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प्रकाशकीय
संघीयताको सफल कार्यान्वयन र संक्रमणकालको अन्त्यसंगै “मध्य नेपालको सनु ्दर सहर, समृद्ध र स-ु संस्कृ त
भरतपरु महानगर” भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ भरतपरु महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति
तथा कार्यक्रम नवौं नगरसभाबाट पारित भएको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारबाट प्रदान गरिएको सेवा
नै छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सघं ीयताको मल
ू मर्म अनरुु प नीति, काननू तथा योजना एवं कार्यक्रम बनाउने
र कार्यन्वयन गर्ने काम स्थानीय स्तरमै हुने भएकाले भरतपरु महानगरपालिकाको समग्र विकासमा सर्वसाधारणले नै
महससु गर्ने गरी उल्लेख्य सधु ारका कामहरु भई कार्यन्वयनको क्रममा रहेक छन् ।
मल
ु क
ु यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको संकटमा छ र त्येसको न्यूनीकरणतर्फ सचेत छ । काेभिड–१९ ले सिर्जित
असहज परिस्तिथि रहेको अवस्थामा आर्थिक अवरोध तथा सामाजिक जीवनमा परे को प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नु
नै महत्वपर्णू चनु ौती देखिएको छ । अबको लामो समय यही महामारीले पारे को नकारात्मक असर सामना गर्न कार्य
गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ सेवामा सधु ार ल्याउन पर्ने खाँचो महानगरलाई परे को छ ।
आ.व. २०७८/७९ को लागि प्राथमिकता क्षेत्रहरु क्रमश : शहरी सौन्दर्य र भ-ू उपयोग एवं बस्ती विकास, शिक्षा
विकास, स्वास्थ विकास, कृ षि तथा पशवि
ु कास, वातावरण, सरसफाई एवं हरियाली तथा विपद् व्यवस्थापन,
नियमित मर्मत सम्भार, सहकारी तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसगं सहकार्य, यवु ा तथा खेलकुद, सचू ना,
प्रविधि तथा डिजिटल प्रयोग, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक
समावेशीकरण, राजश्व प्रशासनमा सधु ार, कर्मचारी प्रशासनमा सधु ार मखु ्य हुन् । यसका साथै वडा कार्यालयबाट
कार्यान्वयन हुने गरी हरे क वडामा राम्रोगरी बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ ।
विगत वर्षबाट शरू
ु गरिएको महानगरीय गौरवका आयोजनाहरु यस वर्ष पनि अघि बढाई सघं ीय, प्रादेशिक एवं
स्थानीय बजेट खर्च गरी महानगारिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का
चालु एवं पंजू ीगत कार्यक्रमहरुलाई शाखा/महाशाखा, नगरस्तरीय र वडा-स्तरीय आयोजना विभाजन गरी यो
पस्ति
ु का तयार गरिएको छ । महानगरको दीर्घकालीन विकासलाई पर्णू ता दिन तथा देशकै नमनू ा महानगर बनाउने
दिशामा प्रस्तुत कार्यक्रमहरु कोशेढुंगा सावित हुने हामीले विश्वास लिएका छौ ँ ।
अन्त्यमा, महानगरका समग्र योजना तथा कार्यक्रम एवं यो पस्ति
ु का तयार गर्न महानगरलाई महत्वपर्णू सल्लाह, सझु ाव
र सहयोग प्रदान गर्नुहुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेततृ ्व, नगर-सभा सदस्य, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ,
कर्मचारी, आम नगरवासी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार प्रकार गर्दै यसको गणु ात्मक सफल कार्यान्वयनमा
समेत यहाँहरु सबैको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे का छौ ँ ।
भरतपरु महानगरपालिका ।
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भरतपुर महानगरपालिकाको नवौं नगर सभाको समुद्घाटन समारोहमा
नगर प्रमुख श्री रेनु दाहालज्यूद्वारा प्रस्तुत

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

नगर-उपप्रमख
ु ज्,यू
प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तज्,यू
नगरसभाका सदस्यज्हयू रू,
सञ्चारकर्मीमित्रहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानभु ावहरू !
१. नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि गठित पहिलो स्थानीय सरकारका रूपमा निर्वाचित
हामी जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण नगरवासी
दिदीबहिनी तथा दाजभु ाइलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । “मध्य नेपालको सन्द
ु र सहर, समृद्ध
र ससु ंस्कृ त भरतपरु महानगर” को दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेको हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा
आज चौथो वर्ष परू ा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा आठवटा नगर सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसके का
छन् । नगर प्रमख
ु का रूपमा यस गरिमामय नवौं नगरसभा समक्ष महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष
२०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको अनभु ूति भएको छ ।
२. नेपाली जनताका बलिदानीपरू ्ण आन्दोलनहरूको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त सविध
ं ानसभाद्वारा निर्मित नेपालको
संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरी शासकीय सत्तालाई जनताको घरदैलोमा परु य् ाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा
सहभागी हुन पाउने अधिकार सनिश्
ु चित गरे को छ । जनताको निकटमा रहेका स्थानीय सरकारहरू सोही
अधिकारको अभ्यासमार्फ त् नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्दै विकासका आकांक्षा परू ा गर्न
प्रतिबद्ध भई अगाडि बढिरहेका छन् । यस अवसरमा नेपालमा प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपरू ्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते
हुनु भएका तथा बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
३. कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो चरणको महामारीमा ज्यान गमु ाउनहु ुने जनप्रतिनिधि, महानगरवासी र
सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण
भई उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
४.	यति बेला विश्वसँगै सिङ्गो राष्ट्र र भरतपरु महानगर नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले
ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको छ । यस महामारीको घडीमा महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य तथा
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सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारे को नकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मखु ्य चनु ौती
भएको छ । हाम्रा स्रोत, साधन परिचालन तथा विकासका प्रयासलाई यिनै चनु ौतीको सापेक्ष अगाडि
बढाउनपर्ने परिस्थिति हाम्रा सामु विद्यमान छ ।
५. कोरोना भइरसको पहिलो लहरमा हामीले कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन, पि.सि.आर. परीक्षणको
व्यवस्था, बागेश्वरीमा प्राकृ तिक उपचार पद्धति सहितको उपचार, वडा स्तरमा आइसोलेसन निर्माण गरी
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र व्यवस्थापन गरे का थियौं । यस पटकको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना
भाइरसले ल्याएको महामारीलाई न्नयू ीकरण गर्न महानगरले शिवनगर स्वास्थ्य के न्द्र र शारदानगर स्वास्थ्य
चौकीलाई कोभिड अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी संक्रमित नगरबासीहरूलाई निःशलु ्क एम्बुलेन्स, शव
बाहन तथा मृतकको अन्त्येष्टीका लागि निःशलु ्क दाउरासहितको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको हामी
सबैलाई विदितै छ । साथै महानगरबासीलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउन आवश्यक सबै कदम चाल्दै
आएको र आगामी दिनमा पनि जनआवश्यकता र आकांक्षालाई सर्वोपरी राखी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता
व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस विषम परिस्थितिका बाबजदु नगरबासीका विकास निर्माणको आकांक्षा अनरू
ु प
अघि बढ्न महानगरको नेतत्ृ त्व सदैव तत्पर रहेको कुरा यस गरिमामय सभा समक्ष अनरु ोध गर्न चाहन्छु ।
६.	यस सन्दर्भमा हामी जनप्रतिनिधको कार्यकालका बितेका चार वर्षमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रमख
ु
उपलब्धिहरू स्मरण गर्न चाहन्छु ।यस अवधिमा महानगरभित्र लामा छोटा गरी करिब ५१० किलोमिटर
सडक कालोपत्रे भएको छ भने करिब ४५० किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको छ । ९ वटा वडा कार्यालय
निर्माण सम्पन्न, ६ वटा वडा कार्यालयको तला थप गरिएको छ भने ५ वटा वडा कार्यालयहरूको निर्माण
कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी सबै वडा कार्यालयहरूको मर्मत र स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहलाई
सहज र सविध
ु ायक्त
ु बनाइएको छ ।
७. महानगरको सहयोग र समन्वयमा वडा नं १५ मा धर्मुु स-सन्त
ु ली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिके ट रङ्गाशालाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको र सोका
लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिंदै आएको छ ।
यसको निर्माण सम्पन्न पश्चात् नेपाली खेल क्षेत्रको विकासमा यगु ान्तकारी परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको
छ।
८. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनहरू गर्न र “सम्मेलन पर्यटन” विकासमा समेत टेवा परु य् ाउन आफ्नै
सिटी हल बनाउने महानगरको लक्ष्य अनरुु प महानगरपालिकाको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट
वडा नम्बर १० मा निर्माण कार्य शरू
ु भइरहेको छ । त्यस्तै, महानगरीय रिंगरोड, लिंकरोड, बाइपास रोडको
स्तरोन्नति, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पल
ु चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक निर्माणका साथै सहरी पूर्वाधार
निर्माणका कार्य अघि बढिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति,चौबीसकोठी-चनौली-मेघौली
सडक सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति भएको छ । लामो समयदेखि महानगरबासीले प्रतीक्षा गरे अनसु ार
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भरतपरु विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नतिको कामले अब गति लिन लागेको छ ।
साथै महानगरका अन्य के ही ठूला आयोजनाहरू तीव्र रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।
९. भरतपरु महानगरीय चक्रपथको रे खाङ्कन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको यस सभामा
जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालकै पहिलो सबैभन्दा लामो यस चक्रपथको कुल लम्बाई ८८.६१५
किलोमिटर रहेको र विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन बमोजिम निर्माण कार्य जारी रहेको जानकारी गराउन
पाउँदा खश
ु ी लागेको छ ।
१०.	विगत लामो समयदेखि प्रयास हुदँ ै आएको सामदु ायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा
शिक्षक दरबन्दी मिलान र सबै विद्यालयमा तह अनसु ार प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको
छ । यवु ा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रमले विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा महत्त्वपरू ्ण योगदान
दिएको पाइएको छ । नयाँ विद्यालय भवन निर्माण, स्कु ल कलर कोड अनसु ार रङ र जस्ताको छाना भएका
भवनमा जिप्सनको फल्स सिलिङ हाली बालमैत्री विद्यालय निर्माण जस्ता कार्यक्रमबाट विद्यालयको
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ उल्लेख्य कार्य भएको तथ्य हामी सबै सामु छर्लङ्ग छ ।
११. भरतपरु महानगरपालिका वडा नं ३ मा आफ्नै स्वामित्त्व रहेको जग्गामा सार्वजनिक निजी साझेदारी
अवधारणा बमोजिमको देशकै पहिलो नमनू ा परियोजनाको रुपमा दईु बेसमेन्ट पार्किंङ्ग सहित चौध तले
बहु-उद्धेशीय, व्यापारिक भवन “भरतपरु मेट्रो प्लाजा” निजी क्षेत्रको लगानीमा डिजाइन, निर्माण, संचालन,
व्यवस्थापन र हस्तान्तरण गर्ने गरी ३० वर्ष अवधिका लागि निजी क्षेत्रसँग परियोजना विकास सम्झौता
निकट भविष्यमा सम्पन्न हुदँ छ
ै ।
१२.	यसै कार्यकालमा २ वर्ष अघि २०७६ कार्तिक ९ गते मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्य तथा सामाजिक
संघसंस्थाहरूसँगको समन्वयमा भरतपरु महानगरलाई पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानवमक्त
ु महानगर
घोषणा गरी कार्यान्वयन भएको कुराले हामी सबैलाई गर्वको अनभु ूति भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
१३.	विगत ४ वर्षको अवधिमा महानगरपालिकाभित्रका अतिक्रमित ६६ बिगाहा सार्वजनिक जमिन खोजी गरी
संरक्षण गरिएको छ ।
१४. काननु को आभावमा स्थानीय तहले आफ्नो सवं ैधानिक र काननु ी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएन ।
संघीय गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् गठित यस महानगरपालिकलाई आफ्नो सरोकारको विषयमा काननु
निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने चनु ौतीहरु थिए । तथापि हामीले विगत ४ (चार) वर्षमा महानगरपालिकालाई
आवश्यक पर्ने १९ वटा ऐन, ८ वटा नियमावली, ४९ वटा कार्यविधि, १० वटा निर्देशिका, १० वटा मापदण्ड
समेत गरी जम्मा ९६ वटा काननू हरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छौं । सश
ु ासनको मखु ्य सूचक
नै काननु बमोजिम कार्य गरिनु हो ।विगत चार वर्षमा महानगरपालिकाले काननु निर्माण र कार्यान्वयनमा
महत्वपरू ्ण उपलब्धि हासिल गरे को छ ।यसले महानगरको आगामी नेततृ ्वलाई कार्य गर्न सहज हुने विश्वास
लिएको छु ।
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१५. भरतपरु महानगरपालिका र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भए बमोजिम २९ वटै वडामा नेपाल टेलिकमको
फाइवर जडान गरी डेडिके टेड इन्टरनेट सञ्चालनका लागि सञ्जाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
हरे क वडामा १ एम.वि.पि.एस.का दरले डेडिके टेड इन्टरनेट उपलब्ध गराई अनलाइन घटना दर्ता, राजस्व
संकलन लगायतका सेवा प्रवाह विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको छ ।
१६. महानगरमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन के न्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने दमकल,
डुङ्गा, नगर प्रहरीलाई जनु सक
ु ै बखत पनि विपद् प्रतिकार्यमा जटु ेर जनधनको रक्षा गर्न सक्ने गरी तयारी
अवस्थामा राखिएको छ । साथै, आगामी दिनमा के न्द्रको क्षमता वडास्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
१७. भरतपरु २८ साझापरु मा आपतकालीन आवास (Emergency Shelter) को स्थापना गरिएको छ । साथै
जङ्गली सिमानासँग जोडिएका बस्तीमा जङ्गली जनावारका कारण जनधनको क्षति न्नयू ीकरण गर्न
फाउन्डेसन सहितको मेस जाली घेराबार निर्माण गरिएको छ । यसबाट धेरै हदसम्म क्षति कम गर्न सहयोग
पगु ेको महससु गरको छु ।
१८. भरतपरु के न्द्रीय बसपार्क को स्तरोन्नति र भरतपरु अस्पतालमा विरामी कुरुवा घर निर्माण भई सञ्चालनमा
आएको छ ।
१९. महानगरभित्र रानीपोखरी पार्क , देवीस्थान पार्क , राइनो पार्क , विद्युतीय शवदाह गृह, लक्ष्मीनारायण मन्दिर
निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
२०. महानगरका मखु ्य ९० किमी सडकहरूमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको जडान कार्य छिट्टै प्रारम्भ हुदँ छ
ै ।
२१. नारायणी नदीको सौन्दर्यीकरणसहतिको Sea Beach Model को निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको
जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२२. नगरवासीलाई शद्ध
ु र गणु स्तरीय पिउने पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न शारदा नगर खानेपानी
आयोजना, जखडिमाई खानेपानी आयोजना, दिव्यनगर खानेपानी आयोजना, पार्वतिपरु खानेपानी
आयोजना, मेघौली खानेपानी आयोजना लगायतका आयोजना गरी रू. २ अर्ब ४१ करोडको लागतमा
खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । यी सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुदँ ा भरतपरु को
खानेपानी प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरे को छ ।
२३. उल्लिखित पूर्वाधार विकासका दृष्टान्त तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सश
ु ासन र कोरोना महामारी लगायतका
विपद् व्यवस्थापन, मानवता प्रवर्धन एवं सामाजिक विकासका क्षेत्रमा भए गरे का कार्य र हासिल भएका
उपलब्धिले हामी जनप्रतिनिधिको चार वर्षे कार्यकाल महानगरको समग्र विकासमा परू ्ण रूपमा सफल
रहेको तथ्यलाई उजागर गर्दछन् । साथै, यसै जगमा नगरवासीको सर्वोत्तम हित प्रवर्धन गर्ने, प्रशासनलाई
विकासमैत्री बनाउने, कर्मचारीको मनोबल बढाई सश
ु ासन प्रवर्धन गर्ने र फजल
ु खर्च कटौती गर्नेजस्ता
मान्यताबाट निर्देशित भई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको व्यहोरा
सम्मानित नगरसभामा समक्ष अनरु ोध गर्न चाहन्छु ।
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उपस्थित नगर सभासदज्यूहरू,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रमहरू
प्रस्तुत गर्ने अनमु ति चाहन्छु ।
	यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरवासीको स्वास्थ्य सरु क्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको
छ । साथै, शिक्षा, कृ षि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, रोजगारमल
ू क क्रियाकलाप सिर्जना, उद्यम प्रवर्धन तथा पूर्वाधार
विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको कुरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

पूर्वाधार विकास

सडक तथा भवन निर्माण
१. महानगरपालिकाले सञ्चालन गरे का अधरु ा योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यस आर्थिक वर्षदखि
े योजना सार्ने प्रवृत्तिलाई क्रमश: निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ ।
२. रोजगारी सिर्जना हुने र मेशिनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना सञ्चालन उपभोक्ता समितिबाट गरिनेछ र
ठूला तथा मेशिनरी औजार प्रयोग हुने रू. ४० लाखभन्दा माथिका र २० प्रतिशतभन्दा कम जनसहभागिता
भएका सडक आयोजना बोलपत्रमार्फ त् कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
३. कृ षि उत्पादनको बजारीकरण गर्न विभिन्न वडा सीमामा पर्ने गरी मखु ्य कृ षि सडकहरूको अध्ययन गरी यसै
आ.व. बाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
४. महानगरीय चक्रपथ, हुलाकी सडक, भरतपरु –मेघौली सडकलाई एक आपसमा छुने पूर्व-पश्चिम एवं उत्तरदक्षिण भएर जाने महत्त्वपरू ्ण रणनितीक लिंक सडकहरूको अध्ययन गरी यसै आ.व. बाट निर्माण कार्य शरू
ु
गरिनेछ ।
५. तत्कालीन चितवन सिंचाइले सञ्चालन गरे को ड्रेनलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने आवश्यक नहरहरूलाई
Green Belt को निर्माण गरी हरियालीयक्त
ु बनाइनेछ ।
६.	निर्माण कार्य गणु स्तरीयताका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको
ल्याब परीक्षण र अनगु मनकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
७. महानगरका मखु ्य सडक तथा बजार क्षेत्रहरूमा स्मार्ट सडक बत्ती र स्मार्ट-पार्कि ङको व्यवस्था गरिनेछ ।
८.	विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयक्त
ु स्थानमा Refreshing Centre सहितको Charging Station
निर्माण गरीसञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
९. मखु ्य सहरी क्षेत्रमा सडक किनारमा पार्कि ङ हटाई सहरी सौन्दर्य कायम गर्न Multi-Storied Car
Parking को निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
१०. सडकमा अनचि
ु त ढङ्गबाट राखिएका निर्माण-सामग्रीका कारण आवागमनमा अवरोध हुने तथा दर्घु टना
समेत हुने हुदँ ा त्यस्तो कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
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११. महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालय भवनहरूमा एकै प्रकारको रङ्ग लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२. पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षहरूमा सञ्चालन गरिने सम्भावित ठूला
आयोजनाहरूको “परियोजना बैंक” तयार गरिनेछ ।
१३. महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको जनसहभागिता सम्बन्धी नीतिमा
एकरुपता कायम गरिनेछ । नयाँ सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत, अन्य
पूर्वाधार जस्तैः विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिचं ाई, सामदु ायिक भवन आदि आयोजनाहरूलाई कम्तीमा १०
प्रतिशत र १६ मिटर वा सोभन्दा बढी चौडा सडक निर्माण तथा मर्मतमा जनसहभागिता अनिवार्य नगरिने
तथा जनसहभागिता नजटु ् ने आयोजनाको सञ्चालन बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४. वडास्तरीय आयोजनाहरूको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने र अति आवश्यक भएको अवस्थामा
सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम मात्र हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५. महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, के बल
ु लाईन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रूपमा
भूमिगत गर्दै लैजाने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
१६. सडकमा जथाभावी गाडिएका विद्युतका पोलहरूलाई सडकको सडक अधिकार क्षेत्रभित्रको उचित
स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
१७. सडक अधिकार क्षेत्र १६ मिटर भन्दा बढी भएका सडक निर्माण गर्दा हरियाली, फुटपाथ ढल तथा
साइकल लेन बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१८. महानगरपालिकाभित्रका ६ मिटरभन्दा बढी सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडक कालोपत्रे गर्दा आधनि
ु क
प्रविधि अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१९. देश भित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, ६ मिटर
भन्दा कम सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडकमा मोज्याक टायल लगाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२०. सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्ड अनरुु पको बनाउन अपाङ्गमैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना
निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२१. महानगरपालिका क्षेत्रको सडक सञ्जालहरूमा साइकलमैत्री सडक सर्भेक्षण गरी निश्चित सडकहरूलाई
साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ ।
२२. गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबद्ध
ु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिके ट रङ्गशाला निर्माण गर्न आवश्यक
सहयोग तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।
२३.	चक्रपथ, सिटी हल, पलु ्चोक–गोन्द्राङ सडक लगायतका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित
निकायसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ ।
२४. महानगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन बहुतले प्रशासनिक भवनको डिजाइन स्वीकृ त भइसके कोमा
यस आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
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२५. हाल निर्माण भैरहेको पलु ्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको ६ लेनको सडकको दवु ैतर्फ सतह ढल निर्माणको लागि
डि.पि.आर. तयार गरी सम्बन्धित निकायमार्फ त् निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
२६. अति व्यस्त रहेको मालपोत चोकमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गरिनेछ ।
२७. मखु ्य सडकहरूमा सडक कालोपत्रे गर्नुभन्दा पहिले सतह ढल निर्माण गरिनेछ ।
२८. भवन निर्माण संहितालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सबै खाले घर टहरा निर्माण कार्यलाई नियमन
गरी नक्सा पासको दायरामा ल्याइनेछ ।
२९. के रुङ्गा घोल, पङु ् गी खोला लगायतका स्थानहरूलाई महानगरको मल
ू सतह ढल(Storm Water
Drainage) निकासको क्षेत्र घोषणा गरी सरं क्षण, क्षमता वृद्धि तथा सौन्दर्यीकरण गरिनेछ ।
३०. महानगरभित्र एक सडकका भवनको अगाडिको भागमा एउटै रङ्ग लगाउने तथाएक सडक, एक विद्युत
स्वीच जडान गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
३१. वर्षाको समयमा डुबान हुने क्षेत्रको पानी निकासलाई सम्बन्धित वडाको संयोजनमा एकीकृ त योजना तयार
गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३२. हरे क वडाहरूको भौगोलिक तथा प्राकृ तिक बनोट, विकास तथा सविध
ु ाको पहुचँ र पहिचानमा विविधता
रहेकोले सोही बमोजिम विकास निर्माणको योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३३.	विगतका वर्षहरूमा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू जस्तै
ग्राबेल, ढुंगा, माटो , बालवु ा, रोडा आदि समयमा उपलब्ध हुन नसकी तोकिएका योजनाहरू समयमा
नै सम्पन्न गर्न नसके को कारणबाट भौतिक तथा आर्थिक प्रगति हुन नसके को हुदँ ा सोको निराकरणका
लागि पूर्वाधार विकास समिति, सहरी पूर्वाधार महाशाखा र राजस्व शाखाबाट आगामी श्रावण महिनामा
नै कार्य योजना तयार गरी IEE, Quantity Measurement सहितको वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गरी
कार्यान्वयन गरिने छ ।
३४. “महानगरको पूर्वाधार हामी सबैको जीवनको सनु ौलो आधार“भन्ने भावनाको विकासको लागि
नगरबासीहरूमा जनचेतनाको लागि स्थानीय एफएम रे डियो र टेलिभिजन मार्फ त मेयर/उपमेयर/ प्रमख
ु
प्रशासकीय अधिकृ त/पूर्वाधार महाशाखा प्रमख
ु र अन्य बद्धि
ु जीवी सरोकारवालाबीच साप्ताहिक
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ । सोको लागि सञ्चारकर्मीहरूको समहू बनाई कार्यक्रम निर्माण
गरिनेछ ।
३५. GIS को प्रयोग गरी वडा सिमाना, सडक सञ्जाल एवं सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण खल
ु ेको महानगर
यातायात गरुु योजना तयार गर्ने कार्य यस आ.व. मा सम्पन्न गरिनेछ । GPS सिस्टम कार्यान्वन गरी सवारी
साधनहरूमा Navigation जडान प्रविधि लागू गरिनेछ ।
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भू-उपयोग तथा बस्ती विकास
३६. महानगरपालिकाको आवधिक योजना (आ.व. २०७८/७९ – आ. व. २०८२/८३) तयार गरी
MTEF(Mid Term Expenditure Framework) अनसु ार Budget Planning गरिनेछ ।
३७. महानगरपालिकाको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक परिमार्जन
गरी महानगरीय बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
३८. हरे क वडाको Local area plan तयार गरी वडागत गरुु योजना तयार गरिनेछ ।
३९. सहरीक्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिक स्थलहरूमा आधनि
ु क
खलु ्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४०. महानगरपालिकाको Vision Paper तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
४१. महानगरपालिकाको जोखिम संवेदनशील भ-ू उपयोग गरुु योजना (Risk Sensitive land use planning)
तयार गरी नक्शापास प्रक्रियासँग जोडी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ ।
४२. महानगरपालिकाको सास्कृतिक सम्पदा सूचीहरूको सर्भेक्षण गरी महत्वपरू ्ण सम्पदा स्थलहरूको सम्पदा
संरक्षण गरुु योजना (Cultural area Renovation Masterplan) तयार गरिनेछ ।
४३.	यस महानगरका उपयक्त
ु स्थानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको माग भएका क्षेत्रमा व्यवस्थित वस्ती
विकास (Land Pooling) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४४. महानगरपालिकालाई हरियाली, वातावरणमैत्री तथा खेलकुदमैत्री सहरको रुपमा अगाडि बढाउन एक
वडा, एक पार्क तथा एक वडा, एक खेल मैदान बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४५. भरतपरु महानगरपालिकाको मखु ्य सहरी क्षेत्रको जनघनत्त्वलाई समानान्तर (Balance) गर्न ग्रामीण
वडाहरूमा नयाँ सहर परियोजनाको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ । जथाभावी जमिन खण्डीकरण
गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबास कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भ-ू उपयोग नीति तथा
मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
४६. महानगरका सार्वजनिक जमिन पहिचान तथा संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई सो जमिन आवश्यकता
अनसु ार सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
४७. महानगरभित्रका सबै सडकको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
४८. भरतपरु महानगरपालिकाको एकीकृ त सहरी विकास आयोजना (Integrated/Comprehensive urban
development plan) IUDP तयार गरिनेछ ।
४९. भरतपरु महानगरपालिकाको वडा स्तरीय Thematic GIS base map तयार गरिनेछ ।
५०. कुनै दईु वटा टोलमा Sky Line Maintain र Same Façade/Color को प्रयोग गरी उक्त टोलहरूलाई
नमनू ा टोलको रुपमा विकसित गराइने नीति लिइनेछ ।
५१. औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
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निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
५२. भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह गरिने ठूला र गौरवका आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी
(Public Private Partnership) को अवधारणाबाट सञ्चालन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५३. महानगरपालिकाको मखु ्य सहरी सडकहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्मार्ट सःशलु ्क
पार्कि ङ (Smart Pay Parking) को नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
५४. जगं ल आसपास बसोबासगर्ने गाई, भैंसी पालेका कृ षक परिवारका लागि कृ षक, महानगरपालिका र निजी
क्षेत्रको लगानीमा बायोग्याँस प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यको शरुु वात गरिनेछ ।
५५. महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा
अनसु ार इन्सिनेटरको व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै निजी क्षेत्रको सगं ्लनतामा Sanitary Land fill site
निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ ।
५६. अटोल्यान्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनसु ारका के ही निश्चित कार्यहरू गर्न सम्बन्धित अटो
व्यवसायीहरूसँग लागत सहभागिता गरिनेछ । सोको निर्माण कार्यका लागि महानगरबाट उचित बजेट
व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५७. पर्यटन मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सामद्रि
ु क तट
मोडल (Sea-Beach Model) सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
नियमित मर्मत-सभ
ं ार
५८. महानगरका मर्मत गर्न आवश्यक देखिएका सडकहरूलाई तत्कालै मर्मत गरी खाल्टाखलु ्टी रहित सडक
निर्माणलाई विशेष महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५९.	निर्मित पूर्वाधारहरूको मर्मत-संभार योजना तयार गरी मर्मत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्न
आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, मर्मत सम्भार इकाईलाई शाखाको रुपमा परिणत गरिनेछ ।
६०.	निर्मित पूर्वाधारहरूको मर्मत-सभं ार योजना कार्यन्वयनका लागि स्थापित मर्मत सम्भार कोषलाई निरन्तरता
दिइनेछ ।
यातायात
६१. कार्बन रहित सवारी साधनहरूलाई ग्रिन स्टिकर टाँस गर्ने कार्यको थालनी गरिने छ ।
६२.	ट्राफिक कार्यालयसँग समन्वय गरी Real Time Observation Systemजडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
६३. बढ्दो सडक दर्घु टना न्नयू ीकरणको लागि विद्यालय तथा कलेज स्तरका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र स्काउटसँग समन्वय गरी ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गरिनेछ ।
६४.	ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि रुट परमिट साथै, स्टिकर टाँसको कार्यक्रमलाई यातायात कार्यालयसँग
समन्वय गरी निरन्तरता दिइनेछ ।
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खानेपानी
६५. महानगरवासीलाई शद्ध
ु पिउने पानीको व्यवस्था गर्न एक घर एक धाराको नीति अवलम्वन गरिने छ ।
६६. महानगरभित्र भरतपरु खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड तथा उपभोक्ता समितिहरूमार्फ त् सञ्चालन हुने सहलगानी
खानेपानी आयोजनाहरूको लागि महानगरबाट पनि साझेदारी र सहभागिता गरिनेछ ।
६७. महानगरभित्र एकीकृ त खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको लागि संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन
विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षमा DPR स्वीकृ त गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
६८. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले महानगरपालिकासँगको समन्वयमा न्नयू तम् मापदण्ड पगु ेका सहरी सडकका
दायाँ-बायाँ खानेपानी पाइपलाइनको विस्तार गरिनेछ ।
६९. खानेपानीको पाइपलाइन मर्मत र विस्तार, विपन्नहरूलाई मिटर र धारा जडानमा अनदु ान लगायतका
कार्यक्रम भरतपरु खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७०. खानेपानीको स्रोत विस्तार एवं व्यवस्थापनका लागि उचित स्थानहरूमा डिप बोरिङ लगायतका सरं चना
निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित वडासँगको समन्वयमा कार्यान्वयनमा
ल्याइनेछ ।
७१. भरतपरु महानगरपालिकाभित्र विभिन्न उपभोक्ता समिति र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट सञ्चालित
आयोजनाहरूको ग्राहक उपभोक्ता मलू ्य समायोजन गर्न क्रमशः बोर्डमा समायोजनको नीति अबलम्बन
गरिनेछ ।
कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकास तथा सश
ु ासन
७२. महानगरपालिकाबाट प्रवाहित सेवा सविध
ु ाहरू छिटो-छरितो र मितव्ययी ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन
निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याई प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप सदृु ढ गरिनेछ । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई
थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका अन्तर्गत पाँचवटा सेवा के न्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
७३. नागरिक बडापत्रलाई समयानक
ु ू ल अद्यावधिक गरी स्तरीय बनाउन Digital प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
७४. प्रत्येक पद, सेवा, समहू को कार्यविवरण (Job Description) तयार गरी प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई
कार्यविवरण सहितको जिम्मेवारी दिइनेछ । साथै, महाशाखा र शाखा प्रमख
ु हरूसँग कार्यसम्पादन करार
गरिनेछ ।
७५. महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्रोत-साधन र कामकारवाहीको कुशल व्यवस्थापन गरी नगरवासीले
प्रत्यक्ष अनभु तू गर्नेगरी जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी, स्वच्छ र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सशु ासनयक्त
ु बनाइनेछ ।
७६. तालिम, अध्ययन, भ्रमण, अभिमख
ु ीकरणबाट ज्ञान, सीप अनभु वको आदानप्रदान गर्ने र सफल अभ्यासबाट
सिक्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ ।
७७. महानगरपालिकाद्वारा बनेका काननु का परू ्ण परिपालना गरी यस महानगरपालिकालाई विधिको शासन
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७८.
७९.
८०.
८१.
८२.
८३.

