेि तथा 

श्रवण श्रेष्ठको घर दलेख खोप केन्द्र हुैँद ैरुप िहादरु खड्काको घर सम्मको िाटो ममयत तथा खोप केन्द्र नलिकको झरनमा ह्युमपाईप 

िडान । 

डाैँडािोझी, महादेव 

टोि,पदमपुर र सलि 
७३०००० 

४ िैदी खोप केन्द्र भवन लनमायण  र कािाकुण्डा प्रहरी चौकीको पखायि  िैदी  ५००००० 

५ प्रलतपुर सामुदालयक भवन लनमायण  प्रलतपुर  ५००००० 

६ लवद्याियको पूवायधार लनमायण  १=िनता रा=मा=लव= को पखायि लनमायण । २=कणयिी मा=लव=को पक्की ससंढी लनमायण ।  िैदी र सिी ५००६७० 

७ िैदी गाऊैँ का िालग ट्रान्द्सिारमर खटरद र सडक िलि िडान  िैदी ५००००० 

८ भैपरी आउने पुैँिीगत लवलवध खचय    ३००००० 
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1 वेिुवा चौराहािाट कािाकुण्डा िाने िाटो र सिीविार क्षेत्रमा दवुैतिय  ट्री गाडय सलहतको वृक्षारोपण   वडा नं ७ १५०००० 

2 वडा कायायिय पटरसरमा िुि िगैचा तथा  हटरयािी ब्यवस्थापन र माटो पटानी   वडा नं ७ १६८५७८ 

3 लवपद ्व्यवस्थापन पूवय तयारी तालिम   वडा नं ७ ५०००० 

4 िोहरमैिा ब्यवस्थापन सम्िलन्द्ध िनचेतनामुिक तालिम तथा डस्टलवन खटरद   वडा नं ७ १००००० 

5 िेिुवा गाऊैँ का िालग डंुगा खटरद ।   वडा नं ७ २५००० 

  िम्मा    ४९३५७८ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

1 वडा कायायिय सरसिाई खचय  वडा नं ७ ७२००० 

2 आयोिना अनुगमन तथा टोि वलस्त स्तरको योिना छनौट काययक्रम  वडा नं ७ ४०००० 

3 िड्घर र लचराकीहरुिाई नेतृत्व लवकास तालिम  वडा नं ७ ३०००० 

4 वडा कायायियको सावयिलनक सुनुवाई काययक्रम वडा नं ७ २४५३३ 

5 वडा कायायियको सुचना तथा सञ्चारका आवश्यक उपकरण खटरद  वडा नं ७ ४५००० 

  िम्मा    २११५३३ 

कुि िम्मा  ७०५१११६ 
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क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ कृिकहरुलाई  लागत सहभाफगतार्ा पावर टेलर फवतरण  वडा नं ८ ६२२००० 

२ सार्ाफजक पररचालन कायकक्रर्  वडा नं ८ १५६००० 

३ सुनौला हजार फदन पोिण कायकक्रर्   वडा नं ८ ५६००० 

४ किकहरुका लाफग दुध संकलन केन्द्र प्रबधकन   वडा नं ८ १५०००० 

५ कृिक सरू्हहरुलाई बेर्ौसर्ी तरकारीको फबउ फवतरण वडा नं ८ ३०७५४ 

  जम्मा    १०१४७५४ 

ख सामाभजक भवकास     

१ खेिकुद प्रलतयोलगता संचािन तथा खेिकुद सामग्री खटरद    वडा नं ८  २३८००६ 

2 दलित िातीका िागी िेमौसमी तरकारी खेलत सम्िलन्द्ध तालिम र लिउ लवतरण  वडा नं ८  ६०००० 

३ मलहिाहरुका िालग आय आियन सम्िलन्द्ध काययक्रम  वडा नं ८  ६०००० 

4 िनिालतका िालग तरकारी खेलत सम्िलन्द्ध तालिम, लिउ लवतरण र पोलिहाउस लनमायण  वडा नं ८  ८०००० 

५ अपांगता भएका व्यलिहरुका िागी हहीि लचयर खटरद वडा नं ८  ५०००० 

6 िादी मलहिाहरुका िागी कडाई सम्िलन्द्ध लसप मूिक तालिम वडा नं ८  ४०००० 

७ िेहने्द्दार िाििालिकाहरुका िागी छात्रिृलत  वडा नं ८  ४०००० 

8 स्वास््य स्वयं सेवकहरुिाई  प्रोत्साहन खचय वडा नं ८  ९२००० 

९ धनससंहपुर स्वास््य चौकीमा स्वस््य प्रयोगशािा परामशय सेवा वडा नं ८  ९०००० 

10 िागु औषध दवु्ययसन लिरुद्धको  सचेलतकरण काययक्रम वडा नं ८  ५०००० 

११ िाि संरक्षण काययक्रममा खेिकुद सामग्री खटरद तथा सचेलतकरण काययक्रम वडा नं ८  ७०००० 