८४.
८५.
८६.
८७.
८८.

कायम गर्ने एक नमनू ा महानगरपालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
महानगरपालिकामा हाल ६२० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । छरितो व्यवस्थापनको लागि आवश्यक
कर्मचारीको दरबन्दी किटान गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन
सर्वेक्षण (O & M Survey) गरिनेछ ।
कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउन कर्मचारीमैत्री वातावरण, भौतिक स्रोत, साधनको व्यवस्था, कर्मचारीको
सेवाको सरु क्षा लगायत विषयहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
सेवा प्रवाहलाई उत्तरदायी, पारदर्शी जनमख
ु ी बनाउन नागरिक समाज लगायत बहुसरोकारवालाहरूको
सहभागिता बढाइनेछ । सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी पृष्ठपोषण लिने पद्धति अवलम्बन गर्दै प्रविधिमैत्री
बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
आर्थिक प्रशासनका क्रियाकलापहरू नतिजासँग आवद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा आर्थिक अनश
ु ासन
कायम गरिनेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सनु वु ाइ र सामाजिक लेखापरीक्षण समेतलाई थप
प्रभावकारी बनाइनेछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सदृु ढ गर्न निर्देशिका तयार गरी परू रू
्ण पमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति मार्फ त् सार्वजनिक
प्रशासनमा सदाचारिता अभिवृद्धि गरिनेछ । साथै महानगरपालिकाका सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरूले
विभिन्न माध्यमहरूबाट राख्ने गनु ासो, जिज्ञासा एवम् सवालहरूको प्रभावकारी सनु वु ाइको व्यवस्था
गरिनेछ ।
“नगरबासीसँग मेयर सम्वाद कार्यक्रम” मार्फ त मासिक रूपमा नगरबासीको प्रत्यक्ष गनु ासो सनु वु ाइ हुने
व्यवस्था गरिनेछ ।
महानगरपालिकाका सेवा सविध
ु ाहरूलाई कोभिड-१९ लगायतका महामारी जस्ताप्रतिकूल परिस्थितिमा
पनि घरै बाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी क्रमशः E-Governance मा जोड दिइने छ ।
महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागितालाई उच्च
प्राथमिकता दिइनक
ु ा साथै उक्त प्रक्रियामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागु गरिनेछ ।
महानगरपालिकाका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी बनाउन वेबसाइट अद्यावधिक गरी सूचनाको हक सम्बन्धी
काननु लाई परू रू
्ण पमा कार्यान्वयन ल्याइनेछ ।
महानगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित तथा उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्नको लागि
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागु हुनेगरी यस महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको
मनोबल उच्च बनाउन अधिकृ तस्तरका कर्मचारीहरूलाई तलबमानको १० प्रतिशत र सहायकस्तर तथा
श्रेणीविहीनका कर्मचारीहरूलाई तलबमानको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । साविकमा
उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा भत्तालाई यसैमा समायोजन गरिएको छ ।
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८९. कर्मचारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी बनाउन र आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन
ल्याउन दण्ड र परु स्कारको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ ।
९०. अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय सरकार तथा जिल्ला समन्वय
समितिसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद
९१. महानगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी
र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
९२. महानगरपालिकाको जिन्सी श्रेस्ता प्रणालीलाई सफ्टवेयर मार्फ त् व्यवस्थित गरिनेछ ।
९३. महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूमा रहेका जिन्सी सामग्रीहरूको अभिलेखीकरण, रे खदेख,
सरं क्षण, मर्मतसम्भार, लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
९४. महानगरपालिकाको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वार्षिक खरिद गरुु योजना तयार गरी अनिवार्य रुपमा
सोको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९५. खरिद इकाई समिति, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा र खरिद इकाईको ससं ्थागत क्षमता विकास
गरिनेछ ।
न्यायिक समिति
९६. नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनसु ार स्थानीय अदालतका रुपमा न्यायिक समितिबाट हुने
न्याय निरुपणलाई सर्वसल
ु भ र छिटो छरितो रुपमा सम्पादन हुदँ ै आएको र त्यसलाई आगामी दिनमा थप
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिनेछ ।
९७.	न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप समितिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ ।

सामाजिक विकास
शिक्षा विकास

९८. महानगर भित्रका पूर्व प्राथमिक उमेर समहू का सबै अवस्थाका बालबालिकाको प्रारम्भिक बाल शिक्षामा
समतामल
ू क पहुचँ सनिश्
ु चित हुने गरी बाल विकास के न्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूको अनमु ति, नियमन
तथा व्यवस्थापन सधु ार गरिनेछ ।
९९. हाल बाल विकास के न्द्रमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकार र
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी न्नयू तम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
१००. नेपालको संविधानको प्रावधान एवं दिगो विकास लक्ष्य बमोजिम सबै बालबालिकाको निःशलु ्क तथा
अनिवार्य आधारभतू शिक्षामा पहुचँ प्रत्याभूतिका लागि वडा शिक्षा समिति गठन गरी सबै बालबालिकाको
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आधारभतू शिक्षाको हक सनिश्
ु चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लक्षित समहू का बालबालिकालाई महानगर
छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई महानगरको सिफारिसमा
उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०१. गणु स्तरीय शिक्षण-सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न सबै सामदु ायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, कम्प्टयु रको
व्यवस्थाका साथै विषयगत रूपमा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ ।
विद्यालयमा नवप्रर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न स्टेम एजक
ु े सन (STEM Education) कार्यक्रमलाई नमनु ाको
रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१०२.	विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री र छात्रामैत्री बनाउने गरी न्नयू तम भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यलाई
निरन्तरता दिइनेछ ।सबै विद्यालयमा लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यालयलाई छात्रामैत्री
बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०३. बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फु टनका लागि स्तर र अवस्था अनसु ार उपयक्त
ु सहक्रियाकलापका अवसर
प्रदान गरिनेछ ।
१०४. महानगर शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
जस्तापाताको छानो भएका सबै कक्षाकोठामा फल्स सिलिङ र विद्यालय कलर कोड अनसु ार सबै
विद्यालयको रङ्गरोगनको कार्य यस आ. व. मा सबै विद्यालयलाई समेटी सम्पन्न गरिनेछ |
१०५. कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण प्रभावित विद्यालयको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षा, विज्ञान
तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण
गरिनेछ ।
१०६. कोभिड-१९ को प्रभावबाट जोखिममा पर्नसक्ने लक्षित वर्ग, विपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि परे का,
अटिज्म/डाउन सिन्ड्रोम लगायत विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुचँ का
लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१०७. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा निःशलु ्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
१०८. लक्षित वर्ग, विपन्न, सामाजिक रुपले पछाडि परे का तथा द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूको पढाइलाई
सनिश्
ु चित गर्न बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । एस. ओ. एस. बालग्राम जस्ता
संघसंस्थासँग तथा संस्थागत विद्यालयसँग समन्वय गरी अनाथ र असहाय बालबालिकाको शिक्षाको
प्रबन्ध मिलाइने छ ।
१०९.	शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि
"पढ्दै कमाउँद"ै कार्यक्रम विस्तार गरिने छ ।
११०. महानगरपालिकाभित्र उच्च शिक्षालाई सहज बनाउन आवश्यक संयोजनकारी नीति लिइनेछ । महानगरको
वडा नं. १५ रामपरु मा त्रिभवु न विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा सञ्चालित चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस
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र CTEVT सँगको समन्वयमा भरतपरु को वडा नं. २३ मा सञ्चालित भरतपरु बहु-प्राविधिक शिक्षालय,
जगतपरु लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग समन्वय गरिनेछ ।
१११. सामदु ायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण-सिकाइ गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहित
गरिनेछ । विषय समितिहरू मार्फ त् शिक्षकको पेशागत दक्षता र सूचना प्रविधिको उपयोग क्षमता
अभिवृद्धि गरिनेछ । सामदु ायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूका लागि व्यवस्थापन
तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
११२. माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा जोड दिइने छ ।
११३. सामदु ायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यकता अनसु ार यवु ा स्वयंसेवक
शिक्षक परिचालन गरिनेछ ।
११४. गत शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको "हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपरु " विषयको कक्षा १-८ को स्थानीय
पाठ्यक्रम नेपाल सरकारबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने तालिका अनसु ार कक्षा ८ सम्म कार्यान्वयनमा
ल्याइनेछ ।
११५. गणु स्तर अभिवृद्धिका लागि स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न न्नयू तम पूर्वाधार र
गणु स्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक वडा एक नमनू ा विद्यालय कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिइनेछ । स्पष्ट र मापनीय सूचकका आधारमा महानगर स्तरमा समेत नमनू ा उन्मुख विद्यालय
पहिचान तथा विकासको कार्य अगाडि बढाइने छ ।
११६.	विद्यालयको अनगु मन तथा मलू ्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाई सामदु ायिक तथा संस्थागत विद्यालयका
प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा र बालशिक्षा के न्द्रलाई व्यवस्थापनका
आधारमा परु स्कृ त गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११७.	विद्यार्थी सङ्ख्या र भगू ोलका आधारमा सामदु ायिक विद्यालयको मलू ्याङ्कन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान
तथा विद्यालय समायोजनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११८.	निजी तवरबाट सञ्चालित छात्राबासहरूलाई काननु निर्माण गरी नियमन गरिनेछ ।
११९.	विद्यालय समायोजन भई टाढाबाट विद्यार्थी ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्थाका र माध्यमिक तहमा प्राविधिक
र विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा स्कु ल बस व्यवस्थाका लागि
अनदु ान उपलब्ध गराइनेछ ।
१२०. अध्ययन अनसु न्धानमा सहज हुने गरी नगरकार्यपालिकाको हाताभित्रै आधनि
ु क सविध
ु ा सम्पन्न पसु ्तकालय
स्थापना गरी क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै लगिने छ । सामदु ायिक सिकाइ के न्द्रलाई आवश्यकता र क्षमताका
आधारमा सामदु ायिक पसु ्तकालयका रूपमा विकास गरी निरन्तर शिक्षा र पठन ससं ्कृतिको विकासमा
जोड दिइनेछ ।
१२१.	विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको प्रबन्ध मिलाउन
आवश्यक पहल गरिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद
१२२. कोभिड–१९ का कारण सिर्जना हुने बेरोजगारीलाई कम गर्न तथा यवु ा उद्यमशिलता प्रवर्धनका लागि यवु ा
उद्यम घमु ्ती कोष स्थापना गरी नेपाल सरकारद्वारा जारी सहुलियपतरू ्ण कर्जामा ब्याज अनदु ान सम्बन्धी
कार्यविधि बमोजिम बैंकबाट कर्जा लिने महानगरका यवु ालाई कार्यविधि निर्माण गरी लाग्ने ब्याज अनदु ान
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उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यवु ालाई स्टार्ट अप तालिम प्रदान गरी उद्यमी यवु ा तयार
पारिनेछ ।
१२३.	यवु ामा स्वयंसेवी भावना बढाउन, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन, विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न
तथा सामाजिक सधु ारका कार्यमा परिचालन गर्न यवु ा स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली
सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी र नेपाल स्काउट जस्ता संस्थाहरूसँगको
समन्वयमा यवु ाहरूलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा सम्बन्धी तालिम दिई परिचालन गर्ने व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
१२४.	यथु पार्लियामेन्टको अभ्यास लगायतका कार्यक्रममार्फ त् नगर यवु ा सञ्जाल तथा वडा यवु ा क्लबमा
आबद्ध यवु ाको नेततृ ्व विकासमा जोड दिइनक
ु ा साथै यवु ा प्रतिभा प्रदर्शनका अवसर प्रदान गरिनेछ ।
१२५. श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न कृ षि, पशपु ालन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमी
तथा स्वरोजगार यवु ालाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१२६.	विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फु टनको वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयलाई खेल सामग्री उपलब्ध
गराउनक
ु ा साथै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी र विद्यालयलाई परु स्कृ त
गरिनेछ ।
१२७. एक वडा एक खेल मैदान वा एक विद्यालय एक खेल मैदान विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ
।विद्यालयका खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिने छ ।
१२८. राष्ट्रिय तथा नगरस्तरीय खेल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय खेलमा पदक जितन् े महानगरका खेलाडीहरूलाई परु स्कृ त गरिनेछ ।
१२९. खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक काननु निर्माण गरी नगर खेलकुद विकास समिति गठन
गरिनेछ ।
१३०. महानगरपालिकाभित्र साहित्य, कला र संस्कृतिको अध्ययन, अनसु न्धान, संरक्षण, संवर्धन कार्यका लागि
समिति गठन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण
१३१. महिलासँग “मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम” र “उपमेयरसँग समन्यायिक विकास कार्यक्रम”
लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१३२. “मध्य नेपालको सन्द
ु र सहर, समृद्ध र ससु ंस्कृ त भरतपरु महानगर” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन महानगरमा
रहेका विपन्न महिला, बालबालिका, सीमान्तकृ त, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकल महिला
दलित, मस्लि
ु म, पिछडा वर्ग, आदिबासी जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यक द्वन्द्ब पीडित तथा प्रभावित तथा
वञ्चितीमा परे का लक्षित समदु ायको आर्थिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।
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१३३. आर्थिक रूपमा विपन्नहरूको क्षमता विकासका लागि उद्यमशिलता र रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै दिगो
जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ । साथै व्यवसाय स्थापनाका लागि वस्तुगत
टेवास्वरुप पँजू ीगत अनदु ान उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम
विकास कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
१३४. महिला तथा बालबालिका उपर हुने सबै प्रकारका हिसं ा अन्त्यका लागि सबै वडाहरूमा अभियानमल
ू क
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हिसं ाविरूद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अनरुु प लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापन
गर्ने गरी प्रत्येक वडामा एक मनोसामाजिक विमर्षकर्ता रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । लैङ्गिक हिसं ा सम्बन्धी
घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी महानगरमा लैङ्गिक हिसं ा निवारण डेस्कको स्थापना र नियमित
सनु वु ाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।
१३५. जनआन्दोलन, जनयद्ध
ु र मधेस आन्दोलन लगायता राजनीतिक आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गर्ने सहिद
परिवार, वेपत्ताका परिवार र घाइतेहरूलाई जीवन निर्वाह सहयोग स्वरूप मासिक रू. 2 हजार उपलब्ध
गराइनेछ ।
१३६. लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हिसं ा प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत
उपलब्ध गराउनेव्यवस्था मिलाइनेछ । घरे लु हिसं ा, मानव बेचबिखन तथा वसारपोसार, साइबर अपराधसँग
जोडिएर हुने घटना व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय विस्तार गरिनेछ ।
१३७. महानगरका सबै वडाहरू मार्फ त् लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि निश्चित प्रतिशत रकम विनियोजन
गरिनेछ, साथै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन तयार पारी सो
अनरुु प गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१३८.	विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका असहाय, एकल महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूका लागि सरं क्षण सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका
लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै मध्यम अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूलाई कार्यविधि बमोजिम निःशलु ्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१३९. "हाम्रा बालबालिका हाम्रो भविष्य" भन्ने मान्यता अनसु ार बालमैत्री शासन पद्दति अनरुु प बालमैत्री स्थानीय
वडा समितिको गठन र परिचालनमा जोड दिनक
ु ा साथै बालबालिका विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिसं ा र
शोषण निषेधको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१४०. नगर क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई व्यवस्थित गर्न आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ साथै बालगृहको अनगु मन र नियमनमा निरन्तरता दिइनेछ ।
महानगर क्षेत्र बाहिरका बालबालिकालाई बालगृहमा संरक्षण दिने कार्यलाई निरुत्साहन गर्दै लगिनेछ ।
१४१. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि स्थापित बालकोषमा बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय बालअधिकार कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको स्रोत व्यवस्थापन गर्दै
लगिनेछ ।
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१४२. काननु ले परू ्ण रुपमा निषेध गरे बमोजिम महानगरलाई छुवाछुत, भेदभाव एवम् बालविवाह मक्त
ु बनाउन
आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनगु मन नियमन गरिनेछ ।
१४३.	विकास साझेदारका रूपमा रहेका गैह्रसरकारी संघसंस्थाको दर्ता नवीकरण र गतिविधिहरूको काननु
वमोजिम नियमन गरिनेछ । साथै, महानगर क्षेत्र भित्र अनमु ति बिना सञ्चालनमा रहेका सरं क्षण गृह एवम्
पर्नु स्थापना के न्द्र काननु बमोजिम नियमन गरिनेछ ।
१४४. "भरतपरु महानगरपालिकाको विकासमा नागरिकको सहभागिता" भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन हाल
महानगरभित्र रहेका टोल विकास संस्थालाई अझ बढी क्रियाशील र व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ ।
टोलविकास ससं ्थाको गठन र परिचालन सम्बन्धमा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४५. एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा अन्य
वडाहरूमा समेत ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल निर्माण र सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकको सहज र सम्मानपरू ्ण
जीवनयापनका लागि उचित वातावरण तयार गरिनेछ । नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आश्रय
गृहहरूको व्यवस्थापनमा सधु ार गर्दै लगिनेछ ।
१४६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र अधिकारलाई सनिश्
ु चित गर्दै अपाङ्गता परिचयपत्र पाउन योग्य
सबैलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१४७. "जसको सवाल उसैको नेततृ ्व" भन्ने मान्यताअनरुु प अपाङ्गताका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक
सघं ससं ्थाहरूको अगवु ाइमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरूको समदु ायमा आधारित पनु र्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघ तथा प्रदेश
सरकारसँग सहकार्यको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१४८. जन्म, मृत्,यु विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँसराइ जस्ता ब्यक्तिगत घटना दर्ता (Vital Registration)
को अभिलेखलाई Digitized गरिनक
ु ा साथै बिषेश रुपमा जन्म दर्ताको कार्यलाई वि. स.ं २०८० साल
सम्ममा शतप्रतिशत र अन्य घटना दर्तालाई उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्दै लगिनेछ । सबै वडाहरूमा
बेवारिसे बालबालिका, बाबक
ु ो पहिचान नखल
ु ेका एवम विशेष कारणवस जन्म दर्ता हुन नसके का
बालबालिकाहरूको लगत सङ्कलनको कार्यलाई तीव्रता दिदं ै जन्म दर्ताको कार्यलाई अभियानका रुपमा
सञ्चालन गरिनेछ ।
१४९. सामाजिक सरु क्षा भत्ता र व्यक्तिगत घटना दर्ता वितरणका सम्पूर्ण कार्य प्रभावकारी बनाउन Online
प्रणाली मार्फ त सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५०. महानगरका सबै वडाहरुमा सामाजिक विकृ ति एवं विसङ्गति तथा लागु पदार्थ दर्व्य
ु सन नियन्त्रण र मानवता
प्रवर्धनका लागि वडा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मानवता प्रवर्धनमा सक्रिय संस्थाहरूबीच
साझेदारी र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
१५१. वडा तहमा गठन गरिएका विभिन्न महिला समहू , आमा समहू को वडा कार्यालयमा सूची तयार गरी वडा
महिला सदस्यको संयोजकत्वमा समन्वयात्मक रुपमा महिला लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति
अबलम्वन गरिनेछ । साथै, महानगरस्तरमा नगर महिला संजाल निर्माण गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको
अनगु मन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५२. परिवार, समदु ाय तथा विद्यालय तहमा किशोरीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न सचेतनामल
ू क अभियान
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सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
१५३.	यस आर्थिक वर्षमा गैरसरकारी संघ/संस्थाको कम्तीमा ३० प्रतिशत नगद साझेदारीमा योजना तथा
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइने छ ।
स्वास्थ्य सेवा
१५४. आधारभतू एवं गणु स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुचँ लाई सनिश्
ु चित गर्नुका साथै नवशिशु
तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण, सरु क्षित मातृत्त्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम
तथा व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ ।
१५५. महानगरपालिकाका सवै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
आधारभतू स्वास्थ्य सेवा, नगर स्वास्थ्य के न्द्र,सामदु ायिक स्वास्थ्य इकाई, मातृ शिशु स्वास्थ्य क्लिनिक
साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर, प्रयोगशाला लगायत सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक
जनशक्ति र स्रोत साधनको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
१५६. महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने अस्पतालका रूपमा शारदानगर स्वास्थ्य चौकी र शिवनगर प्राथमिक
स्वास्थ्य के न्द्रलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
१५७. महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भरतपरु अस्पतालबाट प्रदान गरिँ दै आएको
निःशलु ्क ओपिडी टिकट अनदु ानलाई निरन्तरता दिइनेछ । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत
लक्षित समहू का लागि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१५८. बालबालिकाहरूलाई दिइने सबै खोप कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिदं ै भरतपरु महानगर परू ्ण खोप महानगर
घोषणा भइसके को अवस्थामा परू ्ण खोप सनिश्
ु चित दिगोपनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१५९. महानगरपालिकामा कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, निदान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि
बहुसरोकारवालाबीच समन्वय गरी सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिनेछ । कोभिड १९ नियन्त्रणमा संलग्न
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य सरु क्षाको प्रत्याभूति, बीमा लगायत उचित
प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६०. महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डायग्नोस्टिक
के न्द्र, क्लिनिक, आयर्वेु द अस्पताल तथा क्लिनिक, औषधि पसल आदि स्वास्थ्य ससं ्थाहरूको अनगु मन
तथा नियमन गरी महानगरवासीको स्वास्थ्य अधिकार सनिश्
ु चित गरिनेछ ।
१६१. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदान गरिंदै आएको
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिनक
ु ा साथै, थप विस्तार गरिनेछ । दीर्घसेवा गरे का
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन रकमसहित सम्मानजनक विदाइ गरिनेछ ।
१६२. स्वास्थ्य ससं ्थामा सतु ्के री हुने महिलालाई निःशलु ्क यातायात/एम्बुलेन्स खर्च, क्याल्सियम सप्लिमेन्टेसन


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

कार्यक्रम र झल
ु वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । गर्भवती महिलालाई आधारभतू प्रयोगशाला
सेवा निःशलु ्क उपलब्ध गराइनेछ । यसका साथै घमु ्ती शिविरमार्फ त् भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
१६३. सरुवा तथा भेक्टरजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणका लागि विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी
र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तथा समदु ाय परिचालन लगायतका एकीकृ त कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ ।
१६४. स्वास्थ्य चौकीहरूमा सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिदै प्रयोगशाला सेवाको
गणु स्तर र क्षमता विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
१६५. सर्ति
ु जन्य पदार्थको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै भरतपरु महानगरलाई
सर्ति
ु जन्य पदार्थ निषेधित महानगरको रुपमा घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सोको
अनगु मन संयन्त्र विकास गरी दण्ड जरिवानालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
१६६. स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सर्वसल
ु भ तथा प्रभावकारी बनाउन गणु स्तरीय औषधि सामग्रीको
नियमित आपूर्ति गरी उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म औषधी वितरणका लागि आवश्यक
सवारी साधन सहितको संयन्त्रको विकास गरिनक
ु ा साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार, न्नयु तम
औजार उपकरणको उपलव्धता तथा क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
१६७. स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । तथ्यमा
आधारित निर्णयका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग तथा उपयोगलाई सबै स्वास्थ्य
ससं ्थासम्म विस्तार गरिनक
ु ा साथै स्वास्थ्य अनसु न्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१६८. स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश एवं सूचना प्रवाहलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाई स्वास्थ्य प्रवर्धनका साथै
नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना पाउने मौलिक हक सनिश्
ु चित गरिनेछ । साथै, विद्यालय तथा
समदु ायस्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षामल
ू क कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ ।
१६९. आयर्वेु द तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दति मार्फ त उपचार, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनका
क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, स्तनपान गराउने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य प्रवर्धनमा
विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७०.	प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभतू स्वास्थ्य सेवा के न्द्र, नगर स्वास्थ्य के न्द्रबाट प्रदान
गरिने स्वास्थ्य सेवामा आयर्वेु द लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समावेश गर्दै लगिनेछ ।
साथै, आयर्वेु द, योग, पञ्चकर्म एवं वैकल्पिक चिकित्साको विकासका साथै स्थानीय स्तरमा उपलव्ध
औषधिजन्य जडिबटु ी, खनिज तथा द्रव्यको पहिचान सङ्कलन संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ ।
१७१. स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरूबारे जानकारी दिन वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदनका साथै स्वास्थ्य बल
ु ेटिन
प्रकाशन गरिनेछ ।
१७२. स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा परु य् ाउनका लागि खोप क्लिनिक, गाउँघर क्लिनिक लगायत
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सामदु ायिक सेवालाई निरन्तरता दिदैं यसमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
१७३. स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत अन्य सार्वजनिक,
गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।

आर्थिक विकास

कृषि विकास
१७४. कृ षिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा बीउको अहम भूमिका रहने भएकोले उन्नत बीउ तथा मल
ू बीउ
उत्पादन गर्ने कृ षकलाई अनदु ान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१७५. कृ षिको उत्पादन लागत घटाउन तथा कृ षि क्षेत्रमा प्रयोग भएको मानव श्रमलाई अन्य उत्पादनमल
ू क क्षेत्रमा
लगाउन कृ षिमा यान्त्रीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । ५० प्रतिशत अनदु ानमा कृ षि यन्त्र
उपकरण उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिने छ ।
१७६. महानगरभित्रका खेती योग्य जमिनमा सिंचाईको पर्याप्तता सनिश्
ु चित गर्न भइरहेका जीर्ण अवस्थामा रहेका
नहर कुलोको मर्मत गर्ने तथा कृ षकहरूलाई साना सिचं ाइमा अनदु ान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
अति आवश्यक ठाँउमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ठूला खालका डिपबोरिङ खन्ने कार्य
गरिने छ । जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट र खगेरी सिंचाइ आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न
सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।
१७७. स्थानीय कृ षि उपजहरूको बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गरिने छ । एक वडा एक
हाट बजार स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, कृ षि उत्पादन विशेष गरी तरकारीको प्याके जिङ सधु ार
तथा ब्रान्डिङको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१७८.	निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने कृ षक सहकारी, कृ षक समहू तथा फर्महरूलाई
आफ्ना उत्पादनको सहज बजार पहुचँ का लागि बिक्री के न्द्र (Outlet) स्थापनाका लागि अनदु ान उपलव्ध
गराइनेछ ।
१७९. "विषादीमक्त
ु भरतपरु " नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि हालको विषादी प्रयोग अवस्थालाई
न्नयू ीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत एग्रोभेटहरूको अनगु मन तथा
कृ षकहरूको विषादी प्रयोग व्यवहारको निरीक्षण गरिनेछ । आई. पी. एम. कृ षक पाठशालालाई निरन्तरता
दिइनेछ । विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा थप व्यवस्थित
गरिनेछ । जैविक विषादी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१८०. मौरी विकास तर्फ मौरी घारको विस्तार तथा आवश्यक उपकरणको लागि अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१८१. कृ षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
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१८२. कृ षियोग्य भूमिको परू ्ण उपयोग सनिश्
ु चित गर्न महानगरभित्र रहेका जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई दरुु त्साहन
गरिनेछ ।
१८३. वैदशि
े क रोजगारबाट फर्के का तथा बेरोजगार यवु ाहरूलाई कृ षि पेशा तर्फ आकर्षित गर्नका लागि
व्यवसायिक खेती गर्न चाहने कृ षकहरूलाई अनदु ान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
१८४. कृ षि उत्पादन पश्चात् गरिने प्रशोधनका लागि साना खाले प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नका लागि कृ षि
सहकारी तथा समहू हरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१८५. व्यवसायिक तथा सामहि
ु क तरकारी खेती गर्ने कृ षकहरूका लागि आफ्ना उत्पादनलाई सहज रूपमा
बजारसम्म परु य् ाउनका लागि ढुवानीका साधनमा अनदु ान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८६. भरतपरु कृ षकमैत्री ऋण कार्यक्रम अन्तरगत न्नयू तम ब्याजमा कृ षकलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण
गरिनेछ । त्यस्तो ऋण २५ लाखसम्म लिंदा २ प्रतिशत व्याज महानगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
१८७. कृ षि बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृ षकले आफ्ना कृ षि बालीहरूको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम
शलु ्कमा अनदु ान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८८. महानगरभित्र कम्तीमा एउटा आधनि
ु क तथा बृहत् नर्सरी स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१८९.	विपन्न तथा सीमान्तकृ त कृ षकहरूका लागि उनीहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरिनेछ ।
१९०. कृ षि सूचना प्रणालीको विकास गरी महानगरका प्रत्येक कृ षकलाई त्यसमा आवद्ध गरिनेछ । कृ षिको
तथ्याङ्कलाई सदृु ढीकरण गरिनेछ ।
१९१. महानगरपालिकाभित्रका उत्कृष्ट कृ षकहरूलाई परु स्कृ त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१९२. कृ षि तथा पशु विकासका क्षेत्रमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न आवश्यक क्षेत्रहरूको पहिचान
गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१९३. कृ षि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग कृ षि तथा पशपु ालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र
विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पशु विकास
१९४. प्रतिलिटर दधु उत्पादनमा दिइदै आएको रू. १ ।– अनदु ानमा दईु सय प्रतिशत वृद्धि गरी आ.व. २०७८/०७९
देखि रू. ३ ।- का दरले उपलब्ध गराइनेछ ।
१९५. आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र रोजगारी नभएका विपन्न परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि
निर्वाहमख
ु ी पशपु न्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१९६. पशजु न्य पदार्थहरूको उत्पादन लागत न्नयू ीकरण गर्न बहुवर्षीय हरियो घाँस विकास कार्यक्रम प्राथमिकताका
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साथ कार्यन्वयन गरिनेछ ।
१९७. पशजु न्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नश्ल सधु ार तथा कृ त्रिम गर्भाधान कार्यक्रम र
बाँझोपनको समस्या निराकरण गर्न घरदैलो घमु ्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१९८. पशपु न्छीहरूको रोग निरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक सेवाहरू, गणु स्तरीय प्रयोगशाला सेवा
तथा महामारीजन्य रोगहरूको प्रभावकारी नियन्त्रणका कार्यहरू गरिनेछ ।
१९९. मासक
ु ो लागि बिक्री गरिने खसीबोकाको बजार व्यवस्थापनका लागि खसीबोका सङ्कलन के न्द्र निर्माणमा
सहयोग र उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य माछा-मासु उपभोगका लागि माछा-मासु पसल सधु ारका
कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२००. मत्स्य व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
२०१. स्वरोजगारमल
ू क एवं व्यवसायिक पशपु ालन व्यवसायको प्रवर्धनमा सहयोग गरिनेछ ।
२०२. पशु बीमा प्रिमियममा दिइँदै आएको १२.५ प्रतिशत अनदु ान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन
२०३. सहकारी अभियानको जननीको रूपमा रहेको भरतपरु मा सहकारी ससं ्थाहरूलाई समदु ायस्तरमा प्रवर्धन
गरी यवु ा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०४. सहकारी शिक्षा र तालिम मार्फ त सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत स्व-नियमन र
सश
ु ासन प्रवर्धन गरिनेछ ।
२०५. कृ षि, पशपु न्छी, मौरी, माछापालन आदि कृ षि व्यवसाय र अन्य स्वरोजगारमल
ू क व्यवसायमा संलग्न हुन
चाहने वा भइरहेका यवु ाहरूलाई सहकारी संस्था वा बैंकमार्फ त लिने तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको
ऋणमा तीन वर्षसम्मको लागि क्रमशः शतप्रतिशत र असी प्रतिशत ब्याज अनदु ान कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ ।
२०६. सामहि
ु क कृ षि उत्पादन, उन्नत बीउबिजनको उत्पादन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याके जिङ,
बजारीकरण गर्न चाहने गैर वित्तीय सहकारी ससं ्थालाई सहकारी सघं वा बैंकमार्फ त लिने एक करोड रुपैयाँ
सम्मको ऋणमा तीन वर्षसम्मको लागि असी प्रतिशतसम्म ब्याज अनदु ान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०७. उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन गर्न चाहने वा सञ्चालन गरीरहेका गैर वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी
सघं वा बैंक मार्फ त लिने एक करोड रुपैयाँ सम्मको ऋणमा तीन वर्षसम्मको लागि असी प्रतिशतसम्म
ब्याज अनदु ान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०८. सहकारी संस्थाहरूको बृहत एकीकरण र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सहकारी तथा गरिबी
सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) मा सहकारी संस्थाहरूको आबद्धतालाई प्रोत्साहन
गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
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२०९.	यवु ा तथा उद्यमीहरूलाई नवीन व्यवसाय शरुु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय
पहुचँ सहजीकरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गराई रोजगारी अभिबृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ ।
२१०. उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दिँदै आएको मागमा आधारित अनदु ान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
२११. रोजगार सेवा के न्द्रलाई रोजगार बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ ।यस रोजगार सेवा के न्द्रमा महानगरपालिका
भित्रका विपन्न परिवारका बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचीकरण गरी न्नयू तम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति
गर्ने कार्यको लागि महानगरपालिका भित्र सञ्चालान हुने योजनाहरूमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता
दिइनेछ ।
२१२. रोजगार सेवा के न्द्रमार्फ त विभिन्न सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूसँग परामर्श
गरी स्थानीय तहभित्र सिर्जना हुने रोजगारीको अवसरहरूको खोजी गर्ने र रोजगार दाताहरूसँग रोजगारीको
अवसरका सूचना सङ्कलन, आदान प्रदान, प्रशोधन तथा उपयोगमा साझेदारी गरिनेछ ।
२१३. माग भए बमोजिमको दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको
सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी ससं ्थाहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न व्यावसायिक एवम् सीपमल
ू क
तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ । तालिम पश्चात् रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने वा स्वरोजगार बन्न चाहनेको
लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य
२१४. पर्यटन सम्पदा र क्षमताको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरुु योजना तर्जुमा गरी
आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२१५. महानगरमा भएका पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न
अध्ययन अनसु न्धान गर्ने र सोही अनरू
ु पको बजारीकरण रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । स्थापित पर्यटकीय
गन्तव्यको संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्नुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, पूर्वाधारको निर्माण तथा
प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
२१६. स्थानीय जनतालाई स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने तथा जीवनस्तरमा सधु ार ल्याउने पर्यटन पूर्वाधारको
विकासमा जोड दिइनेछ ।
२१७.	प्राकृ तिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्न प्रभावकारी योजना बनाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा
पर्या पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२१८. नारायणी नदी किनारलाई सी-बिच मोडलमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदं ै अम्रेला स्ट्रिट लगायतका
देशकै विशेष आकर्षणका रूपमा रहेका गन्तव्यहरूको विकास र प्रचार प्रसारमा जोड दिइनेछ ।
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२१९. पर्यटन पदयात्राका लागि नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी सरु क्षित, विश्वसनीय एवम् सविध
ु ासम्पन्न बनाउने
कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२२०.	निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहकार्यमा रय् ाफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ जस्ता सहासिक पर्यटनमा
पर्यटकहरूको सरु क्षा व्यवस्थामा बढी जोड दिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२२१. आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग आदिको भाषा, लिपि, बाजागाजा, रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति
आदिको सरं क्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२२२.	प्राकृ तिक उपचार, यात्रा साधना, आध्यात्मिक के न्द्र आदिको प्रवर्धन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गराउने
गरी स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
२२३. उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिदं ै महानगरभित्र सञ्चालित
उद्योग तथा व्यापारका लागि संस्थागत सामाजिक दायित्व (CSR) निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
२२४. स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने गरी उद्योगको प्रवर्धनमार्फ त् दिगो
विकासका लक्ष्य अनरू
ु पको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ ।
२२५. खाद्य गणु स्तर कायम गर्न महानगरमा खाद्य गणु स्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक पहल
गरिनेछ ।
२२६. सृजनात्मक तथा अनसु न्धानमा आधारित साना उद्योगहरूको स्थापनाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पँजू ी
तथा उत्पादन पश्चात बिक्री बिल बिजकका आधारमा अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
२२७. घरे लु साना उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको सरुु वात गरिनेछ ।
२२८. महानगरको वडा नं. २०, भीमनगर र वडा नं. २१, पार्वतीपरु मा औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी
सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
राजश्व प्रशासन
२२९. “कर तिर्नु कर्तव्य मात्र होइन, गौरव पनि हो” भन्ने अवधारणाको विकास गर्न स्वयंकर निर्धारण पद्धति
मार्फ त करदातालाई नै पहिलो कर प्रशासकको रुपमा लिने गरी कर सम्बन्धी काननु ी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२३०. कर प्रशासनलाई चसु ्त,सरल, प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाई अधिकतम कर सङ्कलन हुने वातावरण
निर्माण गरिनेछ ।
२३१. महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको
विकास,करको दायरा विस्तार र राजस्व चहु ावटलाई परू रु्ण पमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
२३२. महानगरपालिकाका सम्पूर्ण करदाताहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनक
ु ो साथै
राजस्व असल
ु ी कार्यमा उद्योग वाणिज्य संघ,चितवन, चितवन उद्योग संघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका
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सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यगरी कर परिचालन गरिनेछ ।
२३३. सबै करदाताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्येक करदाताको IntegratedTax Portal
अन्तर्गत Individual Tax ID को प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२३४. महानगरपालिकाको आन्तरिक आय बढोत्तरीको लागि भरतपरु -२२,पटिहानीमा सञ्चालित अम्ब्रेला स्ट्रिट
पर्यटकीय स्थल, नारायणीनदी किनारमा सञ्चालित अस्थायी व्यवसाय र नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने
जल यातायात व्यवसायलाई अनिवार्य रुपमा करको दायरामा ल्याइनेछ ।
२३५. कोभिड-१९ ले पारे को प्रभावलाई मध्यनजर गरी आ.व. २०७७/७८ मा करदाताले बझु ाउनपु र्ने करमा कुनै
पनि जरिवाना लगाइने छै न् ।
२३६. महानगरपालिकामा राजश्व असल
ु ी कार्यलाई वैज्ञानिक, यथार्थपरक, पारदर्शी गरी व्यवस्थित तरिकाले
राजश्व असल
ु ी गर्न वेब बेस प्रणालीबाट सञ्चालित सफ्टवेयरलाई द्रुत गतिमा चलाउन सहजीकरण गरिनेछ ।
साथै राजश्व महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
२३७. राजश्व सङ्कलन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरका महाशाखा, शाखा, इकाई र वडा
कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दा महानगरपालिकालाई भक्ता
ु न गर्नुपर्ने कर,दस्तुर नियमानसु ार
असल
ु गरी सम्पूर्ण यनि
ु टलाई राजश्व महाशाखासँग लिंक गरी एकरुपतापूर्वक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
२३८. घर बहालकरलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला संघ, संस्था, निकाय वा कार्यालयसँग
समन्वय गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र स्थान अनसु ार निर्धारण गरिएको यथार्थ दर सफ्टवेयरमा अपडेट
गरी लागु गरिनेछ । साथै घरधनीलाई अनिवार्य बहालकर पस्ति
ु का निःशलु ्क उपलब्ध गराइनेछ ।
२३९. सेवाग्राहिले कर तिरिसके पछि एस.एम.एस. मार्फ त् धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र अनलाईन पद्धतिबाट कर असल
ु
गर्न सक्ने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ ।
२४०. महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व बृद्धिमा योगदान गरे वापत योगदानका आधारमा करदातालाई
परु स्कृ त गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

वातावरण तथा सरसफाइ एवम् हरियाली प्रवर्धन

वातावरण सरं क्षण तथा हरियाली प्रवर्धन
२४१. एक घर दईु फलफूल विरुवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी विरुवाहरूको उत्पादन कार्यलाई बढावा दिइनेछ ।
२४२. महानगरपालिकाका सडक दवु ैतिर हरियाली कायम गर्न बिरुवा रोपेर स्थानीय समदु ायलाई संरक्षणको
जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ । आफ्नो क्षेत्र/टोलमा हरियाली प्रवर्धनमा उल्लेख्य कार्य गर्ने समदु ायलाई
परु स्कृ त गरिनेछ ।
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२४३. वातावरणीय स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महानगरभित्र हरे क शक्र
ु बार साइकल
चलाउन नगरवासीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२४४.	विषादी प्रयोग नियन्त्रण, स्वच्छ पानीको उपलब्धता, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन
कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
२४५. महानगरलाई प्लास्टिक मक्त
ु बनाउन, यस आर्थिक वर्षमा एक वडालाई प्लास्टिक झोलामक्त
ु वडा बनाई
क्रमशः सबै वडालाई प्लास्टिक झोलामक्त
ु बनाउँदै लगिनेछ ।
२४६.	दिगो, व्यवस्थित र वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापनका लागि कोरियन सरकारको अनदु ान स्वरूप प्राप्त
सहयोगबाट तयार गरिएको आधनि
ु क ल्यान्ड फिल साइटको DPR लाई कार्यान्वयनमा लगिने छ । साथै,
वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि इन्सिनरे टर जडान कार्यका लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
२४७.	दिगो र व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
२४८. अव्यवस्थित पार्कि ङ गर्ने, प्लास्टिक बालेर प्रदूषण गर्ने, अव्यवस्थित विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा
पसल तथा निर्माण सामाग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने,
हर्न बजाउने लगायतका गतिविधि गर्नेलाई परू ्ण रुपमा निरुत्साहित गरिनेछ ।
२४९. आगामी दईु वर्षभित्र महानगरका प्रत्येक घरमा खानेपानीको पहुचँ सनिश्
ु चित गर्न एक घर एक धाराको नीति
अवलम्बन गरिनेछ ।
२५०. अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी
क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२५१. वातावरण तथा प्रविधिमैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन
गरिनेछ ।
विपद् व्यवस्थापन
२५२.	विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिनेछ ।
२५३. महानगरमा स्थापना भएको आपतकालीन कार्य सञ्चालन के न्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२५४.	विपद् व्यवस्थापनको लागि अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रभावकारी बनाउन सूचना सञ्चार प्रणाली
विकास गर्दै Disaster Management मा सम्बन्धित निकायहरू जस्तै : जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
स्वास्थ्य निकायहरू, सरु क्षा निकाय, स्काउट, रे डक्रस, गैह्रसरकारी ससं ्थाहरूबीच एकीकृ त रुपमा कार्य गर्ने
वातावरण मिलाइनेछ ।
२५५. महानगरपालिकाको के ही भ-ू भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समेत जोडिएकोले जङ्गली जनावरबाट
हुने आक्रमण तथा क्षति नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा
ल्याइनेछ ।
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२५६.	विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनालाई आत्मसात् गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी
रुपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
२५७. कोभिड-१९ नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यन्वयन गरिनेछ ।
२५८.	विपद सामग्री खरीद, उचित भण्डारण, जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापकीय कार्य, क्षमता विकास
कार्यक्रम, तालिम, सचेतनामल
ू क अभियान अघि बढाइने छ ।
२५९. महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सेवा प्रदायक ससं ्थाहरू जस्तै; अस्पताल, पेट्रोल पम्प, ठूला व्यवसायिक
भवनहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा अग्नि नियन्त्रण सामग्री व्यवस्थापन गर्न पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
२६०.	विपद् जोखिम न्नयू ीकरणका लागि जोखिम अल्पीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२६१.	विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२६२. अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी
क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रविधि तथा डिजिटल प्रयोग
२६३. महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२६४. महानगरको विज्ञापन र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरुपता कायम गर्न सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन
तथा प्रसारण नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याइनेछ ।
२६५. महानगरको सूचना तथा अभिलेख के न्द्र स्थापना गरी दस्तावेजहरू ब्यवस्थित र सरु क्षित राख्ने प्रबन्ध
मिलाइनेछ ।
२६६. तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याइनेछ ।
२६७. महानगरपालिकामा Intranet सहितको Networking लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन Dedicated
Internet सेवाको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
२६८. महानगरपालिकाको आफ्नै सर्भरमा तथ्याङ्क राखी यसको संरक्षण गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
२६९. महानगरपालिका परिसर र वडा कार्यालयहरूमा आगन्तुक तथा सेवाग्राहीका लागि सूचना तथा ज्ञान
आदनप्रदान गर्न रिडिङ्ग कर्नर मार्फ त सूचना प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२७०. स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू रे डियो पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरुलाई व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय
बनाउन भूमिका खेल्नुका साथै, स्थानीय विज्ञापन तथा लोक कल्याणकारी सूचनाहरू स्थानीय सञ्चार
माध्यमहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।
२७१. नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन र सञ्चार सम्वद्ध संघ/संस्थाको सहकार्यमा महानगरको सूचना तथा
सञ्चार नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
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सभासदज्यूहरू,
कोभिड-१९ को पहिलो र दोश्रो महामारीले आक्रान्त पारे को अवस्थामा प्रस्तुत भएको यस नीति तथा
कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट नै हामीले महामारीले सिर्जना गरे का बाधा व्यवधान र चनु ौतीको सामना गर्न
सक्छौं भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । यस विपदबाट सरु क्षित अवतरण भए पश्चात् पनि यसको असर दीर्घकालसम्म रहने
अवस्था देखिन्छ । नगरबासीको सामाजिक-आर्थिक जीवनमा यसबाट पर्ने असर न्नयू ीकरण गर्न महानगरपालिका
सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
कोरोना महामारीबीच सामाजिक दरू ी कायम गरी सञ्चालन गरिएको यस नवौं नगरसभामा आज पेश
गरिएका यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महानगरलाई सम्पूर्ण नगरबासीका साथै सबै क्षेत्रको सहयोग
प्राप्त हुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, नवौं नगरसभामा सहभागी उप-प्रमख
ु ज्,यू प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तज्,यू सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष
एवम् सदस्यज्हयू रू, कार्यपालिका सदस्यज्हयू रू, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा खटिनभु एका कर्मचारीहरू,
राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, निजी, सहकारी र सामदु ायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, विकास साझेदार,
संचारजगत एवम् नवौं नगर सभा सम्पन्न गर्न यो आकर्षक हल प्रदान गर्ने बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर
अस्पताल लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद !
रे नु दाहाल
नगर प्रमख
ु
१० आषाढ २०७८
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विनियाेजन एेन, २०७८
प्रस्तावना: भरतपरु महानगरपालिका, चितवन २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट
के ही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा
२२९ को उप–धारा (२) बमोजिम भरतपरु महानगरपालिका, चितवनको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सक्षि
ं प्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपालिका, चितवनको विनियोजन ऐन, ” रहेको छ ।
(२)	यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार:
(१) आर्थिक वर्ष २०७८/७९को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र
कार्यहरुका निमित्त अनसु ूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पँजि
ू गत खर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम
समेत गरी जम्मा रकम ४,८५,३६,२९,००० (अक्षेरुपी रुपैयाँ चार अर्ब पचासी करोड छत्तिस लाख
उनान्तिस हजार मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
३ .	विनियोजन:
(१)	यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९को निमित्त
भरतपरु महानगरपालिका, चितवनको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा
र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले
गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरे को रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने देखिन
आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपगु हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी
रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक
भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च
जनाउन सकिनेछ । पँजि
ू गत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भक्ता
ु नी खर्च र व्याज
भक्ता
ु नी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा
भक्ता
ु नी खर्चतर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भक्ता
ु नी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छै न ।
तर चालु तथा पँजि
ू गत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न
सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृ त
रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीर्षकहरुमा रकम सार्न परे मा नगर
सभाको स्वीकृ ति लिनु पर्नेछ ।
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आ.व. : २०७८/७९

आय व्ययको प्रक्षेपण
शीर्षक

आय
राजस्व
आन्तरिक श्रोत
१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर
११३१३ एकीकृ त सम्पती कर
११३१४ भमि
ु कर/मालपोत
११३२१ घरवहाल कर
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर
११६९१ अन्य कर
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय
१४२१३ अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम
१४२१८ विद्युत सेवा शलु ्क
१४२१९ अन्य सेवा शलु ्क तथा बिक्री
१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी
१४२२५ यातायात क्षेत्रको आम्दानी
१४२४१ पार्कि ङ्ग शलु ्क
१४२४२ नक्सापास दस्तुर
१४२४३ सिफारिश दस्तुर
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर
१४२४९ अन्य दस्तुर
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर
१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत
१४६११ व्यवसाय कर
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शीर्षक

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मलू ्य अभिबृद्धि कर
११४२१ बाँडफाँड भर्इ प्राप्त हुने अन्त:शलु ्क
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय
अन्य आय
१४५२९ अन्य राजस्व
१५१११ बेरूजू
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान चालु
१३३१३ शसर्त अनदु ान पँजु ीगत
१३३१४ विषेश अनदु ान चालु
१३३१५ विषेश अनदु ान पँजु ीगत
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
प्रदेश सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान चालु
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
बैदशि
े क
जनसहभागिता
वित्तीय व्यवस्था (प्राप्ति)
व्यय
चालु
पजंू ीगत

आ.व. २०७८/७९ को अनुमान
४४,८२,८२
१२,८८,१५
१२,८८,१५
१९,०६,५२
०
६१,४८,९८
६१,४३,८६
५,११
१,७७,२९,८३
१,६४,२८,००
४९,५५,००
१,०६,२५,००
५,९९,००
०
२,४९,००
०
१३,०१,८३
४,४५,१२
६,५६,९०
१,९९,८१
३०,००,००
४,८५,३६,२९
२,१८,५७,७२
२,६६,७८,५६
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क्रियाकलापगत व्यय अनुमान
नगर-स्तरीय आयोजना

अा.व. २०७८।०७९

सहरी पूर्वाधार

रकम
सि.नं.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
रू.हजारमा)
८०३३१२०११३० सहरी पूर्वाधार
१ अल जामेअतल
१०,००
ु बरकतिया जामे मस्जिद भवन निर्माण (वडा नं. २)
२ के शरबागको के .पा. बाचनालयको भवन निर्माण (वडा नं. ६)
१५,००
३ कालिका मन्दिर (वडा नं. १०)
१०,००
४ ङाग्रयु शेराब लीङ्ग गमु ्बाको भवन निर्माण (वडा नं. १५)
२०,००
५ देछेन थार्वालिङ्ग बौद्ध गमु ्बा ट्रस एवम् भवन निर्माण (वडा नं. १)
६,००
६ निर्माणाधिन भिमसेन सभाहल (वडा नं. १४)
१८,००
७ पारसनगर बौद्ध गमु ्बा भवन निर्माण (वडा नं. ८)
५,००
८ बालिका आश्रम (रामजानकी) (वडा नं. १)
१०,००
९ मनि छे पल गमु ्बा भौतिक पूर्वाधार (वडा नं. १६)
५,००
१० वनदेवी वरण्डाभार वन सभाहल (वडा नं. ८)
५,००
११ श्री सत्यसाई सेवा संगठन नेपाल, स्वास्थ्य के न्द्र नेपाल नारायणगढ अधरु ो भवन सम्पन्न
१०,००
१२ वडा कार्यालय मर्मत तथा सरं चना सधु ार
१,५०,००
१३ अक
२७,००
ु नेपाली हुदै आस बिकको घर सम्म सडक कालाेपत्रे (वडा नं. २२)
ं ु र जबरा -शक
१४ अतिथि मार्ग ढल निर्माण (वडा नं. १०)
१०,००
१५ इन्द्र मार्गमा ढलसहित सडक स्तरोन्नति(बसन्तचोक) (वडा नं. ९)
१२,००
१६ उज्ज्वल टोल 22 नं. मार्ग, वडा न. ७ सडक कालोपत्रे
३४,००
१७ कल्भर्ट
१,५०,००
१८ कल्भर्ट निर्माण, ओलाङ टोल (वडा नं. १९)
१२,००
१९ कुसमु टार ढोडेनि सडक (वडा नं. २९)
२०,००
२० गितानगरको हेल्थ पोष्टबाट पूर्व गौचरन छे उहुदँ ै पारीजात मार्गसम्मको ६०० मि. (वडा नं. ६)
२७,००
२१ घमु ाउने चौतारादेखि किँ रात चोक-पर्वतचोक सडक कालोपत्रे (वडा नं. १५)
३६,००
२२ घैलाघारी ताल मल
१०,००
ू सडक पल
ु निर्माण (वडा नं. २३)
२३ जनसहभागिता रकम
३०,००,००
२४ जेनिथ बोडिङ्ग स्कु लबाट खै कु गमु ्बासम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. २०)
३८,००
२५ टेकनाथ तिमिल्सिनाको घर अगाडिको पलु विस्तार/निर्माण(अम्रेला स्ट्रिट पार्कि ङ्ग अगाडि) (वडा नं. २२)
१८,००
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सि.नं.
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४