12 िेस्ठ नागटरक सम्मान काययक्रम वडा नं ८  २५७४८ 

१३ योग लशलवर संचािन तथा व्यवस्थापन खचय वडा नं ८  १५००० 

14 एच= आई= लभ= लपलडतका िागी आय आियन सम्िलन्द्ध काययक्रम वडा नं ८  ३०००० 

१५ लवलभन्न क्रदवस तथा काययक्रमहरु संचािन - नारी क्रदवस, िाि क्रदवस, मलहिा क्रदवस ,स्वयं सेवक क्रदवस आदी_ वडा नं ८  १९००० 

16 सारु्दाफयक रेफडयो टीकापुर एि= एर्= िाट वडाको सुचना तथा सन्द्दशे प्रशारण  वडा नं ८  २५००० 

१७ संस्कृलत प्रिदयन काययक्रम वडा नं ८  ३०००० 

 
िम्मा    १०१४७५४ 



ग पूवाषधार भवकास     

१ कणय चौधरीको खेत दलेख श्रीिंका स्कुि सम्मको िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि  वडा नं ८  ६६०००० 

२ बहादुर साउदको घर देखख वडा नं. ९ को फसर्ाना सम्म, र्ाटो पटानी तथा ग्राभेल  वडा नं ८  २००००० 

३ 
पदम साउदको घर दलेख सुनार टोि हुद ैटटलमल्सैन सम्म र लशव साउदको घर दलेख शंकर लव= क= को घर हुद ैईन्द्चाियको घर सम्म 

माटो पटानी तथा ग्राभेि 

वडा नं ८  ४००००० 

४ 
िुलद्धरामको घर दलेख धमय िहादरुको घर हुद ैिाैँटासम्म, सूययपुर चौधरी टोि दलेख िन्द्िटरया सम्म र सूययपुर िन्द्िटरया दलेख 

िनगाउहुिाकी सडकसम्म  िोडने िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि  

वडा नं ८  ७००००० 

५ कणय रेग्मीको घर दलेख मोहना पुिसम्मको िाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेि  वडा नं ८  ६०००० 

६ कृलष लसचाईका िागी िोररंग िडान वडा नं ८  २००००० 

७ िनगाउ अनुयवासम्मको झरन लनकास वडा नं ८  १५०००० 

८ लत्रभुवन मा= लव=को पूवायधार लवकास ( माटो पटानी ,गेट लनमायण र कम्पुटर खटरद)  वडा नं ८  ५००००० 

९ कालिका प्रा= लव= कािीमाटीको लवध्याियको प्राङ्गणमा माटो पटानी । वडा नं ८  १५०००० 

१० कणायिी प्रा= लव= तोलिगाउको लवध्यािय हातामा पखायि लनमायण  वडा नं ८  १५०००० 

११ कणायिी मा=लव= सलिको लवध्यािय भवनमा रेसिंग लनमायण वडा नं ८  १५०००० 

१२ वडा कायायियको भवनमा च्यानि गेट लनमायण  तथा प्रांगणमा माटो पटानी  वडा नं ८  १४५००० 

१३ सलि कणायलि सामुदालयक िनमा लपकलनक स्थि लनमायण  वडा नं ८  १५०००० 

१४ िटनपुर गौडीमा मलन्द्दर लनमायण  वडा नं ८  ४९९९९ 

१५ रालिय आधारभुत लवध्यािय सूययपुर कम्प्युटर खटरद  वडा नं ८  १५०००० 

१६ भैपरी आउने लवलवध पुलिगत खचय  वडा नं ८  २५५७६६ 

                          hDdf   ४०७०७६५ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ हालि लनयन्द्त्रणका िागी तारवार   वडा नं ८, श्रीिंका  ४२३५५२ 

२ लवपद ्व्यवस्थापन सामग्री खटरद  वडा नं ८  ५०००० 

                                 hDdf   ४७३५५२ 

ङ सुशासन तथा संस्थागत भवकास     

! योिना अनुगमन तथा मूल्यांकन खचय   वडा नं ८  ४०००० 

@ टोि लवकास सैँस्थाको गठन र अलभमुखीकरण काययक्रम ।  वडा नं ८  ४५००० 

# संचार, पत्रपलत्रका सूचना प्रशारण आदी  वडा नं ८  २१००० 

$ टोि िलस्तस्तटरय भेिा संचािन  वडा नं ८  ३०००० 

% साियिलनक सुनुवाई काययक्रम  वडा नं ८  ३०००० 

^ भैपरी आउने ljljw vr {  वडा नं ८  ३६९५० 

  hDdf   २०२९५० 

कुि िम्मा  ६७७६७७५ 



  j8f g+= (   

क्र स  आयोजनाको नाम of]hgf :yn  भवभनयोभजत बजेट   

क आभथषक भवकास     

१ आई=लप=एम=तािीम  वडा नं. ९  ८०००० 

२ मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी खेती सम्िन्द्धी तािीम तथा लिउ लितरण   वडा नं. ९  ५०००० 

३ कृलष भ्रमण  वडा नं. ९  २७०००० 

४ गहुं खेती सम्िन्द्धी तािीम तथा लिउ लितरण  वडा नं. ९  १००००० 

५ सामुदालयक  रेलडयो टीकापुर एि=एम=  र पत्रपलत्रकािाट िनचेतनामुिक सन्द्दशे प्रकाशन प्रसारण  वडा नं. ९  ७०००० 

६ मुि कम्िहरीहरुका िालग आयआियनमुिक  होिीयारी तािीम  वडा नं. ९  १०२८८४ 

७ उन्नत िातको घांसको लवउ लवतरण  वडा नं. ९  ६०००० 

८ पिुपंफि औिधी खररद  वडा नं. ९  ७०००० 

९ एकि मलहिािाई िाख्रापािन तालिम वडा नं. ९  ५०००० 

१० आक्रदवालस िनिातीहरुिाई वंगुर पािन तालिम  वडा नं. ९  ५०००० 

११ माछापािन प्रवधयन काययक्रम वडा नं ९, झंुगा  ५०००० 

१२ एच=आई= लभ= संक्रलमतिाई  पोषणमा सहयोग  वडा नं. ९  ५०००० 

  जम्मा    १००२८८४ 

ख सामाभजक भवकास     

१ भानुभि आधारभुत लवद्यािय लवज्ञान सामग्री खटरद  वडा नं. ९  ५०००० 

२ गटरव तथा लवपन्न वािवािीकाहरुका िागी शैलक्षक सामाग्री लवतरण  वडा नं. ९  २८६००० 

३ मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकािाई प्रोत्साहन काययक्रम  वडा नं. ९  ५४००० 

४ शहरी स्वास््य केन्द्र कायायिय व्यवस्थापन वडा नं. ९  ५०००० 

५ िागु औषध दवु्ययसन लिरुद ्िनचेतनामुिक काययक्रम  वडा नं. ९  ५०१३४ 

६ संस्कृलत प्रिदयन काययक्रम  खक्रौिा र िटनपुर ५०००० 

७  सामालिक पटरचािन काययक्रम  वडा नं. ९  १५६००० 

८ वािलवकास केन्द्र िौलनयाको भवन ममयत तथा ट्रस लनमायण  िौलनया १२०००० 

९  खेिकुद प्रिदयन  वडा नं. ९  ८५००० 

१० मलहिाहरुको नेतृत्व लवकास तालिम  वडा नं. ९  ५१७५० 

११ िािक्ििका िाििालिकाहरुको क्षमता अलभिृक्रद काययक्रम वडा नं. ९  ५०००० 

  िम्मा    १००२८८४ 



ग पूवाषधार भवकास     

१ 
िौलनया िोक िहादरु दलहतको घर दलेख िािलवकास हुद ैनरी साउंदको घर िाट रािेन्द्र आउिीको घर सम्मको िाटो रेखाङ्कन सलहत 

माटो पटानी, ग्राभेि  
वडा नं. ९  ६००००० 

२ हुिाकी रोड दखेी खैरीपुर हुद ैदिुयनपुरसम्म िाटो ग्राभेि  वडा नं. ९ खैटरपुर ५००००० 

३ खक्रौिा सडक दखेी चेतमान राविको घरसम्म ग्राभेि  वडा नं. ९ रैनीिोलझ ५००००० 

४ ह्यामपाईप खटरद  वडा नं. ९  ५००००० 

५ 
हुिाकी सडक दलेख िहुदि चौधरीको घरिाट आम िलगया हुद ैिौलनया आम िलगया िाट पोखरी सम्मको िाटो माटो पटानी सलहत 

ग्राभेि  
वडा नं. ९ झुंगा ६००००० 

६ प्रदलेश चौधरीको घर दलेख लशवमलन्द्दर हुद ैसुययपुर िाने िाटो सुकुम्वालस टोि पछाडीको िाटोमा माटो पटानी सलहत ग्राभेि  वडा नं. ९ झुंगा ५००००० 

७ 
खक्रौिा ििार दलेख कािाकुण्डा, खक्रौिा पुिपारी, खोप केन्द्र दलेख दिेु िोहारको घर सम्म, रनलसह साउंदको पसि दलेख नैन ससंह 

साउंदको घर सम्मको िाटोमा माटो पटानी सलहत ग्राभेि  
वडा नं. ९ खक्रौिा ५००००० 

८ भैपटर आउने लवलवध पुलिगत खचय  वडा नं. ९  ३११५३७ 

  िम्मा    ४०११५३७ 

घ बन , वातावरण तथा भबपत ब्यबस्थापन      

१ सेती मैया मा=लि=मा माटो पटानी सलहत वृक्षारोपण काययक्रम  वडा नं. ९ ८०००० 

२ ििवायु पटरवतयन सम्िन्द्धी िनचेतनामुिक काययक्रम   वडा नं. ९ ४८००० 

३ लवपद पुवयतयारी सम्वन्द्धी वडघर र लचराकीिाई क्षमता लवकास तािीम र उपकरण लवतरण   वडा नं. ९ ८०००० 

४ लवपद पुवयतयारी सम्वन्द्धी िनलहतमा िारी सन्द्दशे प्रकासन, प्रसारण   वडा नं. ९ २०००० 
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