रकम
रू.हजारमा)
तोयानाथ भट्टराईको घरअगाडिबाट अधिकारीको घरजाने सडक (वडा नं. ११)
१८,००
तोरीखेत नारायणी लिफ्ट नहरमा कल्भर्ट निर्माण (वडा नं. ५)
१२,००
दावालिङ्ग गमु ्बा (17 र 19 को सिमाना)
७,००
नौरङ्गे टोल अन्तर्गतको सयपत्री मार्ग सडक कालोपत्रे (वडा नं. ११)
२८,००
पृथ्वी चोकदेखि अस्पताल रोडसम्म दवु ै किनारामा अधरु ो रहेको पैदल मार्ग निर्माण (वडा नं. १०)
१०,००
प्रचण्ड टोलदेखि उत्तर नहर चोकसम्मको सडक कालोपत्रे (वडा नं. १४)
३०,००
परु ानो सिनर्जी चोकबाट दिपेन्द्र पण्डितको घरहुदँ ै नयाँ सिनर्जी चोकसम्म ढल तथा ह्यमु
पाइप सहित सडक कालोपत्रे (वडा नं. १०)
२८,००
पल
१८,००
ु देखि जिवन चौधरीको घर हुदै पिपरा पल
ु सम्म वडा नं २७
पारिजात दिप मार्ग नाला निर्माण (जनसहभागितामा) (वडा नं. ११)
३३,००
पिपलचोकबाट विद्याविकास स्कु लहुदँ ै पञच् ाङ्ग मन्दिसम्म (वडा नं. ४)
२३,००
बसन्त चोकबाट उत्तर श्री कृ ष्ण सरको घर-बाबरु ाम चोक सडक कालोपत्र (वडा नं. १८)
२८,००
भगनी पल
ु देखि क. सहिद राजु अधिकारीको घरहुदँ ै झ्याउरे टाँडीहुदँ ै वलवु ाको मेनबाटो
जोड्ने सडक (वडा नं. २७)
१०,००
भगवती मन्दिरबाट भृकुटी बोडिङ्गसम्म ढलसहित सडक कालोपत्रे (वडा नं. ३)
३३,००
भँगाहा चौधरी गाउँभित्रको सडक पिच (वडा नं. २८)
२८,००
भरतपरु -१४ को सिमाना बालकृ ष्ण सवु ेदीको घरदेखि पूर्व रङ्गिलाको पोखरी-रामभक्तको
घर-जेष्ठ नागरिक भवन-आशलाल गरूु को घरसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. २१)
३५,००
मखनचोक पश्चिम ठाकुर प्रसाद भट्ट घरदेखि दक्षिणसम्म सडक पिच (वडा नं. ८)
१५,००
मनु अधिकारीको घरदेखि पष्प
२५,००
ु दवाडीको घरसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. २४)
महानगरीय नमनू ा सडक निर्माण
८०,००
मोहन भण्डारीको घर चोकदेखि रामजी रम्तेलको घरसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. २२)
२३,००
रङ्गशाला मार्गदेखि उत्तर प्रेम न्यौपाने / भरत वि.क.को घरसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. १६)
२३,००
राजश्व कार्यालयदेखि CMC सम्मको रणनीतिक मार्गको अधरु ो सडक सम्पन्न
२३,००
रामचन्द्र देवकोटादेखि तिमिल्सिना चोकसम्म (वडा नं. १३)
३६,००
लक्ष्मण मार्ग ढलसहित कालोपत्रे (वडा नं. ४)
२०,००
वलकाजी गरू
२७,००
ु ङ्गको घरदेखि दक्षिण चनौलीसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. १८)
विक्रम मार्ग ढल निर्माण (वडा नं. २)
१८,००
विकास टोल कृ ष्ण देवकोटाको घर नजिक कल्भर्ट विस्तार (वडा नं. ९)
१०,००
शक
१९,००
ु बहादरु को घर काभ्रेटोल मिलिनियम ह्याचरीको टाेल सडक कालोपत्रे (वडा नं. १६)
श्यामलाल डाँडाहुदँ ै बेलवु ा चोकदेखि रा.प्रा. वि लगौटासम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. १७)
३५,००
शहिद अाश्रम मार्गदेखि दक्षिण (वलमान गरूु ङ्गको घरसम्म) सडक कालोपत्रे (वडा नं. ८)
१३,००
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
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रू.हजारमा)
सत्य नारायण चोक-पहनासिंह चोक- अमृत वि.क.को घर-सक
ु देव भट्टराईको घर हुदँ ै
विष्णु अधिकारीको सडक कालोपत्रे (वडा नं. २३)
३५,००
सत्या नारायण कल्भर्ट निर्माण (वडा नं. २३)
१२,००
सन्द
र
टोल
विकास
स
स
्था
मार्ग
३,
४
र
६
सडक
कालोपत्रे
(वडा
न
.
७)
१२,००
ु
ं
ं
सन्द
१२,००
ु रबस्ती र हनमु ान नगरको सिमाना नेवारको दोकान चोक नजिक कलर्भट निर्माण (वडा नं. १४)
स्मृति अधिकारीको घर चोकदेखि राजन गरुु ङ्गको घरसम्म कालोपत्रे तथा ढल निर्माण (वडा नं. १)
१८,००
साझापरु डेरी चोकदेखि हर्क बि.क.को घर हुदँ ै खेमानन्दको घरसम्म (वडा नं. २८)
२३,००
सितामाइ सडकबाट नभयूग बोडिङ्ग हुदँ ै सितामाइ सडकसम्म सडक कालोपत्रे (वडा नं. ६)
२३,००
भार्लाङ्ग सिँचाई ट्याङ्की निर्माण (वडा नं. २९)
१८,००
रामनगर खानेपानी (वडा नं. १)
१९,००
ढल निमार्ण कार्य
७०,००
५० / ५० प्रतिशत साझेदारी
१,८०,००
अमर यूवा क्लब सभा भवन मर्मत सम्हार (वडा नं. २०)
५,००
आ.वि. सन्द
८,००
ु रवस्ती ट्रस र गेट निर्माण (वडा नं. १४)
ग्राभेल
२,००,००
गोलाघाट खानेपानी आयोजना पाइपलाईन विस्तार (वडा नं. २८)
८,००
गौतमबद्ध
२,००,००
ु अन्तराष्ट्रिय क्रिके ट रगंशाला निर्माण (वडा नं. १५)
पञच् मख
३,००
ु ी शिव मन्दिरको ट्रस भवन निर्माण (वडा नं. १९)
प्रशासकीय भवन निर्माण
१०,००,००
बेलहट्टा आ.वि. रंगरोगन जस्तापाता टायल (वडा नं. २३)
५,००
भपू ु सैनिक कल्याणकारी क्लबको ट्रस निर्माण (वडा नं. १९)
४,००
विशेष आकस्मिक
४,१६,००
समपरू क साझेदारी
५,००,००
सरस्वती मा.वि. मधपु रु ी मोज्याक टायल (वडा नं. २३)
८,००
हृमपाइप
५२,००
नगर वनमा वि.पी.काे सालिक मर्मत (वडा नं. ३)
८००
कुल जम्मा
७२,०५,००

रणनैतिक महत्वका योजना तथा अन्य पूर्वाधार विकास
सि.नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

८०३३१२०११२८ रणनैतिक महत्वका योजना तथा अन्य पुर्वाधार विकास
१
व्यापारिक भवन वडा नं २१
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१३
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१५
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नारायणी नमनू ा उच्च मा.वि. पूर्वाधार निर्माण (वडा नं. १०)
अन्नपरू ्ण मा.वि. पूर्वाधार निर्माण (वडा नं. २१)
श्री मनजाङ्ग सल्बोट गरू
ु ङ्ग लामा समाज ट्रस निर्माण
वडा कार्यालयहरु निर्माण
परियोजना बैंक (डी.पी. आर निर्माण तथा EIA IEEA समेत)
सिद्धिविनायक चोक - वरालडाडाजाने सडक कालोपत्रे ५० प्रतिशतलागत
स्वामीचोक देखि समताबोर्डिङ्गसम्म पीच (वडा नं. २)
भार्लाङ्ग खोला कल्भर्ट निर्माण (वडा नं. २९)
स्याउली सडक पीच (वडा नं. २९)
ठिमरु ा चेपाङ मार्ग ढलाइ (वडा नं. १)
पारिजात मार्ग सिर्जनशिल टोल गितानगर ढल निर्माण (वडा नं. ६)
मनकामना मार्ग क मानबहादरु विक - गोरखनाथ चोकसम्मनाला निर्माण ५०
प्रतिशत लागत साझेदारी
जनोदय घिमिरे को घरबाट तिमिल्सिनाचोकसम्म पीच (वडा नं. १३)
कुल जम्मा

विनियोजन
(रू.हजारमा)
३०,००
१५,००
१०,००
७१,००
३०,००
४०,००
१८,००
१०,००
३५,००
२०,००
२०,००
४१,००
२५,००
४,००,००

भू–उपयोग तथा वस्ती विकास कार्यक्रम
सि.नं.
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८०३३१२०११४२ भू उपयोग तथा वस्ति विकास कार्यक्रम
१
Preperation of vision paper of BMC
२
cultural Area renovation masterplan सम्पदा संरक्षण गरुु योजना
३
Periodic plan preparation
४
घर नम्बर प्रधान गर्ने दइु वडामा
५
जोखिम संबेदनसिल भ-ु उपयाेग योजना निर्माण
६
खलु ्ला व्यामशाला निर्माण
७
Road naming programme
कुल जम्मा
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शिक्षा िवकास
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
(रू. हजारमा)
नं.
१ चालु
६६,२९५
८०३३१२०१११५ - शैक्षिक उन्नयन
अटिज्म् तथा डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै स्रोत कक्षा स्थापना
१
५००
तथा छात्रवृत्ति
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने सामदु ायिक माविलाई प्रयोगशाला
२
३००
उपकरण तथा स्तरोन्नति
३ कक्षा ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन
५००
४ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
९००
कोभिड-१९का कारण नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक
५ प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण (स्वाध्यायन सामग्री लेखन तथा छपाइ, रे डियो/
३,४००
टेलिभिजन पाठ प्रसारण)
६ धार्मिक प्रकृ तिका विद्यालयलाई प्रस्तावका आधारमा सहयोग
५००
७ नगर शिक्षा योजना प्रकाशन
२००
८ नगर शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापकहरूको सिकाइ आदान प्रदान भ्रमण
५००
९ नगर शिक्षा समितिको बैठक तथा छलफल
३००
१० प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवाला बैठक खर्च
३००
११ प्रारम्भिक बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ता थप पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहन
१८,२००
प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने लोपोन्मुख, अतिसिमानतकृ त, अपाङ्गता भएका,
१२ दलित तथा सहिद परिवारका छात्राछात्रहरुका लागि छात्रवृत्ति (प्रति व्यक्ति वार्षिक रू
५००
दस हजार)
१३ बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम
१,५००
१४ महानगर स्तरीय नमनु ा उन्मुख विद्यालय विकास तथा प्रोत्साहन
१,५००
१५ महानगर साहित्य तथा संस्कृति उत्थानसम्बन्धी कार्यक्रम
२,०००
महानगरका अनाथ असहाय बालबालिकाको शिक्षाका लागि एस ओ एस बालग्राम,
१६
५००
भरतपरु लाई सम्झौताका आधारमा अनदु ान
१७ यवु ा स्वयं सेवक शिक्षक परिचालन अनदु ान
१,५००
१८ लैङगिक सम्पर्क शिक्षक सशक्तीकरण कार्यक्रम
२००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

सि.
नं.
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
लोपोन्मुख तथा अति सिमान्तकृ त समहू का बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका
लागि महानगर छात्रवृत्ति (प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु ३ हजार)
वडा शिक्षा समिति बैठक व्यवस्थापन
विद्यालय अनगु मन तथा समहू सपु रिवेक्षण
विद्यालय कर्मचारी थप पारिश्रमिक अनदु ान
विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम
विद्यालय सधु ार योजना तथा विद्यालयको वार्षिक बजेट लेखाजोखा
विव्यस अध्यक्ष र शिअसंघ अध्यक्षको गोष्ठी
विषयगत समिति भेला, शिक्षण सधु ार कार्यशाला तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी
क्षमता विकास तालिम
विषेश शिक्षाका कक्षामा ब्रेललगायत सहायक सामग्री व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम
शैक्षिक गतिविधि सञ्चार तथा सूचना सम्प्रेषण
शैक्षिक झलक (बल
ु ेटिन) र शैक्षिक प्रोफाइल तयारी तथा प्रकाशन
शहिद तथा द्वन्द पिडित परिवार तथा असहाय बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण
शिक्षा दिवस महानगर दिवस तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसमा विद्यालय र
महानगरस्तरीय विविध प्रतियोगिता
शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड मस्यौदा निर्माण
स्थानीय पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्री निर्माण, छपाइ तथा प्रवोधीकण तालिम
सैब सामदु ायिक विद्यालयका प्रअलाई प्रोत्साहन भत्ता
सवै मा वि मा ज.ु रे . स./ यु रे स र स्काउट ट्रुप इको क्लब बिस्तार तथा सञ्चालन
सवै सामदु ायिक विद्यालयमा आधारभतू तहमा अग्ं रेजी विषयका लागि शैक्षिक
सामाग्री अनदु ान ( प्रति विद्यालय १० हजार)
ससं ्थागत विद्यालयको छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट तथा नियमन
सामदु ायिक मा. वि. मा विद्यार्थीको सहभागितामा पढदै कमाउँदै कार्यक्रम
सामदु ायिक विद्यालयका तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने शिक्षक/कर्मचारी तालिम
सामदु ायिक विद्यालयका नवनियक्त
ु प्रअ, माविका लेखा कर्मचारी तथा ससं ्थागत
विद्यालयका प्रअ व्यवस्थापन तालिम
सामदु ायिक विद्यालयका शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश प्रोत्साहन (५५ वर्ष उमेर
परू ा भई ५९ वर्ष उमेर ननाघेका स्थायी शिक्षकलाई वार्षिक २० हजारका दरले कुल
रकम १ लाख ननाघ्ने गरी)
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सामदु ायिक विद्यालयहरुलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका
लागि तोकिएका मापदण्डका आधारमा एकमष्ठु शिक्षण सहयोग अनदु ान
४३ सामदु ायिक सिकाइ के न्द्र पसु ्तकालय व्यवस्थापन अनदु ान
४४ सामदु ायिक-सामदु ायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम
सिकाइ उपलव्धिका आधारमा विद्यालय, बाल शिक्षा के न्द्र, प्र. अ., शिक्षक, र
४५
विद्यार्थी परु स्कार तथा सम्मान
१ पजंू ीगत
८०३३१२०१११५ - शैक्षिक उन्नयन
१ अमर मा.वि. चारकोठे भवन
२ आ वि धनौजी शौचालय
३ आ.वि. गोपालगञज् ४०० मि. घेराबार (सिमेन्ट पोल र काँडेतार घेराबार )
४ आ.वि. मगं लपरु अधरु ो २ कोठा निर्माण
५ आ.वि.ध्वरु नगर शौचालय
६ आवि कोइलाहा अधरु ो भवन
७ आवि ब्रम्हपरु भमनपा १६ अधरु ो भवन (छत ढलान)
८ आवि भवु नबस्ति शौचालय
९ आवि वीरे न्द्रनगर अधरु ो भवन
१० आवि सानो यज्ञपरु ी २ कोठे भवन निर्माण
एक वडा एक सामदु ायिक नमनु ा विद्यालय (गत वर्षको नमनु ा विद्यालय अनदु ानको
११
सदपु योग र प्रगतिका आधारमा)
१२ छानिएका माध्यमिक विद्यालयमा STEM Education कार्यक्रम
१३ जखडीमाई आवि भान्छा काेठा िनर्माण
१४ जनज्योति पधम मा.वि.५ कोठे भवनमा फर्निचर
१५ जानकी मावि मेघौली सभाहल फर्निसिङ
१६ नयाँ किरण मावि २ कोठे भवन निर्माण
१७ महानगर पसु ्तकालय स्थापना
१८ मावि ढड्डाघारी मोजाइक टायल्स
१९ मावि तोरिखेत (तला थप) ४ कोठे भवन निर्माण
२० मावि शशिनगर (तला थप) ४ कोठे भवन निर्माण
२१ मोहन मावि भरतपरु १२(तला थप) २ कोठे भवन निर्माण
४२
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२५
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५००
आयर्वेु द औषधालयहरुबाट निशलु ्क वितरणका लागि आयर्वेु द औषधी तथा सर्जिकल
४
२,२००
सामाग्री खरिद
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५००
११ दीर्घकालिन सेवा गरे का महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मानजनक विदाई
३००
१२ नगर अस्पताल स्थापना तथा सचं ालन
४,०००
१३ निजि स्तरका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अनगु मन तथा नियमन
२००
१४ पचं कर्म पूर्वकर्म सम्वन्धी अभिमखि
१००
ु करण
१५ परू ्ण खोप महानगरपालिका दिगोपनाका लागि घरधरु ी सर्वेक्षण तथा सनु श्चितता कार्यक्रम
५००
परामर्श सेवा शलु ्क (२४ घण्टे वर्थिङ्ग सेन्टर अनमी, प्रयोगशाला, आधारभतु स्वास्थ्य
१६ के न्द्र, नगर स्वास्थ्य के न्द्र, सामदु ायिक स्वास्थ्य इकाई, खोप कार्यकर्ता, कार्यालय
३१,०००
सहयोगी तथा कोभिड नियन्त्रण)
भरतपरु अस्पताललाई महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरुको ओपिडी
१७
५,०००
सेवा शलु ्क अनदु ान
१८ मध्यम अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निशलु ्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम
७००
१९ महामारीको अवस्थामा आकस्मिक औषधी तथा सामाग्री खरिद
५००
२० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउने
२००
२१ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलार्इ चाडबाड खर्च
१,२५०
२२ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलार्इ मासिक यातायात खर्च
१,०००
२३ विपन्न सिफारिश वैठक, उपचार सहयोग तथा विविध कार्यक्रम
७००
२४ सतु ्के री हुने महिलाका लागि निशलु ्क एम्बुलेन्स/यातायात खर्च
८००
२५ स्वा.चौ., आ.स्वा.के ., आयर्वेु द औषधालय लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको घरभाडा भक्ता
५००
ु नी
२६ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रगती विवरण वृतचित्र तयार तथा प्रकाशन प्रसारण
४५०
२७ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सचु ना प्रणाली (HMIS) तथा DHIS 2 सदृु ढिकरण कार्यक्रम
३००
स्वास्थ्य सूचनाका लागि पार्श्चचित्र, प्रतिवेदन तयार तथा वितरण तथा HMIS आमा
२८
४००
सरु क्षा लगायत फर्म फर्म्याट छपाई
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू. हजारमा)
२९ स्वास्थ्य संस्था प्रमख
८००
ु हरुको मासिक/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक समिक्षा
३० स्वास्थ्य संस्थामा औषधी सामाग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी
२००
३१ स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि टेलिफोन इन्टरनेट विल भक्ता
६००
ु नी
३२ स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि ओपिडि अनदु ान
८००
३३ स्वास्थ्य ससं ्थाहरुका लागि पानी, विद्युत
६००
३४ स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निशलु ्क स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद
९,०००
१ पूंजीगत
२३,५००
८०३३१२०१३०२ - भरतपुर महानगरपालिका - स्वास्थ्य
१ औषधी सामाग्री ढुवानीका लागि सिंगल क्याब पिकअप खरिद
३,०००
२ स्वास्थ्य ससं ्था भवन निर्माण निरन्तरता
१९,०००
३ स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि कम्प्टयु र, प्रिन्टर आदी खरिद
७००
४ स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि फर्निचर, फिक्सचर्स खरिद
८००

कृषि
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१३०३ - भरतपुर महानगरपालिका - कृषि
१ असल कृ षि अभ्यासको डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रसारण
२ आई पी एम कृ षक पाठशाला संचालन
३ आकस्मिक तथा विविध कृ षि कार्यक्रम
४ उत्कृष्ट कृ षकलाइ परु स्कार वितरण
५ एक वडा एक नर्सरी स्थापना
६ एग्रोभेटहरुको अनगु मन/कृ षकहरुको विषादी प्रयोग व्यवहारको निरिक्षण, अनगु मन
७ कर्मचारीको क्षमता विकास तालीम क्षमता विकासका कार्यक्रम
८ कुरीलो खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
९ कृ षि एन, निति तथा कार्यविधि निर्माण
१० कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन खर्च
११ गाजरको विउमा 50 प्रतिशत अनदु ान


बजेट
(रू.हजारमा)
३५,६००
३५०
१,२००
३,०००
२००
१,०००
१००
२००
३००
२००
१४०
५००

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
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बजेट
(रू.हजारमा)
च्याउ खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
४५०
जैविक विषादी प्रयोग प्रदर्शन तथा वितरण
३००
तरकारी सिड किट वितरण
१,०००
धान दीवस/अन्य दीवस
२००
धान, गहु,ं तोरी र मकै को उन्नत विउमा अनदु ान
२,०००
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम कृ षकलाई वाली विमा शलु ्कमा अनदु ान
१,५००
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम वांझो जमिनमा खेती गर्ने कृ षकलाइ अनदु ान कार्यक्रम
५००
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम साना कृ षकहरुलाइ कृ षि ऋणमा व्याज अनदु ान
१,५००
फलफुलका विरुवा वितरण तथा सरं क्षण कार्यका लागी
१,०००
बजार प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यक्रम अनगु मन निरिक्षण
१००
बजार प्रवर्धन कार्यक्रम तरकारी तथा फलफूल बजार/ संकलन के न्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने
२,०००
बजार प्रवर्धन कार्यक्रम व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने कृ षकहरुको लागी ढुवानी साधनमा सहयोग
२,०००
बजार प्रवर्धन कार्यक्रम व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने कृ षकहरुको लागी प्याके जिङ
१,०००
सधु ार तथा व्राण्डीङका लागी सहयोग
बजार प्रवर्धन कार्यक्रम व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने कृ षकहरुलाई विक्री के न्द्रका लागी
१,०००
निजि क्षेत्र समेतको सहयोगमा स्थापना गर्ने
मेयरसंग यवु ा लक्षित कार्यक्रम
२,०००
मल
६,०००
ु विउ तथा उन्नत विउ उत्पादन गर्ने कृ षकलाई प्रति के .जी विउमा अनदु ान
माटो परिक्षण तथा माटो सधु ार कार्यक्रम
१,०००
मौरी घार तथा उपकरणमा अनदु ान
५००
वृहत तथा आधनि
१,०००
ु क नर्सरी सथापना
वाली संरक्षण कार्यक्रम आकस्मिक वाली संरक्षण सेवा
३००
वाली संरक्षण कार्यक्रम प्लान्ट क्लीनिक संचालन
२००
विउ उत्पादन गर्ने कृ षकको लागी तालीम
५०
विज्ञहरुसगं को बैठक तथा स्थानिय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिको वैठक सचं ालन
२४०
विविध खर्च
१२०
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परिक्षण ल्याव संचालनमा सहयोग
५००
सूचना तथा सन्दर्भ सामाग्री प्रसारण तथा प्रकाशन
२००
सचं ालित कार्यक्रमहरूको अनगु मन
१००
स्थलगत घमु ्ती तालीम (1 दीने) क्षमता विकासका कार्यक्रम
२००
सरोकारवालाहरुसंग अन्तरकृ या क्षमता विकासका कार्यक्रम
१५०
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा)
४१ साना तथा सिमान्तकृ त कृ षकको आय आर्जन कार्यक्रम
५००
४२ सिंचाई कार्यक्रम आयोजना अनगु मन मलु ्यांकन
२००
४३ सिप तथा क्षमता विकास तालीम क्षमता विकासका कार्यक्रम
५००
१ पूंजीगत
४४,४००
८०३३१२०१३०३ - भरतपुर महानगरपालिका - कृषि
१ A/C खरीद
१००
२ ईनभर्टर खरीद
२००
३ कृ षि कार्यमा प्रयाेग हुने सवारी साधन खरीद अनदु ान
१,०००
४ कृ षि कार्यामा प्रयोग हुने औजार उपकरण तथा अट्याचमेन्टहरु 50 प्रतिशत अनदु ानमा वितरण
९,०००
५ कृ षि सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण
१०,०००
कार्यक्रम संचालनका लागी तथा कृ षि सामाग्री ढुवानीकालागी पीकअप
६ फिल्डस्तरमा
५,०००
खरीद १, स्कु टर खरिद १
७ बजार प्रवर्धन कार्यक्रम हाट बजार निर्माण तथा सधु ारमा सहयोग गर्ने
३,०००
८ ल्यापटप खरिद
१००
ंचाई कार्यक्रम मझौला सिंचाइ कार्यक्रमका लागी अनदु ान(टांडी जमिनमा सिंचाई
९ सि
६,०००
कार्यक्रम वोरिङका लागी
१० सिंचाई कार्यक्रम साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागी अनदु ान कार्यक्रम
१०,०००
११ रतनपरु ितनकूलाे िसँचार्इ िवद्युत जडान
१००

पशु सेवा विकास कार्यक्रम
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०११११ - पशु सेवा विकास कार्यक्रम
१ आकस्मिक तथा विविध पशसु ेवा कार्यक्रम संचालन
२ एक गाउ एक प्राविधिक कार्यक्रम लागी करार सेवा जे.टी.ए को तलव
३ कृ षकको क्षमता अविबृद्धि कर्यक्रम / गाईभैसी भेडाबाख्रा र बंगरु पालन तालिम ३ दिने
४ कृ षकको क्षमता अविबृद्धि कर्यक्रम / जनु ोटिक राेग नियन्त्रण सम्वन्धि अभिमखि
ु करण
५ कृ षकको क्षमता अविबृद्धि कर्यक्रम / पशु आहारा व्याबस्थापन ३ दिने तालिम
६ निर्वाहमखि
ु पशपु ालन कार्यक्रम / बंगरु पालन कार्यक्रम
७ निर्वाहमखि
ु पशपु ालन कार्यक्रम /कुखरु ापालन कार्यक्रम


बजेट
(रू. हजारमा)
८५,६६०
१,५००
१९५
१५०
९०
५०
१,६००
४३०

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
निर्वाहमखि
ु पशपु ालन कार्यक्रम /बाख्रापालन कार्यक्रम
पशु आहारा विकास कार्यक्रम / बहुवर्षिय घाँस विकास कार्यक्रम
पशु क्षेत्र याेजना तर्जुमा/ समिक्षा /बैठक खर्च
पशु प्रजनन तथा नश्ल सधु ार / पशु स्वाथ्यकर्मी तथा इन्सिमिनेटरहरुसंग अन्तरकृ या कार्यक्रम
पशु प्रजनन तथा नश्ल सधु ार / बाझाेपन निवारण घम्ति
ु /घरदैलाे शिविर
पशु प्रजनन तथा नश्ल सधु ार /कृ तिम गर्भाधान (गाई भैसी बाख्रा ) लजिष्टिक सामग्री सहित
पशु प्रजनन तथा नश्ल सधु ार /कृ तिम गर्भाधानको लागी सिमेन खरिद रिभल्भिङ कोष स्थापना
पशु बिमा प्रिमियममा १२.५ प्रतिसत अनदु ान दिने (भक्ता
ु नी दिन बाकी समेत)
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन / गाइनाकोजाेजिकल उपचार
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन / पशबु स्तुको लागी खोरे त राेग बिरुद्धको खोप खरीद
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन / मेडिकल उपचार
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन /आकस्मिक पशु उपचार सेवा/इपिडेमिक नियन्त्रण
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन /प्रयाेगशाला सेवाः गोवर परिक्षण
पशु स्वाथ्य व्याबस्थपन /सर्जिकल उपचार (मेजर र माइनर )
पशु स्वास्थ्य व्यबस्थापन/ आन्तरीक तथा बाहिय परजिवि नयन्त्रण कार्यक्रम
पशु स्वास्थ्य व्यबस्थापन/ प्रयाेगशाला संचालनका लागी के मिकल/रिएजेन्ट/किट आदि खरीद
पशु स्वास्थ्य व्यबस्थापन/ पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन (निर्वाहमखि
ु /लक्षित समदु ाय)
पशु स्वास्थ्य व्यबस्थापन/ पशु स्वास्थ्य शिविर सचं ालन (शाखा र सेवाके न्द्र भएका वडा बाहेक )
पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन /खोप लगाउने प्राबिधिकलाइ पारिश्रमिक
पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन /पशबु स्तुको लागी अन्य आकस्मिक राेग बिरुद्धको खाेप खरीद
पशु स्वास्थ्यकर्मि तथा ईन्सिमिनेटरको लगत अध्याबधिक र परिचयपत्र बितरण
पशसु ेवा कार्यक्रम डकुमेन्टी तयार र प्रसारण
बजार ब्याबस्था कार्यक्रम/५० प्रतिसत लागत साझेदारीमा माछामासु पसल सधु ार कार्यक्रम
बजार ब्याबस्था कार्यक्रम/खसीबाेका संकलन के न्द्र निर्माण तथा लक्षित समहु बाट
परिचालन गर्ने
ब्याबसाय प्रबद्धन कार्यक्रम / दगु ्ध ब्याबसाय प्रबद्धन /दधु प्रति लिटर रु ३ अनदु ान
ब्यासाय प्रबद्धन कार्यक्रम/ ३० प्रतिसत लागत साझेदारीमा काउम्याट वितरण
मस्त्य व्यावसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रम /५० प्रतिसत लागत साझेदारीमा मस्त्य व्यावसाय
प्रबर्द्धन कार्यक्रम
मासु ब्यबसाय प्रबद्धन कार्यक्रम /यवु ा लक्षीत भेडाबाख्रा कार्यक्रम
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५००
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४९५
४५०
१३५
२५५
४५०
४५०
४००
१,४००
४५०
४५०
२५
१००
९००
८००
५१,०००
२,८००
४,५००
८००
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मासु ब्याबसाय प्रबद्धन कार्यक्रम/ ५० भन्दा बढी बाख्रापालन गर्ने कृ षकलाइ १० बाख्रा
खरीदमा अनदु ान
३७ मासु ब्याबसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम/ यवु ा लक्षित बंगरु कार्यक्रम
३८ रे विज सप्ताहा मनाउने (कुकुरलाइ वषैभरी निःशलु ्क एन्टीरे विज खोप लगाउने )
३९ विश्वपशपु न्छी पाेल्ट्री दधु दिवस मनाउने
४० सूचना बल
ु ेटिन प्रकाशन
४१ संचालित कार्यक्रम अनगु मन खर्च
४२ समहु गत ग्रामिण कुखरु ा बिकास (वडा नं १४ क्रमागत /स्थानिय जातका ६ हप्ते चल्ला बितरण
४३ समहु गत ग्रामिण कुखरु ा विकास (वडा नं १४ क्रमागत )/औषधि खाेप दाना आदी
४४ सेवाके न्द्र प्राबिधिक संग मासिक बैठक
१ पूंजीगत
८०३३१२०११११ - पशु सेवा विकास कार्यक्रम
१ कृ तिम गर्भाधान कार्यक्रमको लागी उपकरण सिमेन रे फ्रि कृ .ग गन खरीद
२ बाख्रामा कृ तिम गर्भाधानको लागी उपकरण खरीद
३ माइक्राेस्कोप/क्यामरा आइपिस खरिद
४ मोटर साइकल खरीद
५ ल्यापटप खरीद
३६

बजेट
(रू. हजारमा)
७५०
६००
४५५
१५०
६०
६०
३३०
१००
६०
१,३४०
२५०
२००
५००
३००
९०

वातावरण, सरसफाई एवं हरियाली तथा विपद् व्यास्थापन
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
५१,६००
८०३३१२०११०४ - वातावरण तथा विपद क्षेत्र
४० माईक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोगमा लगाईएको प्रतिबन्ध सम्बन्धि सरोकारवाला
१ सघं ससं ्था सगं समन्वय एवम प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा अभिमख
५००
ु ीकरण तथा
वैकल्पिक झोलाको प्रवर्धन
२ गणेसहल नजिक प्रयोगमा ल्याइएको जग्गाको भाडा
७००
वघाट मागेसंक्रान्ती तथा विक्रम वावा मेला व्यबस्थापन ( सडक बत्ती मर्मत तथा निर्माण,
३ देफोहरमै
५००
ला )
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विकास लक्ष्य अन्तर्गत जिम्मेवारपरु ्ण उपभोग तथा उत्पादनका लागी circular economy
४ दिगो
मा जनचेतना,फोहरमैला व्यवस्थापन, टोल विकास सस्थाहरुको अभिमखि
ु करण कार्यक्रम
५ नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादन कार्यक्रम
६ प्रकोप न्युनिकरण चेतनामल
ु क सामग्री प्रचार प्रसार डिस्प्ले तथा होडिङबवोर्ड
७ फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन र अवलोकन भ्रमण
८ फोहोरमैला व्यवस्थापन बापत सक
ु नी
ं लित सरसफाई शलु ्कको ३०प्रतिशत सम्बन्धित टोललाई भक्ता
९ बेवारिशे शब व्यवस्थापन
१० म्याचिङ फण्ड तथा सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम
११ महानगर र वडास्तरीय विपत व्यबस्थापन समितिको क्षमाता बिकास कार्यक्रम
महानगर सगं सम्बन्घित वातावरण विषयमा अध्ययन अनश
ु न्धान गर्न विधार्थिहरु लाई
१२ आर्थिक सहयोग तथा विधार्थीहरुलाई WASH,वातावरण,जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि
सचेतना तथा वातावरण क्लब गठन
फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट दईु वटा निजि क्षेत्र मार्फ त संकलित सरसफाइ सेवा
१३ महानगरको
शलु ्क सम्झौता बमिजिमको रकम निजि क्षेत्रहरु लाई भक्तानि
ु
१४ महानगरको विपद जोखिम क्षेत्रका पहिचान र नक्साङकन र प्रकाशन
१५ वडा कार्यालयहरु तथा महानगर लाई प्लास्टिक मक्त
ु वनाउने कार्यक्रम सचांलन
१६ वडा कार्यालयहरुमा आपतकालिन सामग्री खरीद गरि उचित भण्डारण तथा ब्यबस्थपन
१७ वडा तथ समदु ायमा जोखिम न्युनिकरण तथा अग्नि नियन्त्रण अभिमखि
ु करण कार्यक्रम
१८ वातावरण तथा हरियालि शाखा वाट सपं ादित कार्यहरुको बल
ु ेटिन प्रकासन
१९ वातावरण तथा हरियालि शाखा सन्चालन खर्च अनगु मन
२० वातावरण तथा हरियालि शाखा सन्चालन खर्च बैठक
२१ वातावरण तथा हरियालि शाखा सन्चालन खर्च बिबध
२२ वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम
२३ वातावरण सम्बन्धी बीबिध कार्यक्रम
२४ वातावरणमैत्रि वडा निर्माण र घोषणा
२५ विद्यालयस्तरमा विपद जोखिम न्युनिकरण तालिम
२६ विपत जोखिम न्युनिकरण रे डियाे शिक्षा कार्यक्रम
२७ विपत जोखिम न्युनिकरण रणनैनिक कार्य याेजना तर्जुमा
२८ विपत तथा प्रकोप कोष स्थापना ट्रान्सफर
२९ विपत प्रतिकार्य स्वयम सेवक तयारी प्रशिक्षण
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३०
३१
३२
३३

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

विपत ब्यबस्थापनको लागी अन्य स्थानिय तह संग सहकार्य भ्रमण
विपत संञ्चार डायरी तयारी तथा प्रकाशन
विपतमा परे काहरुलाइ तत्काल राहत सामग्री बितरण
सचेतना मल
ु क बोर्ड लगाउने काम
प्रयोग हुने बिबिध सामाग्री खरिद (औषधी,रे नकोट,बटु ,पन्जा,मास्क, बेल्चा,
३४ सरसफाईमा
एप्रोन आदी)
१ पूंजीगत
८०३३१२०११०४ - वातावरण तथा विपद क्षेत्र
प्रतिशत लागत सहभागितामा कुहिने फोहरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्न बायोग्यास/
१ ५०/५०
बायोरियाक्टर जडान कार्यक्रम सन्चालन
प्रतिशत लागत सहभागितामा कुहिने फोहरलाई स्रोतमानै कम गर्न रिङ्ग कम्पोष्ट
२ ५०/५०
च्याम्बर बितरण
३ खेलमैदान निर्माणका स्तर उन्नति
४ खोला तथा घोल सरसफाई क. पङु ् गी खोला (वडा नं २,३,४) सरसफाई
५ खोला तथा घोल सरसफाई ख. के रुङ्गा घोल (वडा नं. ११,१२,९,८) सरसफाई
६ ढल निर्माण तथा मर्मत
७ नाला सरसफाइ
८ पोखरी तथा पानीको महु ान संरक्षण
९ फोहोरको व्यवस्थापनको लागि ग्रावेल खरिद, ग्याविन लगाउने कार्य
सडकको परिवारनियोजन चोक देखी मालपोत चोक सम्म रहेको डिभाइडरमा फुल
१० बाइपास
विरुवा लगाउने कार्यक्रम
११ महानगर क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरुमा निस्कने फोहरको वर्गीकरण तथा मात्राको अध्ययन
१२ महानगर स्तरिय पार्क निर्माण
१३ महानगरका वडा कार्यालयहरुमा डष्टविन राख्ने काम
१४ मापदडं परु ा भएका सडकको दाँया वायाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम
१५ मोवाइल ट्वाइलेट खरिद
आ.व.हरुमा फोहोर विसर्जित गरिएका स्थलमा पार्क निर्माण तथा विस्तार
१६ विगतका
छे थारलीङ बौद्ध गमु ्वा
आ.व.हरुमा फोहोर विसर्जित गरिएका स्थलमा पार्क निर्माण तथा विस्तार धर्वु
१७ विगतका
ल्याण्ड फिल्ड साइड
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आ.व.हरुमा फोहोर विसर्जित गरिएका स्थलमा पार्क निर्माण तथा विस्तार नारायणी
१८ विगतका
नदि किनार
१९ शबदाह ग्रिह निर्माण व्यवस्थापन मगेनि वरुवा
२० शार्वजनिक स्थलहरुमा कंक्रीट चेयर राख्ने काम
२१ शार्वजनिक स्थलहरुमा चौतारी निर्माण
प्रयोग हुने मेसिन औजार खरिद क. जेसीभी (JCB) (१ वटा)ख. कम्प्याक्टर (३
२२ सरसफाईमा
टन) (1 वटा) ग. घास काट्ने मेसिन (१ वटा)
२३ सहिदचोक देखि वेलचोक सम्म सडकको दाँया वायाँ विरुवा लगाउने काम

बजेट
(रू.हजारमा)
७००
५००
१,०००
१,२००
३,०००
५००

कोभिड कोष सञ्चालन
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०११४० - कोभिडकोष सञ्चालन
१ कोभीड तथा अन्य प्रकोप खर्च

बजेट
(रू.हजारमा)
१९,०००
१९,०००

नियमित सडक मर्मत सम्भार
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ पूंजीगत
८०३३१२०११३२ - नियमित सडक मर्मत सम्भार
१ नियमित सडक मर्मत संभार विभिन्न सडक
२ नियमित सडक मर्मत सभं ार विभिन्न सडक
३ नियमित सडक मर्मत संभार विभिन्न सडक
४ नियमित सडक मर्मत संभार विभिन्न सडक
५ नियमित सडक मर्मत सभं ार विभिन्न सडक


बजेट
(रू.हजारमा)
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सहकारी तथा राेजगार प्रवर्द्धन
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
३१,४००
८०३३१२०१११७ - रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रवर्द्धन
१ COPOMIS मा बिवरण अध्यावधिक गराउन प्रोत्साहन अनदु ान
१,५००
२ आम संचारको माध्यमबाट सहकारी सम्बन्धि नियमित सूचना प्रवाह
२००
३ एकीकरण प्रवर्द्धन तालिम
१,०००
४ कृ षि व्यवसाय र अन्य स्व-रोजगार व्यवसाय सचं ालन गर्ने यवु ालाई ब्याज अनदु ान
१०,०००
५ गैर वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई परियोजना संचालनको लागि ब्याज अनदु ान
४,३००
६ महानगर सहकारी गतिविधि प्रकाशन
३००
७ राष्ट्रिय सहकारी दिवस, सम्मान, परु स्कार तथा सहकारी सम्वन्धि विभिन्न विधामा प्रतियोगिता
५००
८ स्व-रोजगार प्रवर्द्धन तालिम
५७०
९ सहकारी अनगु मन तथा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर कार्यान्वयन तालिम
५००
१० सहकारी क्षेत्र सधु ारको लागि अनगु मन कार्यक्रम
५००
११ सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा व्यवस्थापन कार्यक्रम
५००
१२ सहकारी लेखापालन तालिम
१,४३०
१३ सहकारी व्यवस्थापन तालिम
१,०००
१४ सहकारी सघं /ससं ्थाहरुलाई मागमा आधारित अनदु ान र क्रमागत समेत
७,६००
१५ सहकारी सचेतना तालिम
१,५००
१ पूंजीगत
३,६००
८०३३१२०१११७ - रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रवर्द्धन
१ नव उज्ज्वलधारा दगु ्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु -१३ लाई भवन निर्माण अनदु ान
४००
२ नव जागरण कृ षि सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु -०७ लाई मिलको लागि अनदु ान
१,०००
३ प्रेम्बस्ती दगु ्ध उत्पादक सहकारी ससं ्था लिमिटेड, भरतपरु -०७ लाई भवन निर्माण अनदु ान
५००
४ भागीरथी दगु ्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु -१७ लाई मिल्क एनालाइजर अनदु ान
२००
५ समाज उत्थान कृ षि सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु -२१ लाई तोरी मिलको लागि अनदु ान
५००
६ सर्वोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु -०६ लाई तोरी मिलको लागि अनदु ान
५००
७ सहकारी अनगु मन तथा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयरको स्तरीकरण
५००
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निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०११३३ - निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
१ निजि क्षेत्रसँग सहकार्य मार्फ त विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन
१ पूंजीगत
८०३३१२०११३३ - निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
१ निजि क्षेत्रसँग सहकार्य मार्फ त पर्वाध
ु ार निर्माण तथा सञ्चालन
२ सार्पवजनिक नीजि साझेदारीको लागि परियोजना बैकं तयार

बजेट
(रू.हजारमा)
८,०००
८,०००
२७,०००
२०,०००
७,०००

युवा तथा खेलकुद
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
१५,५००
८०३३१२०११०६ - युवा तथा खेलकुद
१ अन्तर्राष्ट्रिय यवु ा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय स्वयं सेवक दिवस लगायतका दिवस आयोजना
२००
२ कृ षि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम गर्ने यवु ा उद्यमी सम्मान
२००
३ खेल सामग्री व्यवस्थापन
१,०००
खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा खेलसँग आवद्ध संस्थालाई प्रतियोगिता
४
२,१६०
सञ्चालन सहयोग
५ खेलकुद विकाससम्बन्धी काननु निर्माण तथा परिमार्जन
१००
६ खेलकुद समिति वैठक तथा खाजा
१००
७ खेलाडीलाई मागमा आधारित खेल सहयोग
५००
८ दूर्व्यसनमा परे का यवु ा लक्षित कार्यक्रम
५००
नगर यवु ा सञ्जाल र वडास्तरीय यवु ा क्लव व्यवस्थापन खर्च ( नगर यवु ा सञजालका
९
३९०
लागि एक लाख र प्रति वडा क्लब दस हजारका दरले)
प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक जित्ने महनगरबासी खेलाडी र प्रशिक्षकलाई
१०
५००
सम्मान तथा परु स्कार


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा)
११ मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिता
१,५००
यवा उद्यमशिलता प्रवर्धनका लागि उद्यम गर्न चाहने यवु ा र उद्यमी यवु ाबीच अन्तरक्रिया
१२ ु
२००
तथा सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रम
यवा परामर्श (स्वयंसेवा, सकारात्मक सोच, उद्यम प्रवर्धन, कुलत दर्व्य
ु सनसम्बन्धी) तथा
१३ ु
२,०००
यवु ा उद्यमी विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्टार्ट अप तालिम कार्यक्रम
१४ यवु ा सचं ार कार्यक्रम
२००
१५ यवु ा संसदको अभ्यास तथा यवु ा संजालको क्षमता विकास तालिम
२००
यवु ालाई उद्यमका प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारद्वारा जारी सहुलियतपरू ्ण कर्जामा व्याज
१६ अनदु ान सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाबाट कर्जा लिने यवु ालाई
१,०००
नेपाल सरकारले प्रदान गरी बाँकी हुन आउने व्याज अनदु ान
१७ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता
१,०००
१८ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा विजेता विद्यालयलाई प्रोत्साहन परु स्कार
१००
१९ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता सहयोग
१,५००
विपद् व्यवस्थापन तथा सामजिक सधु ारमा यवु ा परिचालनका लागि यवु ा स्वयंसेवक
२०
२००
तालिम
विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा महानगरको प्रतिनिधित्व गरी सहभागी हुने खेलाडी
२१
५००
टोलीलाई सहयोग
२२ विषेश शिक्षा खेलकुद कार्यक्रम
२००
२३ सामदु ायिक मा वि मा खेल सामाग्री व्यवस्थापन
१,२५०
१ पूंजीगत
१४,५००
८०३३१२०११०६ - युवा तथा खेलकुद
१ एक वडा/विद्यालय एक खेलमैदान निर्माण (छनोट भएका ४ वटा खेल मैदान)
११,५००
२ चितवन मआ
१,०००
ु थाई संघ, पूर्वाधार/भवन निर्माण
३ पटहानी फुटबल क्लबको खेल मैदान सन्द
५००
ु रबस्ती गौचरण
४ जनपथ क्लब भवन निर्माण
१,०००
५ दोस्रो मेयर कप राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता, राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ चितवन
५००
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सच
ू ना प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
२४,८५८
८०३३१२०११२० - सच
ू ना प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
एम बि पी एस ब्याण्डविथ को Internet संचालन फ्री वाइफाइ जोन समेत र (महानगर
१ 100
७,०००
र २९ वटै वडा कार्यालयमा) र व्याकअप इन्टरनेटको व्यवस्था
२ Group SMS
२००
३ अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम (पत्रकार समेत)
५००
४ अफिस अटोमेसन
३००
५ अर्ध बार्षिक एवम बार्षिक समीक्षा
५००
६ इ-हाजिरीको एकीकृ त ब्यबस्थापन र अनगु मन
५००
७ एफ एम सचं ालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार
५८
८ कम्प्टयु र अपरे टर र वडा सचिबहरुको लागि सूचना प्रबिधि सम्बन्धी क्षमता बिकाश तालिम
३००
९ खोजमल
२००
ू क पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि बिषयगत क्षेत्रमा फे लोसिप कार्यक्रम संचालन
१० चौमासिक रुपमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम
३००
११ जन प्रतिनिधिको प्राेफाइल तयारी
४००
१२ डिजिटल नागरिक वडापत्र तयारी
७००
१३ डिजिटाइजेशन
५००
१४ तथ्यांक ऐन तथा कार्यविधि निर्माण
१००
१५ त्रैमासिक रुपमा स्वतः प्रकाशन
४००
१६ योजना, अनगु मन तथा सूचना प्रविधि महाशाखाले संचालन गर्ने उपभोक्ता समिति तालिम
१,०००
१७ नेटवर्कि ङ्ग सेट अप तथा मर्मत सम्भार
५००
१८ प्रविधिको विकास र अधययनमा लागेका यवु ा बिध्यार्थीहरु र विज्ञसंग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
२००
१९ बिभिन्न मिडिया संग सहकार्य डकुमेन्ट्रि एवं रे डियो कार्यक्रम संचालन
१,०००
रु महानगरपालिकाका विदेशमा रहेका जनतासंग ज्ञान, सीप र लगानी भित्र्याउने
२० भरतप
३००
उदेश्यले अनलाइनमार्फ त विवरण संकलन र ब्यवस्थापन
२१ महानगर प्रोफाइल अध्यावधिक
५००
२२ महानगर बल
५००
ु ेटिन तथा महानगरको तथ्याङ्कीय झलक प्रकाशन
२३ महानगरको अर्धवार्षिक तथा बार्षिक समिक्षा पसु ्तक प्रकाशन
४००
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सि.
नं.
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

महिला पत्रकारहरुसंग नगर प्रमख
ु /उप प्रमख
ु अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस
रोजगारी पोर्टल तयारी
वेबसाइट अपडेट
विविध
सूचना एवम विज्ञापन व्यवस्थित गर्नका लागि आवस्यक मापदण्ड तयार
सूचना तथा अभिलेख के न्द्र स्थापना र लाइव्रेरी ब्यबस्थापन समेत
सूचना तथा सचं ार प्रविधि शाखाका कर्मचारीको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम
सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी महानगरको मापदण्ड तयार
ूचना तथा संचार प्रविधिका सम्बन्धमा असल अभ्यास अध्ययन कार्यक्रमको लागि अन्य
३३ सनगरपालिका
भ्रमण तथा तालिम कार्यक्रम
३४ सूचना प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा विज्ञहरुसगं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
ूचना, संचार र प्रविधिको सम्वन्धमा २९ वटै वडा कार्यालय र सेवाके न्द्रहरुमा प्राविधिक
३५ ससहयोगको
साथै अनगु मन
३६ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सचेतनामल
ू क कार्यक्रम
पत्रपत्रिका रे डियो अनलाइन तथा टेलिभिजनहरुमा महानगरका असल अभ्यास र
३७ स्थानीय
लोक कल्याणकारी सूचना प्रकासन तथा प्रसारण
३८ स्थानीय ब्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनको सरुु वात
३९ सर्भर स्थापना र ब्यवस्थापन
४० संस्थागत क्षमता स्व मलू ्याङ्कन अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम
स्तरका कर्मचारीका लागि तथ्याङ्कीय क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम
४१ सहायक
सचं ालन
४२ साइबर सरु क्षासमबन्धी सचेतनामल
ू क कार्यक्रम
४३ सि.सि क्यामेरा जटान अनदु ान
४४ कार्यालयमा डीजिटल बोर्ड जडान
१ पूंजीगत
८०३३१२०११२० - सच
ू ना प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
१ इ लाइब्रेरी निर्माण अनदु ान



बजेट
(रू.हजारमा)
२००
५०
५००
५००
५००
१००
८००
२००
१००
१००
१००
२००
३००
२,०००
१००
१,०००
४००
१५०
२००
५००
५००
३००
३००
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पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रको कार्यक्रम
सि.
रकम
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
रू.हजारमा
८०३३१२०१११३ पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रको कार्यक्रम
चालु
१ उद्योगहरुको महानगरमा रहेका उद्योग डायरी प्रकाशन
२,००
२ प्रचार प्रसारको लागि डिजिटल बोर्ड
५,००
राईनो ताल, विस हजारी ताल, वाटुलीपोखरी, अठ्ठाइस हजार ताल, आदिको लेकसाइड
३ सर्कि ट अध्ययन तथा GPS नक्शा सहितको ब्रोसीयर प्रकाशन
४,००
महानगरका प्रमख
ु ८ गन्तव्यहरुको अलग अलग संक्षिप्त डकुमेन्ट्री – मेघौल, पटिहानी,
४ विसहजारी ताल, देवघाट, ज्ञानेश्वर, नारायणी रिभरवीच, चौकीडाँडा र बाटुली पोखरी
५,००
क्षमता अभिबृद्धि तालीम (कुक, वेयटर, फ्रन्ट अफिस म्यानेजमेन्ट, हाउस किपिङ,
हस्पीटालिटी, पर्यटन तथा वातावरण सचेतना, उत्तरदायी पर्यटन, गाइड, पर्यटन पत्रकारिता,
५ डिजिटल मार्केटिङ, भाषा, मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन आदि)
८,००
६ जीविकोपार्जन पनू रुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना कार्यक्रम सचं ालन
४,००
७ नेपाल बोटे समाज, लोपन्मुख ससं ्कृतिको जगेर्ना, भरतपरु - २२
३,००
८ मेला, महोत्सव, प्रर्दशनी, फुड फे स्टिवल आदि
४,००
९ महानगरका, धार्मिक, सांकृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरुको खोजी र प्रकाशन
४,००
विभिन्न दिवसहरुको आयोजना (विश्व पर्यटन दिवस, वातावरण दिवस, जैविक बिबिधता
१० दिवस आदि)
२,००
११ नेवा संस्कृति संरक्षण, नेवा यवु ा समाज बैकुण्ठपथ, भरतपरु -४
२,००
१२ प्रर्यटन विकास एवम् यसको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन
२,००
१३ महानगरको बित्तचित्र निर्माण
३,००
१४ उद्योगहरुको अनगु मन
१,००
१५ महानगर गन्तब्य भ्रमण-सरोकारवालाहरु
३,००
१६ ल्ह घोम याङ्ग बौद्ध गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण
२,००
पूज
ँ ीगत
१७ कमल पोखरी संरक्षण प्रर्वद्वन र सौन्दर्यकरण, भरतपरु -२२
१०,००
१८ ब्रह्मा कुमारी राजयोग, भरतपरु -१, नारायणगढ
१३,००
१९ ओशो नारायणी ध्यान के न्द्र, भरतपरु -२१
५,००
२० दिवाश्रम भवन, जेष्ठ नागरिक कल्याण समाज, भरतपरु -२६
१५,००
२१ ब्रह्मा कुमारी राजयोग, भरतपरु -२२
१०,००
२२ कमलपोखरी सरं क्षण र प्रबर्दन अधरु ो निर्माण कार्य सम्पन्न, भरतपरु -१३
१०,००
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सि.
नं.
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
ज्ञानज्योति बौद्ध गमु ्बा पूर्वाधार विकास, भरतपरु -८
ज्ञानेश्वर सामदु ायिक वन संरक्षण मेस जाली, भरतपरु -१६
दोभान सामदु ायिक वन पर्यटन पूर्वाधार विकास, भरतपरु -२३
पर्यटन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम
बोटे होमस्टे निर्माण
सहिद शारदा-दिनेश स्मृति बाटिका एवम् स्मृति भवन, भरतपरु -१५
मक्ती
ु नाथ अतिथि सदन पर्यटन पूर्वाधार विकास, भरतपरु -१
मठ मन्दिर निर्माण तथा मर्मत माग अनसु ार
महानगरीय पार्क पूर्वाधार विकास
राईनोपार्क मा पर्यटन सचु नाके न्द्र तथा संग्राहलय स्थापना, भरतपरु -२७
विश्व छहारि मर्मत सभं ार
सप्तकन्या देवि मन्दिर सतल निर्माण
सहिद पार्क पर्यटन पूर्वाधार विकास, भरतपरु -२९

रकम
रू.हजारमा
७,००
५,००
५,००
१८,००
१०,००
१०,००
१०,००
२०,००
१०,००
१५,००
८,००
५,००
१०,००

लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

बजेट
(रू.हजारमा)
१. चालु
२०९५०
८०३३१२०१११८ लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
एम.आई.एस. अपरे टरहरु र फिल्ड सहायकको पारिश्रमिकमा स्रोत साझेदारी
४,८०
किशोरावस्थाका बालबालिकाका लागि लागू औषध , साईवर अपराध विरुद्ध सचेतना
तथा आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम
३,००
टोलविकास संस्थाका पदाधिकारीहरुको क्षमता । नेतत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन
७,२५
नगर÷वडास्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिको गठन तथा परिचालन
१,५०
बहिरा व्यक्तिहरुका लागि बेकरी तालिम
२,००
बालबिवाह विरुद्धमा समदु ाय तहमा सचेतना अभियानका साथै वालविवाह मक्त
ु वडा
बनाउन अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम
२,५०
बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अन्र्तक्रिया कार्यक्रम
४,००
बालमैत्री सूचक सम्बन्धी बालक्लव जनप्रतिनिधी, टोल विकास ससं ्था, विद्यालय,
स्वास्थ्य स्वयमसेविका, स्वास्थ्य चौकी, अभिभावक वडा सचिवलगायत सरोकारवालासँग
अन्र्तक्रिया/छलफल
४,५०
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
९ महानगर क्षेत्रमा कार्यरत गै.स.स सैग अन्तरक्रिया समिक्षा
१,००
महिला जनप्रतिनिधी, महिला कर्मचारी, महिला समहू /संस्थाका अगवु ा, यौनिक
अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति, एकल महिलाका लागिग नेततृ ्व क्षमता विकास तथा
१० काननु ी सचेतना सम्बन्धी अभिमख
३,००
ु ीकरण ३ दिने
महिलासँग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम विपन्न आदिवासी जनजातिका
११ यवु ाका लागि मोटर साईकल मर्मत तथा हेयर शैलनु तालिम
५,००
१२ वडा बालसञ्जालको पनु रगठन तथा अभिमख
७,००
ु ीकरण क्षमता विकास कार्यक्रम
वडा मार्फ त बालबालिकाको अवस्था सर्भेक्षण/विश्लेषण/स्थिति पत्र प्रकाशन गत बर्षको
१३ निरन्तरता
१५,००
१४ वडा स्तरमा छुवाछुत मक्त
२,५०
ु अभियान –दलित एवम् गैरदलित बीच अन्र्तघल
ु न कार्यक्रम
समन्यायिक विकासका लागि उपमेयर कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा
१५ पत्रकार महिलाहरुका लागि नेततृ ्व तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण
२,००
समन्यायिक विकासका लागि उपमेयर कार्यक्रम वडास्तरीय पदाधिकारीहरुका लागि काननु ी
१६ सचेतना सम्बन्धी अभिमख
३,००
ु ीकरण
सामदु ायिक विद्यालयका लैङ्गिक सम्र्पक शिक्षक सहित विद्यालयका किशोर
१७ किशोरीहरुका लागि लैङ्गिकतामा आधारित हिसं ा सम्बन्धी अभिमख
२,१०
ु ीकरण कार्यक्रम
१८ सीप तथा व्यवसायिक विकास तालिम
५,००
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अति आवश्यकीय सहायता सामाग्रीको उपलव्धता,
१९ व्यवस्थापन र वितरण
३,००
२० गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको निरन्तरता
२,५०
२१ चितवन बहिरासंघका लागि दोभाषेको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम
१,५०
२२ छुवाछुत कसरू र सजाय सम्बन्धी जानकारी मल
३,००
ू क सूचना बोर्ड तयारी र वितरण
२३ दिवसीय कार्यक्रम –नगरस्तरीय )
३,००
२४ नगर परियोजना अनगु मन तथा परामर्श बैठक खर्च
२,००
२५ परम्परागत पेशा व्यवसाय सदृु ढीकरण
२,००
२६ पारीवारिक सहमतिमा र आफू खसु ी अन्र्तजातीय विवाह गर्ने दम्पतिलाई प्रोत्साहन एवम् सम्मान
३,००
२७ बालमैत्री अभियन्ताहरुको पनु रताजगी तालिम
१,५०
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि खेलकुद, स्पीच थेरापी, फिजिकल
२८ थेरापी तथा शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम
२,००
मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका वडाहरुमा वेवारिसे/पितृत्वको ठे गान नभएका लगायत विशेष
प्रकृ तिका बालबालिकाको जन्म दर्ता अभियान/सूचना सङ्कलन/अन्र्तक्रिया/छलफल/
२९ शिविर सञ्चालन –वडाहरु क्रमशः ६,१३,२२,२३,२४,२५,२७ र २८)
४,००
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
३० महिला तथा बालवालिका संग उपमेहर कार्यक्रम
१७,५०
महिलासँग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम द्धन्द्ध पिडित/प्रभावित महिलाका
३१ लागि दिगो जिविकोपार्जनका लागि व्यवसाय स्थापनार्थ सहयोग
५,००
महिलासँग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम सबै क्षेत्रका महिलाको
३२ प्रतिनिधित्व हुने गरी नगर स्तरीय महिला सञ्जालको गठन÷नियमित छलफल र परामर्श
१,६५
महिलासँग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम सहयोगापेक्षी सडक मानव
३३ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम (सस्थागत अनदु ान)
२,५०
३४ रे विका बाल प्रतिष्ठानका बालबालिकालाई सहयोग
५०
वस्तीस्तरमा सहभागितात्मक लेखाजोखा विधिबाट व्यवसायको छनौट तथा प्रवद्र्धन
३५ कार्ययोजना
१,००
३६ सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण
३,००
३७ स्थलगत प्राविधिक परामर्श तथा पनु रअभ्यास र निरिक्षण
५०
समन्यायिक विकासका लागि उपमेयर कार्यक्रम लैङ्गिक हिसं ा पिडित तथा प्रभावितहरुका
लागि सरं क्षण सेवा,काननु ी उपचार, शिक्षा स्वास्थ्य पोषण, मनोवैज्ञानिक सहयोग एवम्
रोजगारी सिर्जनाका लागि तालिम तथा बीउपजु ी प्रदान (स्थानीय गैससको साझेदारीमा
३८ पनु रस्थापना के न्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन
३,००
समन्यायिक विकासका लागि उपमेयर कार्यक्रम लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापन वडास्तरीय
३९ समिति गठन र परिचालन –प्रतिवडा ५ हजारका दरले)
१,४५
समन्यायिक विकासका लागि उपमेयर कार्यक्रम लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापनका लागि सवै
४० वडाबाट मनोपरामर्शकर्ताको छनौट,तालिम सञ्चालन एवम् कार्यजिम्मेवारी
१०,००
सीप तथा व्यवसायिक विकास तालिम प्राप्त सदस्यहरुका लागि व्यवसाय स्थापनाका लागि
४१ बीउपजु ी अनदु ान
२०,००
४२ अन्र्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस
५०
४३ अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण (स्थानीय समितिको बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापन
२,००
४४ गैससको प्रोफायल तयारी र प्रकाशन
१,००
४५ छुवाछुत कसरू र सजाय सम्बन्धी सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार
५०
४६ दृष्टि विहिन व्यक्तिहरुकालागि पसु ्तकालय डिजिटाईज्ड सहयोग कार्यक्रम
२,००
४७ बाल विवाह मक्त
७५
ु वडा घोषणा
४८ महिला संग मेहर /आमाको घर लाइ सहयाेग
८,००
माध्यामिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि अन्तरपसु ्ता सीप हस्तान्तरण एवम्
४९ अनभु व आदान प्रदान
१,००
५० लैङ्गिक लेखाजोखा विश्लेषण तथा परीक्षण प्रतिवेदन समेत
२,००
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
५१ विविध कार्यक्रम संचालन
१,००
महाशाखा लगायत विषयगत समितिको नियमित बैठक तथा समीक्षा कार्यक्रम
५२ शाखा
३,००
व्यवस्थापन
५३ सूचनामल
१,५०
ू क ब्रोसर तयारी र प्रकाशन
५४ स्पाईनल कर्ड इञ्जुरी भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग सामाग्री
५०
५५ साप्ताहिक घटना दर्ता अभियान (बैसाख १ देखि ७ सम्म)
५७
५६ साप्ताहिक घटना दर्ता अभियान (बैसाख १ देखि ७ सम्म)
४३
५७ बालगृहहरुको चौमासिक अन्र्तक्रिया/अनगु मन/निरीक्षण
२,००
५८ बालमैत्री नगर/वडा समितिको बैठक
३,००
५९ ज्येष्ठनागरिक वृद्धाश्रम व्यवस्थापन सहयोग अनदु ान
३,००
ष्ठनागरिकको हक अधिकार/मर्यादित जीवन/अनभु व जन्य सिकाईका लागि समदु ाय
६० ज्ये
८,००
तहमा सचेतना अभिवृद्धिका साथै ज्येष्ठनागरिक विश्रामस्थल सञ्चालन सहयोग
१ पूंजीगत
४,०५०
८०३३१२०१११८ - लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
ग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम नगरस्तरीय अपाङ्गता सम्बन्धी
६१ महिलासँ
१०,००
कार्यरत सघं सस्थाको एकीकृ त भवन निर्माण सहयोग कार्यक्रम
क्षी सडक मानवका लागि पर्नु स्थापना के न्द्र भवन निर्माण सहयोग कार्यक्रम
६२ सहयोगापे
८,५०
(पँजु ीगत अनदु ान)
ग मेयर तथा जोखिम समदु ायसँग मेयर कार्यक्रम सामदु ायिक विद्यालयमा
६३ महिलासँ
१७,००
अध्ययनरत अति विपन्न छात्राहरुलाई साईकल वितरण
६४ महाशाखाको कार्यालय भवन व्यवस्थापन (फर्निचर, एयरकण्डिसन, इन्भटर खरिद आदि)
५,००

लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
१४,०००
८०३३१२०११३८ - लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान
१ जनयद्धु तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा बेपत्ता परिवार सहयोग कार्यक्रम
११,३००
२ मागमा आधारीत लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम
२,५००
३ सूचना प्रकाशन
२००
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राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सश
ु ासन
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
८,८००
८०३३१२०११०७ - राजश्व प्रसाशन तथा वित्तीय शुसासन
१ अथिति सत्कार
२००
२ उत्कृष्ट करदाता सम्मान तथा परु स्कार कार्यक्रम
१००
३ कर शिक्षा कार्यक्रम
२००
सक
ं लनकार्यका लागि सहजिकरण एवं समन्वयकारी भमिका निवार्ह गरि करको दायरा
४ कर
३,४००
वृद्धि गर्ने अभियानका लागि निजि संस्था सँग समन्वयगर्न
५ फर्निचर व्यवस्थापन, पोस्ट्रेट वक्स(औषधी राख्ने वक्स)
३००
६ राजश्व कार्ययोजना निर्माण तथा राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी
४००
७ राजश्व परिचालन सम्वन्धि अनक
३५०
ु रणात्मक ज्ञान आर्जनको लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण
८ राजश्व महासाखाको चौमासीक समिक्षा
२५०
अनगु मन (सम्पत्ति कर, व्यवसायतथाबहाल कर र गैर कर तर्फ ) तथा स्थलगत
९ राजस्व
४००
निरिक्षण अनगु मत भत्ता समेत
१० राजस्व अनगु मन (सम्पत्ति कर, व्यवसायतथाबहाल कर र गैर कर तर्फ ) बैठक भत्ता
४००
ग सम्बन्धित मापदण्ड, कार्यविधि, ऐन तथा नियमावलिहरु संकलन गरी राजस्व
११ राजस्वसँ
३५०
डाइरी प्रकाशन
सचिवहरुलाई प्रचलित ऐन, कानननू तथा महानगरपालिकावाट राजपत्रमा प्रकासित
१२ वडा
२५०
काननू समं ्बन्धि तालिम
१३ वडास्तरमा कर अभियान सक
७००
ं लन प्रयोजनार्थ TOR बनाई टोली खटाउने कारर्य्
१४ वडास्तरमा राजश्व परिचालन सम्बन्धि अन्तरक्रिया
३००
१५ सूचना तथा विज्ञापन, SMS %26 E-service समेत
८००
१६ सफ्टवेयर सञ्चालन तालिम तथा क्षमताअभिवृद्धी कार्यक्रम
४००
१ पूंजीगत
६,२००
८०३३१२०११०७ - राजश्व प्रसाशन तथा वित्तिय शुसासन
तथा खनिजजन्य पदार्थ र माटोको सम्भावित क्षेत्रको पहिचान तथा सम्भाव्यता
१ खानी
१,५००
अध्ययन EIA, IEE समेत परामर्श खर्च समेत ।
महाशाखाको भित्रि कार्यकक्ष सजावट तथा बाह्य सेवाग्राहि वेटिङ कक्ष निर्माण
२ राजश्व
२,३००
कार्यको लागि ।
३ राजश्वमा श्रेस्ता अभिलेख व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत फाइलिङ क्याविनेट खरिद
२००
४ राजश्वशाखामा सम्पत्तिकर, मालपोत तथा भमि
२००
ु करको फाइल व्यवस्थापन
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सि.
नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
राजस्व शाखावाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यहरु अनलाइन तथा कम्प्टयू र प्रविधिवाट हुने
५ सम्पूर्ण कार्यहरु, कम्प्टयू र लगायतका मेसिनरी सामानहरुको ताप नियन्त्रण एवं सरु क्षाका
लागि एयरकन्डीसन खरीद ।
कर, व्यवसायकर तथा घर बहाल करको सफ्वेयर व्यवस्थापन तथा सर्भर कम्प्टयू र
६ सम्पत्ती
खरिद समेत

बजेट
(रू.हजारमा)
५००
१,५००

सेवा प्रवाह र प्रशासन
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०११३७ - सेवा प्रवाह र प्रशासन
१ अन्य कार्यालय संचालन खर्च
२ अन्य फिर्ता
३ अन्य भत्ता
४ अन्य भाडा
५ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च
६ अन्य सेवा शलु ्क
७ अन्य सामाजिक सरु क्षा खर्च
८ अन्य सामाजिक सहायता
९ आन्तरिक ऋणको ब्याज
१० इन्धन - अन्य प्रयोजन
११ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)
१२ इन्धन (पदाधिकारी)
१३ उद्दार, राहत तथा पनु र्स्थापना खर्च
१४ औषधीउपचार खर्च
१५ कर्मचारी कल्याण कोष
१६ कर्मचारी तालिम खर्च
१७ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार
१८ कर्मचारीको बैठक भत्ता
१९ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च


बजेट
(रू.हजारमा)
५,६५,५००
७,५००
४,०००
३०,०००
५००
३,०००
५००
५००
४,५००
२६,३५०
१,१५०
९,४५०
२,०००
२०,०००
१,५००
३०,०००
१,०००
५००
६,०००
१,०००
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सि.
नं.
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च
करार सेवा शलु ्क
कार्यक्रम खर्च
खाद्यान्न
घरभाडा
जग्गाको भाडा
धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता
निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च
निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति
पत्रपत्रिका सूचना प्रकाशन
पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च
पदाधिकारी बैठक भत्ता
पसु ्तक तथा सामग्री खर्च
पानी तथा बिजल
ु ी
पारिश्रमिक कर्मचारी
पारिश्रमिक पदाधिकारी
पोशाक
फिल्ड भत्ता
बिमा तथा नवीकरण खर्च
भ्रमण खर्च
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
महगं ी भत्ता
राजस्व फिर्ता
विविध कार्यक्रम खर्च
विविध खर्च
विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च
शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च
संचार महसल
ु
सभा सञ्चालन खर्च
सेवा र परामर्श खर्च


बजेट
(रू.हजारमा)
२,२५०
८५,०००
१,५००
३,०००
५,०००
५,०००
२,५००
४,०००
५००
२,५००
८,०००
५,५००
१,५००
५,०००
१,६१,१००
३०,०००
४,०००
२००
५,०००
९,५००
५,०००
६,०००
१२,०००
३,५००
९,०००
२,५००
३,५००
३,०००
५,०००
२,०००
१,०००
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
५१ सवारी साधन मर्मत खर्च
५२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता
५३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च
१ पूंजीगत
८०३३१२०११३७ - सेवा प्रवाह र प्रशासन
१ पँजू ीगत परामर्श खर्च
२ फर्निचर तथा फिक्चर्स
३ मेशिनरी तथा औजार
४ सवारी साधन

बजेट
(रू.हजारमा)
८,०००
४,५००
१०,०००
२७,०००
४,०००
८,०००
८,०००
७,०००

सश
ु ासन प्रशासन तथा जनशक्ति विकास
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०११२१ - सश
ु ासन प्रशासन तथा जनशक्ति विकास
१ अतिथि सत्कार खर्च
२ अनगु मन तथा बैठक सञ्चालन
३ कर्मचारी व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन (MIS)
४ क्षमता विकास तालिम (कर्मचारीका लागि)
५ नगरबासीसँग मेयर सम्वाद कार्यक्रम
६ न्यायिक समितिको अवलोकन भ्रमण
७ न्यायिक समितिसँग नागरिक कार्यक्रम
८ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नेतत्ृ त्व विकास तालिम
९ मेलमिलापकर्ताहरूको पनु र्ताजकीकरण कार्यक्रम
१० योग, उत्त्प्रेरणा र सकारात्मक सोच
११ सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण
१२ सभा संचालन खर्च
१३ सेवा के न्द्र संचालनको लागी SUTRA / लेखा ब्यबस्थापन तालिम
१४ सेवाकालिन तालिम
१५ सश
ु ासन विषयक कार्यशाला गोष्ठी


बजेट
(रू.हजारमा)
१२,५९०
५००
२००
३००
८००
१,०००
३००
३००
८००
३००
८००
१,७००
१,१५०
३००
१,८००
५००

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१६ सश
ु ासन सम्बन्धी अध्ययन भ्रमण
१७ सश
ु ासन सम्बन्धी जनचेतनामल
ू क कार्यक्रम
१८ सार्वजनिक सनु वु ाइ
१९ हाजिरी सफ्टवेयर अद्यावधिक
१ पूंजीगत
८०३३१२०११२१ - सश
ु ासन प्रशासन तथा जनशक्ति विकास
१ अत्याधनि
ु क डेक्स्टप कम्प्टयु र खरिद (के न्द्रीय अभिलेख व्यवस्थापनको लागि)
२ ई-हाजिरी मेशिन सेट
३ कर्मचारी व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन (रय् ाक खरिद)
४ फर्निचर तथा फिक्स्चर (Furnitures and Fixtures)
५ शाखाको लागि ल्यापटप

बजेट
(रू.हजारमा)
५००
४००
९००
४०
२,४१०
३००
५००
७००
७६०
१५०

सडक बाेर्ड
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ पूज
ँ ीगत
१ सडक बाेर्डबाट प्राप्त स्वीकृ त याेजना सञ्चालन

बजेट
(रू.हजारमा)
३०,०००
३०,०००

िज.स.स.
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ पूज
ँ ीगत
१ िज.स.स.बाट प्राप्त स्वीकृ त याेजना सञ्चालन

बजेट
(रू.हजारमा)
३०,०००
३०,०००

प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ पूज
ँ ीगत
१ घमु ाउने चोक एलौली चोकबाट सर्यु नगर स्कु ल हुदै सरु ्रन्त्र चोकसम्म सडक


बजेट
(रू.हजारमा)
१९,९८१
१९,९८१

भरतपुर महानगरपािलका
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वडास्तरीय अायाेजना
वडा नं.

१

सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
१,०२०
८०३३१२०१२०१ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१
१ कृ षि,कुलो मर्मत तथा बिउ बिजन
१०० २२५२९
२ चाल/ु विविध खर्च/कार्यक्रम खर्च
१०० २२५२९
३ ढिकि जाँतो समहु रामनगर
५० २२५२९
४ दियालो परिवार बाल कार्यक्रम
१०० २२५२२
५ नारायणगढ महिला जेसिस रजत महोत्सव कार्यक्रम
७० २२५२९
६ बागेश्वरी गौशाला घास दाना
१०० २२३१२
बाल क्लब दलित,चेपाङ्ग,अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक,महिला,स्वास्थ्य, कोभिड
७
२०० २२५२२
-१९, क्वारे न्टाईन,तालिम,गोष्टी,जनचेतना कार्यक्रम
८ यवु ा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम
१०० २२५२९
९ रोटरी बालघर कार्यक्रम
५० २२५२२
१० वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्घि तथा अवलोकन भ्रमण
१०० २२६११
११ सश
५० २२५२९
ु ासन
१ पूंजीगत
१५,९८०
८०३३१२०१२०१ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१
१ आयर्वेु द अौषधालय पार्क देवघाट
३०० ३११५९
२ कृ यापत्रि
१०० ३११५९
ु भवन मर्मत ठिमरु ा मैयादेवी ट्रस्टको समन्वयमा
३ कृ यापत्री
१५० ३११५९
ु भवन बद्घु बिहार भित्र मर्मत तथा रंगरोगन
४ खानेपानी मर्मत संभार ठिमरु ा साउनेढाप
२०० ३११५६
५ गणोश मन्दिर ठिमरु ा पूर्वाधार निर्माण
१०० ३११५९
६ चित्रवन बिहार संघ पर्खाल निर्माण पूर्वाधार निर्माण
१५० ३११५९
७ जोरकुशमु पार्क भौतिक विकास
३०० ३११५९
रु ा लक्ष्मण अधिकारीको घरचोकबाट पानी टंकी जाने बाटो तर्फ अन्दाजी
८ ठिम
१,२०० ३११५१
३०० मिटर पिच
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
९ ठीमरु ा आधारभतु विद्यालय ठिमरु ा पूर्वाधार निर्माण
१०० ३११५९
१० नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सघं नारायणगढ पूर्वाधार निर्माण
१०० ३११५९
११ नवबिहानी समहु भवन निर्माण नयाँ बस्ति रामनगर
१०० ३११५९
बजार मेनरोड लिलचोक देखि पल
ु चोक सम्म पेटीको दवु ै तर्फ स्तरीय ४,००० ३११५१
१२ नारायणगढ
मोज्याक टायल गर्ने
१३ नारायणी नदि किनार आधारभतु नारायणगढ पूर्वाधार निर्माण
१०० ३११५९
१४ पष्प
४०० ३११५९
ु बनबाटीका भौतिक पूर्वाधार विकास रामनगर
१५ पोखरा बसपार्क चौतारा मर्मत सधु ार
१०० ३११५९
१६ बरदानी गीता पाठशाला रामनगर पूर्वाधार निर्माण
१०० ३११५९
१७ ब्रह्कु मारी राजयोग सेवा के नद्र नारायणगढ
१५० ३११५९
१८ बालकुमारी कन्या मा.वि नारायणगढ पूर्वाधार निर्माण
२०० ३११५९
१९ बालकुमारी ससु ्त मनस्थिति के न्द्र नारायणगढ
५० ३११५९
२० बौद्घ गमु ्बा रामनगर पूर्वाधार निर्माण
१५० ३११५९
२१ भृकुटी टोल सडकमा सि.स.टि.भि जडान
१५० ३११५९
२२ भगेरीथान रामनगर पूर्वाधार निर्माण
३०० ३११५९
२३ भानु मा.वि नारायणगढ पूर्वाधार निर्माण
२०० ३११५९
२४ भिमसेन मन्दिर चोकबाट भृकुटीपथ पिच निर्माण
६८० ३११५१
२५ मिलनरोड तार व्यवस्थापन सडक मर्मत तथा सडक
५०० ३११५१
२६ यथु क्लब नारायणगढ छाना मर्मत नारायणगढ
१५० ३११५९
२७ योगीनरहरिनाथ संस्कृ त विद्यार्थी (वागेश्वरी)
१०० ३११५९
२८ राईनो क्लब नारायणगढ छाना मर्मत तथा रंगरोगन
१५० ३११५९
२९ राजन पियाको गल्ली मोज्याक टायल दियालो रोड
३०० ३११५१
३० राधा सर्वेश्वर भजनाआश्रम देवघाट
५० ३११५९
३१ राधाकृ ष्ण मन्दिर देवघाट
५० ३११५९
३२ राम जानकी गार्गी गरुु कुल
१०० ३११५९
३३ रामजानकी बालिका आश्रम देवघाट
२०० ३११५९
रामनगर के शव भण्डारीको घर अगाडीको चोकबाट देवघाट जाने सडक तर्फ को
३४
५०० ३११५१
महेश चोक (मनादिदिको घर) सम्म पिच मर्मत तथा निर्माण
रामनगर मेन सडक रामगती गप्ता
ु को घर नचोकबाट दोस्रो बाटो निस्कने राममाया
३५
६०० ३११५१
गरुु ङ्गको घर चोक सम्म पिच निर्माण


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
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बजेट
(रू.हजारमा)
रामनगर मा.वि रामनगर पूर्वाधर निर्माण
२००
राममन्दिर देवघाट पूर्वाधार निर्माण
५०
राममन्दिर रामनगर पूर्वाधार निर्माण
५००
लक्ष्मी नारायण मन्दिर देवघाट
५०
लायन्सक्लब लायन्सचोकको भवन पगंु ी खोला बाट सरं क्षण
२००
लिला चोकदेखि पल
१००
ु चोक सम्मको पशु ्पबाटीका मर्मत मैयादेवी ट्रष्टको सम्नवयमा
वडाको विभिन्न सडक मर्मत तथा ग्राभेल
३५०
वातावरण विपद व्यवस्थापन
५०
विदयतु सामान मर्मत तथा पारीश्रमिक
३००
विभिन्न आकस्मिक पँजि
९००
ू गत कार्य
विभिन्न क्षेत्र तथा टोलहरको ढल नाली मर्मत तथा सरसफाई
३००
विश्वकर्मा सिमेन्ट अफिसको गल्ली मोज्याक टायल
२५०
विश्वशान्ति महायज्ञशाला देवघाट
५०
शक
१००
ं ाराचार्य आश्रम देवघाट पूर्वाधार निर्माण
सत्य साई के न्द्र हस्पिटल निर्माण नारायणगढ
३००
सिताराम मा.वि देवघाट पूर्वाधार निर्माण
२००
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

वडा नं.

३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११५१
३११५७
३११५३
३११७१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५९
३११५९
३११५९

२

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२०२ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.२
१ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
२ नाला सरसफाई
३ भाषा तालिम जनजातिलाई
४ रामेश्वर पसु ्तकालयका लागि पसु ्तक खरिद
५ लोक संस्कृति जोगाउनका लागि बाजा खरिद


कै फियत

बजेट
(रू.हजारमा) कै फियत
२,२०२
१२५
१००
४५
१००
१००

२२५२९
२२५२९
२२५१२
२२३१३
२२५२९
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सि.
नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

भित्र रहेका अति विपन्न दलित समदु ायको पहिचान गरी स्वास्थ्य विमा
६ वडा
उपलब्ध गराउने
भित्र रहेका बालबालिकाहरुको लागि क्षमता विकास सम्बन्ध अध्ययन
७ वडा
अवलोकन भ्रमण
वडा भित्र रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरलाई सम्मान तथा साईकल
८ वितरण कार्यक्रम
भित्र रहेका यवु ाहरकाो लागि क्षमता विकास सम्बन्धी सीपमल
ु क कार्यक्रम
९ वडा
ड्राइभिङ तालिम (१८–३०)
१० वडा भित्रका आमासमहुहरुकालागि २ दिने अध्ययन अवलोकन भ्रमण
भित्रका महिलाहरुको लागि क्षमता विकास सम्बन्धि सिपमल
ु क कार्यक्रम
११ वडा
अन्तर्गत ३ महिने व्युटि पार्लर तालिम
१२ वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको अवलोकन भ्रमण
१३ वडामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान कार्यक्रम
१४ विजल
ु ी मिस्त्री र हेल्परको लागि मासिक पारिश्रमिक
१५ विपद व्यवस्थापन
१६ विविध खर्च वडाको आवश्यकता अनसु ार खर्च गर्न
१७ सरसफाई कार्यक्रम
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२०२ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.२
१ आँपटारी स्थित मानव सेवा आश्रमको लागि पूर्वाधार निर्माण
उज्यालो टोल विकास संस्था अन्तर्गत कुम्भसिंह मार्गको १४० मिटर सडक
२
सेन्ट्रल ढल र मोज्याक टायल लगाउने कार्य
उज्यालो टोल विकास संस्था अन्तर्गत विहानी मार्गमा ८५ मिटर सडक सेन्ट्रल
३
ढल र मोज्याक टायल लगाउने कार्य
जलदेवी टोल विकास संस्था अन्तर्गत मधु अधिकारीको घरचोक देखि उत्तर तर्फ
४ रिसि ढकालको घर अगाडी सम्म ८५ मिटर वाटो सेन्ट्रल ढल र मोज्याक टायल
लगाउने कार्य
दर्शन टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत जलमा रोड देखि उत्तर तर्फ मोती मार्ग जोड्ने
५
१०५ मिटर वाटो सेन्ट्रल ढल र मोज्याक टायल लगाउने कार्य
पृथ्वी देउती टोल विकास संस्था अन्तर्गत बगै ँचा मार्ग ख को बाटो ८० मिटर
६
सेन्ट्रल ढल र मोज्याक टायल लगाउने कार्य
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
७ बद्दु टोल विकास संस्था अन्तर्गत बद्दु पार्क को बाटो ८० मिटर मोज्याक टायल लगाउने
७५० ३११५१
८ ब्रहकुमारी राजयोग सेवा के न्द्र भौतिक निर्माण
१५० ३११५९
मितेरी टोल विकास संस्था अन्तर्गत पसु ्तकालय मार्गको बाटो १४० मिटर
९
१,००० ३११५१
मोज्याक टायल लगाउने
मिलन टोल विकास संस्था लाल कुमार श्रेष्ठको घरदेखि दक्षिण तर्फ निर्मलको
१०
५६० ३११५१
घरसम्म ९० मिटर बाटो मोज्याक टायल लगाउने
मिलन टोल विकास ससं ्थाको भवनमा वडा स्तरीय आधारभतु स्वास्थ्य के न्द्र
११
४०० ३११६१
मर्मत सन्चालन भएको हूदँ ा उक्त भवनमा ट्रस लगाउने कार्य
१२ रामकृ ष्ण टोल विकास संस्थाको भवन मर्मत संभार
२०० ३११६१
रामेश्वर टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत रामेश्वर मार्ग क को बाटो ५८ मिटर मोज्याक
१३
३५२ ३११५१
टायल लगाउने
रामेश्वर टोल विकास संस्था अन्तर्गत रामेश्वर मार्ग ख को बाटो ५० मिटर मोज्याक
१४
३२० ३११५१
टायल लगाउने
१५ वडा भित्र रहेका सडक वत्ति मर्मत तथा सामान खरिद
२०० ३११५३
विन्दवासिनी वेलटाँडी लजमा टोल विकास संस्था अन्तर्गत वाल रत्न खङ्गिको
१६ घरदेखि पूर्वतर्फ ज्ञानेन्् द्र मान शाक्यको घर कम्पाउण्ड सम्म १०७ मिटर बाटोल
१,८५६ ३११५१
सेन्ट्रल ढल र मोज्याक टायल लगाउने कार
शान्ति टोल विकास संस्था अन्तर्गत मिलन मार्गको १४० मिटर डक मोज्याक
१७
१,००८ ३११५१
टायल लगाउने

वडा नं.

३

सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
२,१००
८०३३१२०१२०३ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.३
षिजन्य आयमल
ु क कार्यक्रम कौशिखेति तथा विउविजन वितरण र अन्य
१ कृकार्य्र
५० २२५२९
कम
२ चितवन साहित्य परिषद् लाई पसु ्तक, पत्रिका र कार्यालय व्यवस्थानको लागि
१०० २२३१५
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
३ बालक्लब सम्बन्धी विविध कार्यक्रम
४ भक्ष
ू य नियन्त्रण कार्यक्रम
५ यवु ा खेलकुद तथा सामाग्री खरिद कार्यक्रम
ु तथा समहु गत तालिम र सचेतना एवम जनप्रतिनिधि
६ लक्षित वर्ग परिणममखि
कर्मचारी क्षमता अभिवृद्दि
७ विविध खर्च
८ स्वास्थ्य के न्द्र मार्फ त महिला स्वयंसेवी कार्यक्रम
९ स्वास्थ्य सामाग्री तथा शिविर वापत
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२०३ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.३
१ आन्नद मार्ग जोडिएको यू मार्ग सडक निर्माण
२ ईस्मेलिचोक-खडानन्द तिमेल्सीना घरलाईन कालोपत्रे
३ क्रियापत्रि
ु भवन सरं क्षण
४ चौतारी सहकारी सडक निर्माण
५ ठाँटी मार्ग सडक तथा ढल निर्माण
६ ढल ढकनी तथा सरसफाई
७ न्रयू ोड बाट बालकुमारी कलेज अगाडी चोक सम्म सडक ढल निर्माण
८ बाह्रघरे परू ,्ण लामा ब्लक उद्योगबाट पंगि
ु खोला सम्म सडक कालोपत्रे
९ भवन सडक अन्य भैपरी मर्मत संभार
१० मनु ेन्द्र श्रेष्ठ घरलाईन सडक निर्माण
११ विद्युत पोल स्थानान्तरण सडक बत्ति जडान मर्मत संभार ज्याला खर्च वापत
१२ विविध योजना तथा योजनामा नपगु रकम थप आवश्यक गर्नुपर्ने योजना तर्फ
१३ श्री चमेली देवी पिया विद्यालय स्तरोन्नती
१४ हात्ति ढुङ्गा मार्ग सडक निर्माण
१५ हाम्रो घर ससं ्थालाई व्यवस्थापनको लागि
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वडा नं.

४

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२०४ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.४
१ अपाङ्ग कार्यक्रम(नेत्रहिन संघको नेट सविध
समेत)
ु ा भक्तानि
ु
२ आयर्वेु द अौषधालयमा अौषधि खरिद तथा स्वास्थ्य शिविर
३ कृ षि विकास कार्यक्रम ipm पाठशाला संचालन
४ कोभिड व्यवस्थापन
५ जनप्रतिनिधि र वडाका कर्मचारीहरुको लागि अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम
६ टोलमा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्री वितरण
७ दलित क्षमता विकास कार्यक्रम
८ नगरस्वास्थ्य क्लिनिकमा अौषधि खरिद तथा स्वास्थ्य शिविर
९ नवज्योति रा.आ.वि.सानोयज्ञपरु ी शैक्षिक एवं खेलकुद सामाग्रि
१० पशु विकास कार्यक्रम
११ बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
१२ महिला उद्वघोषण तालिम
१३ यवु ा लक्षित खेलकुद कार्यक्रम तथा खेलकुद सामाग्री
१४ रा.आ.वि.सानोयज्ञपरु ी शैक्षिक एवं खेलकुद सामाग्री
१५ लक्ष्मी मा.वि शैक्षिक एवं खेलकुद सामाग्री
वडाको सामाजिक विकासका विभिन्न विधामा योगदान पर्या
ु उने व्यक्तिहरुलाई
१६
सम्मान
१७ वाद्यवादन र अन्य सामाग्री वितरण
१८ विपन्न भूमिहिनहरुको लागि कम्मल वितरण
१९ विविध कार्यक्रम खर्च
२० श्री मा.वि शैक्षिक एवं खेलकुद सामाग्री
२१ स्वास्थ्य बिमा भूमिहिन विपन्न र स्वास्थ्यस्वयं सेविकाहरुका लागि
२२ संस्कृ त आ.मा.वि गरुु कुल शैक्षिक सामाग्री


बजेट
(रू.हजारमा) कै फियत
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ पूंजीगत
१३,६६५
८०३३१२०१२०४ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.४
१ आनन्दचोक देखि नहरको कल्भर्टसम्मको बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
२ आनन्दपरु बर्मेली चोकभन्दा तल्लो शाखा बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
३ इश्वरी कंडेलको खोलेको बैकुण्ठ चोकबाट भित्रपट्टि बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
४ ओम शान्ति चोकदेखि लक्ष्मिपरु निस्कने बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
५ कुमाल टोलमा मोज्याक टायल्स लगाउने कार्य
४५० ३११५१
६ कुलो कल्भर्ट मर्मत तथा सरसफाई
१५० ३११५५
७ के शव थापाको घरदेखि राम कुमार थापाको घरसम्मको बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
१५० ३११५१
८ कृ ष्ण प्रपन्नको घरबाट उत्तरतर्फ को बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
१५० ३११५१
९ कृ षि सडक ग्रावेल परु ानो सडकका खाल्डाखलु ्डी पर्ु ने
४५० ३११५१
१० कोपिला परियारको घर अगाडीको बाटो मोज्याक टायल्स लगाउने
४०० ३११५१
११ ग्लोबल चोकदेखि सापकोटाचोक हुदँ ै शेरबहादरु के सीको बाटो पिच
३,५०० ३११५१
१२ गोविन्द कडेलको घरदेखिभित्र उत्तरसम्मको बाटो उच्चस्तरीय ग्राबेल
१५० ३११५१
१३ चेतनारायण सापकोटाको घर पछाडीको बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
१४ तार स्विच वल्ल खरिद
५०० ३११५३
१५ देउराली मार्ग ग्रावेल
१०५ ३११५१
१६ दर्गा
३०० ३११५१
ु चोक सामदु ायिक भवन जाने बाटो लगाई मोज्याक टायल लगाउने
१७ दिप वहादरु को घरदेखि उत्तरदक्षीण बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
१८ दिर्घ पराजल
१०५ ३११५१
ु ीको घरदेखी भित्रपट्टीको बाटो ग्रावेल
१९ धर्मचोक हरि श्रेष्ठको घरमाथिको बाटोमा वाल लगाई मोज्याक टायल् लगाउने
१५० ३११५१
२० नवदर्गा
१०५ ३११५१
ु चोकको भित्रीकच्ची बाटो ग्रावेल
२१ नारायणधाम आश्रम भौतिक पूर्वाधार
१०० ३११५९
२२ पाखरे कपिल र गोविन्द कंडेलको बिचबाट भित्रपस्ने बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
२३ भानु कंडेल परमानन्द कंडेलको घर अगाडीको बाटो ग्रावेल
१०५ ३११५१
२४ मथरु ा मार्ग खोरे टोल ग्रावेल
१०५ ३११५१
२५ मनकामना मार्ग ग्रावेल
१०५ ३११५१
२६ मानसरोवर मार्ग ग्रवेल
१०५ ३११५१


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
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बजेट
(रू.हजारमा)
मित्रमार्गको बाटो ग्रावेल
१०५
रा.आ.वि सानोयज्ञपरु ी खेल मैदान निर्माण र माटो पर्ु ने कार्य
३००
रामजी अधिकारीको घरदेखी शिवघाट रोडसम्मको बाटो पिच
३,५००
लंकु स्कू लदेखि पश्चिम जवारलाल कंडेलको घर निस्कने बाटो
१०५
वर्मेलीचोक तल
१०५
ु बहादरु को घरहुदँ ै इन्द्र बहादरु हमालको घरसम्मको बाटो ग्रावेल
वशिष्ट मार्ग ग्रावेल
१०५
विद्युत पोल मर्मत तथा पोल स्थानान्तरण
२५०
श्याम कुमार श्रेष्ठको घरबाट लांघाली चोक निस्कने बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
१५०
शेषकान्त खरे लको घरदेखि पूर्वकिशोर गौतमको घरहुदँ ै रामपरु तिरको बाटो ग्रावेल
१०५
शिवलाल सापकोटाको घरदेखी पोख्रेली मार्ग निस्कने बाटो ग्रावेल
१०५
शिवालय मन्दिर परिसर शिवघाट मोज्याक टायल्स लगाउने
२००
स्वर्गद्वारी मार्ग ग्रावेल
१०५
सृष्टि चोकदेखि भित्रि बाटो ग्रावेल
१०५
सिमांकन पोल
४००
हिरालाल कडेल देवीभक्त कंडेल घरअगाडीको बाटो ग्रावेल
१०५
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

वडा नं.

३११५१
३११५९
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५३
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१

५

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२०५ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.५
१ कृ षि सम्बन्धी विविध अनदु ान
२ खानेपानी सम्बन्धी कृ याकलपा
३ टोल विकास संस्था ,जनप्रतिनिधि,कर्मचारी अवद्यलोकन तथा क्षमता अभिवृद्दी
४ दलित विपन्न आयआर्जन
५ महिला बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
६ यवु ा,खेलमैदानको भाडा तथा खेल सामाग्री


कै फियत

बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)
३,१००
८००
१००
३००
१००
२००
३००

२६४२३
२२५२९
२२५१२
२२५१२
२२५२९
२२५२९
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सि.
नं.
७
८
९
१०

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

वातावरण संरक्षण कार्यक्रम
विद्यालयहरुलाई शिक्षण सहायता अनदु ान
विपद व्यवस्थापन
विविध कार्यक्रम खर्च
सम्बन्धी विविध कृ याकलाप ,(स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य स्वंयमसेविकालाई
११ स्वास्थ्य
खाजा खर्च )
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२०५ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.५
१ ओम शान्ति भवन तोरीखेत
२ कल्याण टोल महेन्द्र रायमाझिको घर देखि पश्चिम नन्दराम चालिसे ग्रावेल
३ कै लाशटोल आल्मुनियम फ्याक्ट्रि जानेबाटो ग्रावेल
४ गणोश मन्दिर नारायणपरु निर्माण तथा मर्मत
५ गणोशटोल काशिका मार्ग खरे लको घर अगाडी देखि उत्तर जाने ग्रावेल
६ गमु ्बा टोल गगं ा मार्ग ग्रावेल
७ गल
ु ाफ टोल मार्ग नं.5 ग्रावेल
८ गोविन्द आचार्यको घर देखि उत्तर सडक ग्रावेल
९ ज्ञानोदय मार्ग ग्रावेल
१० जागृति टोल लोक मार्ग सडक ग्रावेल
११ टाईगरचोक रिङरोड मार्ग सडक ग्रावेल
१२ ढल तथा ह्मयु पाई
१३ त्रिवेणी पष्पा
ु मार्ग ग्रावेल
१४ दर्गा
ु मन्दिर कै लाशनगर निर्माण तथा मर्मत
१५ दर्शन टोल देविलाल खरे लको घर देखि दक्षिण जाने बाटो ग्रावेल
१६ नमनू ा कल्याणकारी दिपज्योति मार्ग ग्रावेल
१७ नमनू ा टोल -टोल विकास अफिस जाने बाटो ग्रावेल
१८ न्यू आनन्द सनु ाखरी मार्ग ग्रावेल
१९ नयन टोल देवी मार्ग ग्रावेल
२० न्यौपाने चोक देखि दक्षिण मदन मार्ग पिच
२१ नव कल्याण टोल कै लाशनगर सिमानादेवी नहरको दक्षिण तर्फ को बाटो ग्रावेल
२२ नहरको डिलदेखि सृष्टि चोक सडक स्तरउन्नती


बजेट
(रू.हजारमा)
५०
४००
५०
४००

कै फियत
२२५२९
२५३११
२२५२९
२२५२९

४०० २२५२९
१३,९००
२००
१५०
१५०
२००
१५०
१५०
१५०
१५०
१५०
१५०
१५०
१,५००
१५०
२००
१५०
१५०
१५०
१५०
१५०
२,०००
१५०
३,०००

३११६१
३११५१
३११५१
३११६१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१
३११६१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नारायण मन्दिर निर्माण तथा मर्मत
नारायण मन्दिर श्याम रे ग्मीको घरदेखि उत्तर रामचन्द्र वस्तीको घर सम्म ग्रावेल
नारायणी मार्ग ग्रावेल
पशपु ति पन्चायन मन्दिर रामवाग निर्माण तथा मर्मत
बद्दु हरी मार्ग बाँकी खण्ड पिच
राममन्दिर टोल खानेपानी जाने मार्ग ग्रावेल
रामवाग टोल दिपक रानाभाट घर देखि पश्चिम सडक ग्रावेल
रोज गार्ड्रेन खानेपानी दक्षिण जाने बाटो ग्रावेल
रोजगार्डेन खानेपानी देखि दक्षिण ग्रावेल
विविध पजि
ु गत खर्च
सृजनशील टोल सूर्य मल्लको घरदेखि पूर्व ग्रावेल सडक
सडक बत्ति मर्मत सम्भार
सृष्टी टोल मार्ग ९ र १० ग्रावेल
साईबाबा टोल साईबाबा पछाडीको बाटो ग्रावेल

वडा नं.

कै फियत
३११६१
३११५१
३११५१
३११६१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११३५
३११५१
३११५३
३११५१
३११५१

६

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२०६ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.६
१ अपाङ्ग असाहाय कार्यक्रम
२ के .पा.वाचनालय
३ कृ षि विकास अनदु ान
४ दलित विपन्न
५ पशु विकास अनदु ान
६ मेलमिलाप समिति अनदु ान
७ महिला/बालबालिका
८ यवु ा/खेलकुद


बजेट
(रू.हजारमा)
२००
१५०
१५०
२००
१,०००
१५०
१५०
१५०
१५०
७००
१५०
८००
३००
१५०

बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)
४,७००
५०
५०
५००
२००
५००
१००
३००
२००

२२५२९
२२५२९
२६४१३
२२५२९
२६४१३
२६४१३
२२५२९
२२५२९
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
९ वातावरण सरसफाई अध्यायन अवलोकन भ्रमण
३०० २२५२९
१० विपद व्यवस्थापन
३०० २२५२९
११ विविध कार्यक्रम खर्च वडाको आवश्यकताको आधारमा
५०० २२५२९
१२ शिक्षा विकास अनदु ान
१,००० २५३११
१३ सरसफाई फोहोर मैला व्यवस्थापन
५०० २२५२९
१४ स्वास्थ विविध कार्यक्रम
२०० २२५२९
१ पंजू ीगत
१२,३००
८०३३१२०१२०६ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.६
१ अम्मर ज्योती वोडिङ्ग स्कु लबाट दवु ै साइड उत्तर खगेरी नहर सम्म सडक ग्राभल
े
५०० ३११५१
२ आदिवासी थारुहरुको मन्दिर ब्रमदेव टोलमा पूर्वाधार निर्माण
५० ३११५९
३ ओम शान्ति भवन फर्निचर अनदु ान
१०० ३११२३
४ गमु ्बा इन्द्रपरु पूर्वाधरा निर्माण
५० ३११५९
५ चोक बजार महेन्द्र चोक सडक खण्ड बाट उत्तर धिताल कृ ष्ण चोकसम्म सडक पिच २,६०० ३११५१
६ डि.पि.आर कार्य
५०० ३११५९
७ दर्गा
२०० ३११५९
ु पाञ्चायन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
८ दर्गा
५० ३११५९
ु मन्दिर अमरवस्ती पूर्वाधार निर्माण
९ नेपाल रे डक्रस सोसाइटी गितानगर भवन निर्माण
३०० ३११५९
१० मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च (सि.सि क्यामेरा जडान)
३०० ३११२२
११ माडी कान्छाको घरबाट उत्तर ५ को सिमाना सम्म ग्रावेल
३०० ३११५१
१२ वडा अन्तर्गतका कच्ची सडक ग्राभेल खाल्डा खलु ्डी मर्मत
५०० ३११५१
१३ वडा अन्तर्गतका बाढिले बाटो विगारे का कच्ची सडक ग्राभेल
५०० ३११५१
१४ वडाका अन्य बाटो पानी निकासको लागि ह्मयू पाइप खरिद
४०० ३११५१
१५ वडाका कच्ची सडक बाढीको पानी निकासाको लागि ह्मयु पाइप खरिद
३०० ३११५१
१६ शिद्दिविनायक गणोश मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
५० ३११५९
१७ शिव मन्दिर(शिव मन्दिर टोल विकास संस्था) पूर्वाधार निर्माण
५० ३११५९
१८ सडक खगेरी नहर बाट दक्षिण ५० फिटे बाटो सम्म सडक पिच
४,५०० ३११५१
१९ सडक वत्ति व्यवस्थापन
५०० ३११५३
२० सिदेश्वर /शिवालय सभा हल निर्माण
५०० ३११५९
२१ हरिहर मन्दिर अमरबस्ति पूर्वाधार निर्माण
५० ३११५९
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वडा नं.

७

सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
२,४७५
८०३३१२०१२०७ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७
१ अन्य कार्यालय संचालन खर्च
५० २२३१९
२ कृ षक समहु हरुलाई सामहि
२०० २२५२९
ु क खेति(बेसार,तरुल,अदवु ा,फुल,डेरी)
३ कृ ष्णपरु हेल्थ सेन्टर जग्गा भाडा
१०० २८१४१
४ कोभिड १९ को खोप के न्द्र सचं ालन
१०० २२५२९
५ खश
१०० २२५२२
ु ी वनौ ँ सख
ु ी रहौ कार्यक्रम ,व्रमकुमारी राजयोग कृ ष्णपरु द्दारा सचं ालन
६ जनजाती उत्थान कार्यक्रम
१०० २२५२९
७ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
१०० २२५२२
८ जौ घाँस वितरण सहकारीहरुलाई
१०० २२५२२
९ टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता तथा भलिवल कार्यक्रम
२७५ २२५२२
१० दलित तथा विपन्न महिलाहरुलाई सिपमल
१५० २२५१२
ु क कार्यक्रम
११ बालबालिका कार्यक्रम
१०० २२५२२
१२ मसलन्द खर्च चालु तर्फ
४० २२३१९
१३ महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई इन्धन खर्च
८० २२२१२
१४ महिला सशक्तिकरण तथा सिपमल
२०० २२५१२
ु क उद्घोषण तालिम
१५ यवु ा सशक्तिकरण खेलकुद कार्यक्रम तथा सहभागि
७५ २२५२२
राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त तथा भरतपरु वडा नं ७ महानगरपालिका वडा
१६
१०० २२५२९
नं ७ मा महत्वपरू ्ण निर्वाह गर्न व्यक्तिलाई सम्मान कार्यक्रम
लागु औषध दर्व्य
ु सनी र एच.आइ भी एड्स तथा डेगु सम्बन्धी विद्यालयमा
१७
१२५ २२५१२
सचेतना मल
ु क कार्यषक्रम
१८ विपद जोखिम न्नि
५० २२५२२
यू करण कार्यक्रम
१९ विपन्न वर्गलाई औषधि खरिद
५० २७२१३
शैक्षिक भ्रमण तथा कार्यक्रम जनप्रतिनिधि मेलमिलाप समिति र स्वास्थ्य स्वंय
२०
२०० २२५२९
सेविका टोल विकास ससं ्थाका अध्यक्ष
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नं.
२१ संचार महसल
ु
२२ सरु क्षा व्यवस्थापन तथा घरभाँडा प्रहरी वीट
२३ सामदु ायिक मेलमिलाप व्यवस्थापन इन्धन खर्च
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२०७ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७
१ कुखि शान्ती महावौद्द गमु ्बा वद्दु चोक भवन निर्माण
२ कृ ष्णपरु हेल्थ सेन्टर इकुपमेन्ट खरिद
३ ग्रेडर खर्च
डि.बि मार्ग,नालि निर्माण क्यान्सर गेट,सिर्जना टोल एकता मार्ग वद्दु चोक
४ टोल ,सिर्जना टोल ,दिपगणोश,कान्तिनगर ,गरु ाँस भिम मार्ग,दिपज्योती
टोलसप्तगण्डकी मादि मार्ग । खडानन्द मार्ग (विभिन्न 12 वटा मार्ग )
५ तनहूँ समाज भवन निर्माण
६ प्रेम वस्ती यवु ा क्लव व्याडमेन्टन कोट
७ प्रेमवस्ती दगु ्ध सहकारी संस्थालाई इकुमेन्ट खरिद
८ पसु ्तकालय भवन बागवानी टोल
९ बद्दु चोक देखि विशाल चोक सम्म साइकललेन सहित स्मार्ट सडक निर्माण
१० मगर समाज भौतिक निर्माण
११ माच्छापच्ु छ्रे चोक देखि कटहरचोक सम्म आधनि
ु क लाइटिङ्ग सिस्टम
१२ राममन्दिर सिताराम चोक भौतिक निर्माण
१३ वडा भित्रको गतिविधि समेट्ने गरी भिडियो डकुमेन्ट सम्पन्न गर्ने
१४ विद्युत सामान खरिद
१५ शिवालय मन्दिर कान्तिनगर भौतिक निर्माण
१६ समालङ्ग गमु ्बा तमाङ टोल भौतिक पूर्वाधार निर्माण
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वडा नं.

८

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२०८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.८
१ अन्य कार्यालय सचं ालन खर्च
२ क्षयरोग सम्बन्धी कार्यक्रम
३ कोभिड व्यवस्थापन
४ खेलकुद सामाग्री खरिद
५ गौरिगञ्ज स्कल अनदु ान
६ बेरोजगार महिला तथा परुु षलाई सिपमल
ु क तालिम
७ बालक्लको लागि विविध कार्यक्रम
८ मेलमिलाप समिति खर्च
९ विपद व्यवस्थापन
१० विपन्न तथा आय स्रोत नभएका घरपरिवारलाई संरक्षण कार्यक्रम
११ विविध खर्च
१२ सरसफाई कार्यक्रम
१३ स्वास्थ्य सम्बन्धी विवध कार्यक्रम
१४ साना किसानलाई आवश्यक सामाग्री अनदु ान कार्यक्रम
१५ सामाजिक तथा साँस्कृतिक संघ संस्थालाई अनदु ान कार्यक्रम
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२०८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.८
१ ओम शान्ति भवन जाने बाटो
२ कृ षि कुलो मर्मत
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४ ग्राभेल
५ नवराज खनालको घर देखि पर्वु हुदँ ै उत्तर पिच सम्म जोड्ने डक
प्रतिभा टोल अन्तर्गतको हुलाकी रोड बाट पूर्व तर्फ सागर सवु ेदीको घर सम्म
६
पिच निर्माण
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विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानान्तरण
विश्राम स्थल तथा शौचलय निर्माण
सगरमाथा मार्ग नं ७ पिच निर्माण
सगरमाथा मार्ग नं ९ पिच निर्माण
सडक बत्ति मर्मत
सरदपरु मा.वि पूर्वाधार निर्माण
सिचाँई बोरिङ्ग तथा मर्मत
सिलाई मेसिन खरिद
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
आभास टेलिभिजन के रुङ्गा ड्रेनमा रे लिङ्ग निर्माण
झेर्नी मगर समाज भवन मर्मत
त्रिपरु े श्वर टोल फणिन्द्र अधिकारी हेम के .सी.घर लाईन पिच निर्माण
त्रिपरु े श्वर टोल भवनको ट्रस निर्माण
तिलक दराईको घरदेखि पश्चिम मोज्याक टायल लगाउने
बराल मार्ग (बसन्तचोक टोल) पिच निर्माण
ब्राह्रमण समाज जेष्ठ नागरिक मिलन के न्द्र भवन निर्माण
बाल उद्यान संरक्षण तथा जंगल किनारमा बत्ती व्यवस्थापन
बिकास टोल प्रवेश मार्ग र शान्ति मार्ग सडक पिच पनु :निर्माण
मेशिनरी तथा औजार (शरदपरु दगु ्ध सहकारी संस्थाको लागि एनालाईजर
मेसिन खरिद)
मेशिनरी तथा औजार(काँडाघारि टोलमा सि.सि क्यामेरा राख्ने पोल सहित
क्यामरा जडान कार्य
मिलन सचेतना आमा समहु भवन निर्माण
रामजी परियारको घर लाईन मोज्याक टायल लगाउने
विभिन्न बाटो ग्रावेल
विशाल टोल वाल उद्यान तथा पसु ्तकालय व्यवस्थापन
शरदकृ ष्ण टोल मगर समाज भवन मर्मत
श्रीकृ ष्ण मार्ग परमानन्द टोल पण्डीत कृ ष्ण न्रयू े को घर जाने बाटो पिच निर्माण
संगम टोल वाल उद्यान पूर्वाधार निर्माण
सडक बत्ती मर्मत तथा पोल स्थानान्तरण
सरु े न्द्र अधिकारीको घर लाईन र सभ्यता मार्ग सूर्य तिवारीको घर लाईन
पिच निर्माण
सूर्य प्रसाद खनालको घर लाईन पिच निर्माण
सरसफाई कार्यक्रम
साझा टोल कार्यालय व्यवस्थापन तथा दर्गा
ु मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
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१,५०० ३११५१
१,२५० ३११५१
१०० ३११५८
१५० ३११५९
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वडा नं. १०
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
७८६.७१
८०३३१२०१२१० - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१०
मिडीया व्यवस्थापन अनलाइन मिडीया मा काम गर्ने पत्रकारको
१ "अनलाइन
२६.७१ २२५१२
लेखन क्षमता अभिवृध्दी तालिम"
२ असहाय जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मान कार्यक्रम
१२५ २२५२९
३ नाक कान घाटी आखा शिविर जेष्ठ नागरिक
१२५ २२५२९
४ भिन्न क्षमता भएको शैक्षिका सामग्री
५० २२५२९
५ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
१०० २२५२९
६ यवु ा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम
८० २२५२९
७ वालवालिका अभिमख
३० २२५२९
ु ीकरण कार्यक्रम
८ विपद स्वयमसेवकको अभिवृदि गोष्ठी तालिम
१०० २२५१२
९ विविध कार्यक्रम खर्च
१५० २२५२९
१ पूंजीगत
१६,२१३.२८
८०३३१२०१२१० - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१०
मिस्त्री खर्च सडक वत्ती तथा विधतु मर्मत साथै स्तरिय वत्ती जडान
१ "विद्युत
१०० ३११५३
तथा पोल व्यवस्थापन "
२ अमृता पौडेलको घरबाट टंकमाया ज्ञवालीको घर सम्म मोज्याक टायल
१५६.९६ ३११५१
३ ओम शान्ती चोक-सावित्री उप्रेती-कन्या कलेज चोक सम्म कालोपत्रे
३५१.५७ ३११५१
४ ग्रावेल
१,००० ३११५१
५ छाया मार्ग ख स्काइ होटेल देखि पर्वु रणनैतिक मार्ग कालोपत्रे ढल
१,५६१.४४ ३११५१
६ डोलराजको घर देखि अर्किड गेट सम्म मोज्याक टायल ६ मि
३२०.८४ ३११५१
ुंगाना चोक नजिक राम प्रसाद सिग्देलको घर साइडवाट उत्तर तर्फ भित्र जाने
७ ढशाखामा
२५३.१६ ३११५१
मोज्याक टायल
८ ढल सफाई /कम्पोष्ट च्याम्बर
५० ३११५८
९ तिलक राज आचार्यको घर देखि राम प्रसाद आचार्यको घर सम्म मोजायक टायल
१२८.२८ ३११५१
बस्ताकोटीको घर देखी हिमा खातनु को घर सम्म टायल/इन्टरलक
१० नारायण
८७०.१७ ३११५१
बिछ्याउने मोज्याक
११ ब्रम्हाकुमारी राजयोग सेवा के न्द्र भरतपरु १० भौतिक निर्माण
१२५ ३११५९


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
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बजेट
(रू.हजारमा)
भैपरी आउने पँजू ीगत
५००
भरतपरु माध्यमिक विधालय स्वागतध्दार भौतिक निर्माण
२००
मैया देवी मार्ग ओरालो तिर टिकाराम घर तिर वाटो मा मोज्याक टायल
३६६.२२
महाकालेश्र्वर शिव मन्दिर प्रहरी तालिम के न्द्र तर्फ ढल निर्माण
५७६.७
रे डक्रस चोक देखि लक्षमीचोक सम्म नाली को ढकन व्यवस्थापन
१,०००
रमजान मियाको घर देखि हविजल्लाह मियाको घर सम्म जाने वाटो मोज्याक टायल
११७.८१
शकरपथ बाट जमु काजी गरुु ङको घर सम्म कालोपत्रे मर्मत
१६५.६२
शान्ति अस्पताल सँगको नेपाल मार्गमा मोज्याक टायल
३७०.१६
शिवमन्दिर मार्ग ङ मोज्याक टायल
६७४.९६
समित्रा
१२८.४४
ु तमाडको घर देखी पवन आचार्यको घर सम्म मोज्याक टायल
सर्वोदय मार्ग पिच मर्मत
५८५.९६
सहकारी मार्गमा मोज्याक टायल
६३१.६८
सहज मार्ग मोज्याक टायल
३०४.३९
सिचाई चोक देखी वामन्दिर चोक हुदँ ै पृथ्वी चोक तर्फ विचमा ढल वाटो
५,०००
हिमाली मार्ग नं ६ मिरि पिच मर्मत
६७३.८५
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

कै फियत
३११५९
३११५९
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

वडा नं. ११
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२११ - भरतपरु महानगरपालिकावडा नं.११
१ अपाङ्ग तर्फ कार्यक्रम
२ आकस्मिक भैपरुी आउने
३ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भ्रमण खर्च
४ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार
५ कृ षि विकास कार्यक्रम
६ गरुु ङ तथा मगर समाज विविध क्रियाकलाप


बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)
४,९५०
५०
७५०
२००
२०
५००
२००

२२५२९
२२७११
२२६१२
२११३५
२२५२९
२२५२९

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
७ टोल विकास संस्था अनदु ान
१,४०० २५३१५
८ दलित सम्बन्धी कार्यक्रम
१५० २२५२९
९ धर्म तथा संस्कृति सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम
१०० २२५२९
१० बालबालिका तर्फ कार्यक्रम
५० २२५२९
११ मेलमिलाप समिति
१०० २२५२९
१२ महिला तर्फ विविध कार्यक्रम
५०० २२५२९
१३ यवु ा तर्फ विविध कृ याकलाप
१०० २२५२९
१४ लक्षित वर्ग जनजाती कार्यक्रम
१५० २२५२९
१५ वडा भित्रका महिाल स्ववंयमसेविकाहरुलाई सम्ममान
८० २११३५
१६ वातावरण सरं क्षण कार्यक्रम
१०० २२५२९
१७ विपद व्यवस्थाप
१०० २७२१२
१८ सरसफाई कार्यक्रम
१०० २२५२९
१९ स्वास्थय सम्बन्धी विभिन्न कृ याकलपा
३०० २२५२९
१ पूंजीगत
१२,०५०
८०३३१२०१२११ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.११
१ कन्क्रिट चियर
२०० ३११२३
२ कमलादेवि मन्दिर टोल भित्रि रोड २०० मी मोज्याक टायल
१,००० ३११५१
३ कुमाल संग्रालय निर्माण व्यवस्थापन
८०० ३११५९
४ कुमाल संस्कृति सामाग्री खरिद
५० ३११२३
५ कौलाश टोलका भित्री बाटा ४०० मि मोज्याक टायल
१,२०० ३११५१
६ गणोशस्थान स्कु ल रोडबाट भित्री रोड १३६ मि(ढुङ्गानाको घरसम्म २ वटा बाटाहरु)
७०० ३११५१
७ ग्रावेल
७०० ३११५१
८ गाईखर्क भित्री बाटो ७० मि मोज्याक टायल
४०० ३११५१
जागृति टोल गेहन्े द्र विष्टको घर देखि ईन्द्र वस्ननेतक घर सम्म ६० मि
९ जन
३०० ३११५१
मोज्याक टायल
कँु वरको घर देखि ज्ञान वहादरु कुमालको घर सम्म १४० मि मोज्याक
१० जिवलाल
८०० ३११५१
टायल
११ नौ ँरङ्गे बाटो नं १० मोज्याक टायल
५०० ३११५१
१२ पारीजात टोल भित्रका बाटो निशा लामाको घर सम्म १०० मि मोज्याक टायल
५०० ३११५१
१३ पोखरी चोकको भित्री बाटो १०० मि मोज्याक टायल
५०० ३११५१


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
मक्ति
ु नगर टोल गरुु ङ्ग मगरको भवन सम्म जानेबाटो १५० मि मोज्याक टायल
लामा टोल (काल वहादरु कुमाल भित्री बाटो कुमाल वस्ती १५० मि मोज्याक टायल
लालमायाको घरबाट भित्र नहर सम्म (नवजीवन टोल )१०० मि पिच
विद्युत मर्मत स्थानान्तरण
विष्णु खनाको घर देखि पूर्व तर्फ कल्रवर्ट सम्म गाईखर्क टोल १०० मि पिच
स्वतिक मार्ग (मृगकञ्ज टोल) ८० मी मोज्याक टायल
सामदु ायिक विद्यालय विविध भौतिक निर्माण
सामाना टोल चकलेट फ्याक्ट्रीबाट यज्ञ सरको घर हुदँ ै १०० मि मोज्याक टायल

बजेट
(रू.हजारमा)
७००
७००
५००
६००
५००
४००
५००
५००

कै फियत
३११५१
३११५१
३११५१
३११५३
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१

वडा नं. १२
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
२,७१०
८०३३१२०१२१२ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१२
१ अवलोकन भ्रमण
१०० २२६१२
२ आदीवासी जनजाती ,दलित कार्यक्रम
१०० २२५२९
३ को नाम [नेपालीमा] शैक्षिक कार्यक्रम इ.सि.डी कक्षा व्यवस्थापन (मोहन मा.वि)
२०० २२५२९
४ खेलकुद कार्यक्रम सचं ालन तथा सामाग्री खरिद
२०० २२५२९
५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च
३० २२३१५
६ बालबालिका क्षमता बृद्दि सचेतना कार्यक्रम
५० २२५१२
७ महिला तथा जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम
२०० २२५२९
८ मातृ शिशु तथा बालबलािका पोषण अभिमखि
५० २२५२९
ु करण कार्यक्रम
९ यूवा वर्गलाई सिपमल
२०० २२५१२
ु क कार्यक्रम
१० लंक वहादरु कार्कि (अखण्ड शिव परु ायण हमन कार्यक्रम सहयोग)
५० २२५२९
११ वडा कार्यालय व्यवस्थापन
५०० २२३१९
भित्रका बालगृहमा रहेको बालबालिकाहरुलाई पोशाक तथा
१२ वडा
१०० २२३१३
पाठ्यपसु ्तक खरिद
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१३ वडा भित्रका सतहढल सरसफाई
१४ वडामा रहेका टोलहरुलाई टोल व्यवस्थापन खर्च
१५ विविध कार्यक्रम खर्च
१६ स्वास्थ्य तथा विपत व्यवस्थापन
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२१२ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१२
१ आनन्द यूवा क्लव पूर्वाधार निर्माण
२ आस्था टोल भित्र कालोपत्रे तथा मर्मत
३ कस्तुरी मार्ग मोज्याक /ढलान
४ कालिका टोल सविता लामाको घर लाईन कालोपत्रे
५ गणोश मन्दिर फर्निचर खरिद
६ जिल्ला प्रशासन एकता टोल पिच मर्मत
७ जिल्ला प्रशासन एकता टोल मशला मार्गमा ढलान
८ दरु गा मन्दिर फर्निचर खरिद
९ दराई सामदु ायिक भवन निर्माण
१० धनगडा एकिकृ त विकास पूर्वाधार निर्माण
११ धनगडा मन्दिर फर्निचर खरिद
१२ नवजिवन चर्च व्यवस्थापन
१३ नवरत्न ठोल सहर्थ मार्गमा मोज्याक /ढलान
१४ नारायण त्रिपाठीको घर पछाडीको बाटो मोज्याक /ढलान
१५ निलकण्ठ मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
१६ पँजू ीगत पूर्वाधार
१७ पणू ्यश्वर मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
१८ प्रभात मनोरञ्जन फर्निचर खरिद
१९ पोख्रेली टोल गैरे किराना पसलबाट उत्तर तर्फ मोज्याक /ढलान
२० पोख्रेली टोल गैरे किराना पसलबाट दक्षिण तर्फ मोज्याक /ढलान
२१ पोख्रेली टोल शोभा पण्डितको घर लाईन मोज्याक /ढलान
२२ फर्निचर खरिद राधाकृ ष्ण मन्दिर
२३ ब्रह्मकुमारी राजयोग व्यवस्थापन
२४ बसन्त चोक कला मार्ग मोज्याक/ढलान
२५ यूवराज बरालको घर लाईनको बाटो मोज्याक /ढलान


बजेट
(रू.हजारमा)
२००
३००
२३०
२००
१४,२९०

कै फियत

१००
१,४००
४००
१,०००
४०
४००
३००
४०
२००
१००
४०
५०
५००
३००
१००
२००
२००
४०
४००
४००
४००
४०
५०
५००
५००

३११५९
३११५१
३११५१
३११५१
३११२३
३११५१
३११५१
३११२३
३११५९
३११५९
३११२३
३११६१
३११५१
३११५१
३११५९
३१५११
३११५९
३११२३
३११५१
३११५१
३११५१
३११२३
३११६१
३११५१
३११५१

२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२५२९

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
राईनो चिल्ड्रेन पार्क पूर्वाधार विकास
राईनो चिल्ड्रेन पार्क बगैचा व्यवस्थापन
राधाकृ ष्ण टोल दल वहादरु को घर तर्फ जाने बाटो मोज्याक /ढलान
राधाकृ ष्ण मन्दिर र गोरखा मार्ग पिच निर्माण
वडा भित्रका बाटोहरु ग्रावेल
विद्युत पोल खरिद
विश्व शान्ति गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण
श्रीकृ ष्ण प्रणामी सतसंग पूर्वाधार निर्माण
शिदेश्वर मन्दिर फर्निचर खरिद
शिव पञ्याङ्ग मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
सडक व्यवस्थापन खर्च
सहयोगि टोल रिमाको घर लाईन कालोपत्रे
सहयोगी टोल मिलिजल
ु ी मार्गमा कालोपत्रे
सोमनाथ अधिकारीको घर पश्चिम तर्फ को सानो बाटो मोज्याक/ढलान
ह्मयू पाईप खरिद
हिसेक छोलिङ्ग गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण

बजेट
(रू.हजारमा)
१,७००
५००
३००
७००
५००
१००
१००
१००
४०
२००
४००
५००
१,१००
१५०
१००
१००

कै फियत
३११५९
३११५९
३११५१
३११५१
३११५१
३११५३
३११५९
३११५९
३११२३
३११५९
३११५३
३११५१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५९

वडा नं. १३
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१
चालु
४,७८९
८०३३१२०१२१३ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१३
१
अतिरिक्त कक्षा संचालन
८० २५३११
२
अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यक्रम
७० २२५२२
३
असाय एवम विपन्नहरुको लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम
२१० २२२१४
४
आदिवासी एवम सिमान्तकृ त जनजातीको लागि भेषभषु ा पहिचान कार्यक्रम
१२५ २२५२२
५
एक विद्यालय एक शिशु कक्षा स्वंयसेवक अनदु ान
४१६ २५३११
६
कृ षि तथा पशु सेवा अनदु ान
२५० २५३१५
७
खेल मैदान भाडा
८८ २२११३


भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
८
गरीब तथा विपन्न विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण
५० २२५२२
९
जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम
७० २२५२२
१० दलित एवम् विपन्न परिवारलाई सिलिण्डर ग्यास वितरण
२०० २२५२२
११ पञ्चे बजा संरक्षण कार्यक्रम
५० २२५२९
१२ प्राविधिक तहमा अनदु ान
५० २५३११
१३ पशपु न्छि तथा कृ षि अनदु ान कार्यक्रम टोल विकास ससं ्थालाई
३०० २५३१५
१४ बाध्यवाधन सामाग्री खरिद
५० २२५२९
१५ बालबालिका सम्मबन्धी कार्यक्रम
७० २२५२२
१६ महिलाहरुलाई सिपमल
४५० २२५१२
ु क कार्यक्रम
१७ राइनोकुञ्ज बोटे होमस्टे भवन निर्माण अनदु ान
५५० २५३१५
१८ विद्यालयहरुलाई कम्टयु र एवम शैक्षिक सामाग्रि अनदु ान
६० २५३११
१९ विपत तथा वातावरण
४०० २२५२९
२० विविध खर्च
५०० २२५२९
२१ सरसफाई तथा खानेपानी
३८६ २२५२९
२२ स्वास्थय सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम
३६४ २२५२९
१
पूंजीगत
१२,२११
८०३३१२०१२१३ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१३
१
उज्जल प्रतिक्षालय निर्माण
१७५ ३११५९
२
कामेश्वर शिवालय मन्दिरमा खोप के न्द्र भवन निर्माण निरन्तरता
२०० ३११५९
३
खानेपानी धारा ट्यबु ेल
३०० ३११२२
चोकराज ढकालको घरबाट पश्चिम तर्फ १३ र १४ को सिमाना हुदँ ै
४
४,००० ३११५१
सालिटारे को घरसम्म सडक कालोपत्रे
५
छोईलिङ गमु ्बा निर्माणमा निरन्तरता
२०० ३११५९
६
जनप्रगति यवु ा क्लब कोठा निर्माण
२०० ३११५९
७
टोल विकास संस्था तथा आमा समहु रुको कार्यालय व्यवस्थापन एवं भवन निर्माण
८०० ३११५९
८
डेरी कोठा निर्माण ब्रह्मपरु ी
६०० ३११५९
९
डेरी भवन निर्माण उज्जवलनगर
८०० ३११५९
१० ब्रह्म डेरी ट्रस निर्माण
२५० ३११५९
११ मानव एवम वन्यजन्तु सहअस्तित्वको लागि मेष जालि निर्माण तथा मर्मत
५५० ३११५९
१२ राइनोकुञ्ज पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
२०० ३११५९
१३ रामजानकी मन्दिर कम्पाउण्ड
१०० ३११५९


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
वडा नं १३ को सम्पूर्ण कच्चि सडक ग्रावेल
वडाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण
विद्युत पोल मर्मत स्थानान्तरण एवम सडक बत्ति
विश्वकर्मा मन्दिर निर्माणमा निरन्तरता
शहिद पार्क मा छानो एवमं निर्माणमा निरन्तरता
शाखा नं १, २ गंगानगर सिँचाई परियोजना
सरसफाई,खानेपानी,पाईप विस्तार विपत तथा वातावरण
हिमालय यवु ा क्लव कोठा निर्माण
भैपरी अाउने पँजु ीगत

बजेट
(रू.हजारमा)
६००
३००
२५०
१५०
१५०
३००
८८६
२००
१०००

कै फियत
३११५१
३११५९
३११५३
३११५९
३११५९
३११५५
३११५६
३११५९
३१५११

वडा नं. १४
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२१४ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१४
मेला तिज विशेष कार्यक्रम थारु संस्कृति जगेर्ना महिला स्वास्थ्य
१ एकादशी
शिविर आदि कार्यक्रम
२ गगं ानगर द.ु उ.स.स.ं लि शाखा बरौजी पशु स्वास्थ्य शिविर सचं ालन
३ दैविक प्रकोप तथा कोरोना व्यवस्थापन
४ नेपाल रे डक्रस सोसाईटी उपशाखा शिवनगर कार्यालय व्यवस्थापन
५ प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्र कार्यालय व्यवस्थापन
६ मध्यस्त समिति,जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अवलोकन भ्रमण
७ महिला तथा अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यक्रम
८ यवु ा लक्षित ड्राइभिङ तालिम
९ रे डियो शिवशक्तिलाई जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन
१० वडास्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद (फुटबल,भलिवल र क्रिके ट)
११ विविध खर्च
१२ सामदु ायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण
१३ सिकाई के न्द्र विविध खर्च


बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)
२,६००
१५० २२५२९
१००
२००
५०
२००
२००
२००
१००
१००
३००
५००
४००
१००

२२५२२
२२५२९
२२३११
२२३१९
२२५२९
२२५२२
२२५१२
२२५२२
२२५२९
२२७११
२२५२२
२२७११
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ पूंजीगत
१४,४००
८०३३१२०१२१४ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१४
१ १४ र २१ को सिमाना सन्द
२०० ३११५१
ु रचोकदेखी दक्षिण सन्द
ु रवस्ती घोल सम्म बाटो मर्मत
२ आकस्मिक पँजि
५०० ३११३५
ू गत कार्य
३ आरामदायी कुर्सी खरिद
४०० ३११२३
४ एकान्त चोक देखि लम्साल चोकसम्म बाटो मर्मत
३०० ३११५१
५ ओम शान्ति भवन महेन्द्रचोक मर्मत सम्भार
३०० ३११६१
६ खगेरी नहर उद्दब ढकालको घरदेखि पश्चिम शाखा नं ६ सम्मको नहरको बाटो मर्मत
१,००० ३११५१
७ गणोश मन्दिर शान्तिपरु मर्मत
१०० ३११६१
८ गरुु ङ गमु ्बा मर्मत
५० ३११६१
९ गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गलाई शौचालय निर्माण
१०० ३११५९
१० जयनेपाल चोकदेखी दक्षीण झलक शर्माको घरसम्म बाटो मर्मत
३०० ३११५१
११ तामाङ गमु ्बा मर्मत
२५० ३११६१
१२ थारु कटेज चोकबाट दक्षीण घोलसम्म जाने बाटो मर्मत
१५० ३११५१
१३ दर्गा
२५० ३११५१
ु क्षेत्रीको घरबाट धर्म विकको घर हुदँ ै लिले सार्कीको घरसम्म
१४ दलित उत्थान सेवा समाज शिवनगर भवन मर्मत
१०० ३११६१
१५ नमस्ते चोक नजिक सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
१०० ३१११४
१६ पकडी शिव मन्दिर मर्मत
१५० ३११६१
१७ पल
३०० ३११५१
ु चोकदेखी प्रचण्ड चोकसम्म बाटो मर्मत
१८ पलि
२०० ३११५१
ु स स्कु ल देखि दक्षिण पटीहानी कुलोसम्म बाटो मर्मत
१९ पोल बत्ति मर्मत
३०० ३११५३
२० बास्तोला चोकदेखि शाखा नं 2 सम्म बाटो मर्मत
२५० ३११५१
२१ भट्टचोक दखी सन्द
३०० ३११५१
ु रवस्ती गौचरणसम्म बाटो मर्मत
२२ भरत भट्टराई घर देखि पलि
१०० ३११५१
ु स स्कू ल चोकसम्म बाटो मर्मत
२३ भविराज वि.क.को घरदेखी दक्षीण शोभा वि.क.को घरसम्म बाटो मर्मत
२०० ३११५१
२४ मल्लचोक देखी उत्तर मास्टर चोकसम्म बाटो मर्मत
३०० ३११५१
२५ मान वहादरु सेन्रचु ी घरचोकबाट कालिका मन्दिरसम्म बाटो मर्मत
१५० ३११५१
२६ राधापरु कालिका मन्दिर मर्मत
३०० ३११६१
२७ राधापरु खेल मेदान मर्मत
२०० ३११७१
२८ राहुलको घरदेखी पूर्व अद्वेत संस्थासम्म बाटो मर्मत
१०० ३११५१


भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
वडा कार्यालय भित्रको भवन मर्मत
वडास्तरीय एेतिहासिक दस्तावेज तयार
विदरु के .सीको घर देखी हरी आचार्यको घरसम्म बाटो मर्मत
शभु शान्ती दगु ्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई एनालाईजर खरिद
शभु कृ ष्ण मत्स्यपालन तथा बहुउदेश्यी कृ षि फर्म पोखरी मर्मत
शिवनगर पलु ्चोकमा प्रतिक्षालय निर्माण
शिवनगर शिव पन्चायन मन्दिर मर्मत
सन्द
ु र संगम यवु ा क्लवको अपरु ो भवन मर्मत
सन्द
ु रवस्ती खेल मेदान मर्मत
स्यालो ट्यबु ेल वितरण
सहकारी भवन मर्मत
हनमु ानगर मन्दिरदेखी गमु ्बाचोक बाटो मर्मत
हनमु ानगर राम मन्दिर देखी दक्षिण भट्टचोकसम्मको बाटो कालोपत्रे
हनमु ाननगर खेल मैदान मर्मत
हनमु ाननगर राम मन्दिर मर्मत
ह्मयु पाइप खरिद

बजेट
(रू.हजारमा)
२००
४००
२००
१५०
२००
१५०
२००
४००
२००
३००
८००
१५०
३,५००
२००
१००
३००

कै फियत
३११६१
३११३५
३११५१
३११२२
३११६१
३११५९
३११६१
३११६१
३११७१
३११२२
३१११३
३११५१
३११५१
३११७१
३११६१
३११५९

वडा नं. १५
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२१५ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१५
जेष्ठ नागरिक र विपन्न विद्यार्थि तथा परिवारलाई राहत तथा शैक्षिक
१ विपन्न
सामाग्री तथा पोशाक वितरण
२ विविध खर्च
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२१५ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१५
१ १६ नं वडा चोकदेखी पूर्वदक्षिण स्कु ल जाने बाटो पिच


बजेट
(रू.हजारमा) कै फियत
३००
२०० २२५२९
१०० २२७११
१६,७००
१,००० ३११५१
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सि.
नं.
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

बजेट
(रू.हजारमा)
ओम शान्ति जाने बाटो पिच
५००
औलाली चोक देखि उत्तर घमु ाउने चौचारो देखि पूर्व ढकालको जग्गासम्म पिच बाटो
३,३५०
खोप के न्द्र (गणोश मन्दिर)मर्मत
१५०
गणोश कुण्ड फोहोर बत्ती तथा मर्मत
१५०
गोविन्द कंडेलको घर खगेरी नहरचोक पूर्व पश्चिम ग्याबिन जानी
१००
घमु ाउने चौतारोदेखि दक्षिण तथा पूर्व पिच बाटोमा ढल निर्माण
२००
चलड्रेन पार्क पर्खाल निर्माण
२००
दिपेन्द्रको घर देखि उत्तर विष्णू चोकसम्म पिच
२,४००
भयँु रथान ६०/४० मोज्याक टायल
१००
मगं लपरु दिपक बोहराको घरदेखि दक्षिण लप्टन चोक जाने बाटो पिच
१,९००
मगं लपरु बजार मल
२००
ू सडकदेखि दक्षिण नर्मदश्वे र जाने बाटो मोज्याक टायल
विपन्न वर्गको घर तथा छानो मर्मत राहत तथा वडास्तरीय विकास कार्यक्रम
१५०
विपि पार्क पाले घर तथा पोखरी निर्माण
२,२००
शिवनगर गेट निर्माण
८००
सबै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण
८००
सूर्यनगर स्कू ल पछाडीको कुलो लाइनिङ्ग
१००
स्वयंसेविकालाई साईकल वितरण
१००
हरी गरुु ङ्गको घरदेखि दक्षिण डेरी चोक जाने बाटो पिच
२,३००
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

कै फियत
३११५१
३११५१
३११६१
३११६१
३११५९
३११५१
३११५९
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११६१
३११५९
३११५९
३११५९
३११५५
३११२१
३११५१

वडा नं. १६
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२१६ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१६
१ अवलोकन भ्रमण
२ कृ षि सम्बन्धि कार्यक्रम


बजेट
(रू.हजारमा) कै फियत
३,५००
२०० २२५२९
२०० २२५२९
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
३ कार्यालय संचालन खर्च विविध
४ किसानलाई वोरिङ वितरण कार्यक्रम
५ गमु ्बाहरलाई सहयोग
६ पशु विकास कार्यक्र
७ महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम
८ यवु ा लक्ष्ति खेलकुद कार्यक्रम
९ वडा हरियालि कार्यक्रम
१० वृषारोपण गरे को विरुवाको रे खदेख गर्ने हेरालक
ु ो पारिश्रमिक
११ शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम
१२ सडक वत्ति मर्मत सधु ार गर्ने मिस्त्रीको पारिश्रमिक
१३ स्वास्थ्य चौकि र म.स्वा.से.को कार्यक्र
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२१६ - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.१६
१ १६ नं वडाका कच्चि सडकहरुमा ग्राभेल गर्ने कार्य
२ कामना चोकबाट कुमारको चोक सम्म सडक निर्माण
३ गरिमा पार्क निर्माण
४ चतरु मान गरुु ङको शालिक निर्माण
५ चापागाँई चोकबाट हस्त चोक सम्मको सडक निर्माण
६ ज्ञानेश्वर सामदु ायिक वनको ओपन जु
७ दाहासंस्कार गर्ने स्थानको व्यवस्थापन
८ नारायणी नदि तटबन्धन(गमु ्बाचौर नजिक)
अधिकारीको घरदेखि ईन्द्रचोक सम्मको सडक कालोपत्रे(क्रमागत
९ मित्रलाल
आयोजना)
१० रे डक्रस उप शाखा भवन निर्माण
११ वडा कार्यालय चोकबाट मोहनपरु स्कु ल जाने सडक पिच
१२ व्यामशाला निर्माण
१३ सडक वत्ति व्यवस्थापन


बजेट
(रू.हजारमा)
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कै फियत
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२२५२९
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२२५२९
२११११
२२५२९

५,००० ३११५१
५००
१,०००
४००
५००

३११५९
३११५१
३११५९
३११५३
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वडा नं. १७
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२१७ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१७
१ आधारभतु विद्यालय लगौटा छात्रा छात्रा टिसर्ट /स्वेटर वितरण कार्यक्रम
२ क्यालेन्डर छपाई
३ कृ षकलाई बंगरु पाठा वितरण कार्यक्रम
४ मगरात पर्व २०७८ लाङंघाल
५ यवु ा खेलकुद सामाग्रि वितरण कार्यक्रम
६ विविध खर्च भैपरी
७ सरु क्षा व्यवस्थापन ईन्धन खर्च
८ स्वास्थ्य स्वंय सेविका दिवस कार्यक्रम 2078
९ सोनम ल्होसार कार्यक्रम 2078 छे लिङ बौद्द गमु ्बा
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२१७ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१७
१ आधारभतु विद्यालय लगौटा कम्पाउण्ड निर्माण
२ कार्की टाेल गव्रनी फर्निचर खरिद
३ एकता विश्वकर्मा मन्दिर भवन मर्मत
४ कमल देवी बोडिङ चोक बाट विश्वशान्ति गमु ्बा सम्म पिच बाटो निर्माण
५ कुमाल टोल लगौटा भवन मर्मत
६ गरुु ङ टाेल हरै या भवन मर्मत
७ चौकी राधाकृ ष्ण टोल आमा समहु फर्निचर खरिद
८ छे लिङ बौद्द गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण
९ जनु तारा आमा समहु भवन मर्मत बेलवु ा
१० तमु टोल चोक बाट उत्तर पिच बाटो निर्माण
११ थारु टाेल ग्रावेन् ी भवन निर्माण
१२ दलित उत्थान संघ(ग्रोब्रेनी )फर्निचर खरिद
१३ धावा लिङ गमु ्बा पूर्वाधरा निर्माण
१४ नयाँ कदम टोल भवन मर्मत
१५ नयाँ पिच बाट पूर्व शिव श्रेष्ठको घर सम्म पिच
१६ न्यौपाने टोल शिव मन्दिर कम्पाउण्ड
१७ नर बहादरु थापाको घर पश्चिम बाटो पिच निर्माण
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
प्रगति टोल फर्निचर खरिद
प्राकृ तिक समहु सगरमाथा टोल फर्निचर खरिद
पाल्पाली टोल राना टोल स्वास्थ्य चौकी टोल साउण्ड सिस्टम खरिद
बखान बहु ारी समहु भवन मर्मत
बनगाँई थारु गाँउ ढल निर्माण
बनगाँई बैठक भवन टर्स निर्माण
भ्याङला चोक बाट फुच्चे चोक पिच बाटो निर्माण
मनकामना टाेल भवन मर्मत
मनकामना मन्दिर पूर्वाधार निर्माण
मनु ा कोपिला फर्निचर खरिद
मालबिरा एग्रो फर्म झार काट्ने मेशिन
मिजार गठु ी लगौटा भवन मर्मत
मिलन चोक टाेल भवन रे लिङ
रामपरु टोल विकास संस्था फर्निचर कुर्ची खरीद
लखन थापा स्मृति भवन मर्मत
वडा भित्र विभिन्न बाटोहरु ग्रावेल
वेलवु ा कृ षि बहु ारी समहु धान काट्ने मेसीन खरीद
विजल
ु ी पोल स्थानान्तरण
विपन्न खरको छानालाई जस्तापाता वितरण
विपन्न वर्गलाई खानेपानी धारा तथा ट्टवाईलेट
विश्वशान्ति टाेल भवन मर्मत
विष्णु चोक प्रतिक्षालय रंगरोग
शिवालय टोल भवन मर्मत
शिवालयमा भवन निर्माण
सृजना टाेल फर्निचर खरिद ल्होपा टोल
सडक बत्ति मर्मत तथा ज्याला
सनु ौली विहानी समहु कम्याउण्ड निर्माण
सामाजिक परिवर्तन यवु ा क्लव भवन मर्मत
सौगात चोक टाेल भवन मर्मत
ह्मयु पाइप खरिद तथा वितरण
हरै या चोक बाटो ढलान
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वडा नं. १८
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
२,०७०
८०३३१२०१२१८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१८
१ कृ षि विकास कार्यक्रम
१०० २२५२९
२ नारिजागरण जागरण सिपमल
१०० २२५१२
ु क तालिम
३ पशु विकास कार्यक्रम
१०० २२५२९
४ महिला तथा एकल महिलाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्दि तथा अवलोकन भ्रमण
५० २२५१२
५ महिला स्वंय सेविका यातायात खर्च
५० २२७११
६ यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
६०० २२५२९
भित्र रहेको टोल विकास ससं ्था तथा वडा प्रतिनिधि कर्मचारीहरको
७ वडा
३०० २२६१२
अवलोकन भ्रमण
८ विपत राहात कोष
३०० २७२१२
९ विविध खर्च
३५० २२७११
१० शिप मल
१२० २२५१२
ु क इलेक्ट्रनिक प्राविधिक तालिम
१ पूंजीगत
१४,९३०
८०३३१२०१२१८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१८
१ आधारभतु विद्यालय भवु नवस्ति भौतिक निर्माण
२०० ३११५९
२ आधारभतु विद्यालय शशिनगर भौतिक निर्माण
१०० ३११५९
३ आयर्वेदि
५० ३११६१
ु क औषधालय रङ्गरोगन
४ कार्गेङ उर्गेन५ेलिङ्ग गमु ्बा भौतिक मर्मत
१०० ३११६१
५ गञु ्जनगर कृ षि हाट बजार भित्र ट्रष्ट तथा गेट निर्माण
४०० ३११५९
६ गञु ्जनगर मा.वि भौतिक निर्माण
१०० ३११५९
७ गणोश बहुउदेश्यिय दगु ्ध संस्था नजिकै कल्भर्ट निर्माण
२५० ३११५९
८ गोर्खे बाजेको घर देखि प्रकाश खड्काको घर हुदँ ै स्कु ल जाने बाटो ग्रावेल
१०० ३११५१
९ गोविन कुमालको घर देखि भित्रि बाटो जगत आमा समहु को द्धर सम्म बाटो ग्रावेल
२०० ३११५१
१० चनौलि बजार व्यवस्थापन समितिको जग्गामा शौचालय तथा ट्रष्टभवन निर्माण
५०० ३११५९
११ चनौली डेरी चोकबाट रण वहादरु क्षेत्रीको घर सम्म को बाटो कालोपत्रे
२,५०० ३११५१
ढकालको घर देखि खिलाशर्मा रे ग्मीको घर सम्मको करिब ३५० मि
१२ छविलाल
४०० ३११५१
पक्कि ढल निर्माण
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
जेष्ठ नागरिक भवनमा पर्खाल निर्माण
डिल्लि थापाकोघर देखि नेवार माइलाको घर सम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
धनलाल गरुु ङ्गको घर नजिक रहेको कल्भर्ट निर्माण
नारायणी किनारको बाटो ग्राबेल
नारायणी तमु गठु ी भौतिक मर्मत
नारिजागरण भौतिक निर्माण
परमान्द स्मृति वैदिक विद्यालय भवन रङरोगन
बगैचा कटेज छे उ घोलमा पर्खाल र कल्भर्ट निर्माण
बोटेनीदेवी परादेवि तथा महालक्ष्मी मन्दिर भौतिक निर्माण
भवु नवस्ति मिलनचोक देखि गगन थापाको घर जाने बाटो कल्भर्ट
भवू नवस्ती डेरी चोक बाट रण वहादरु क्षेत्रीको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
मक्ति
ु तमादङ् ् गको घर होमस्टे देखि बाबरु ाम वि.क.घर सम्म ग्रावेल
ममु ला कोइवा गमु ्वा भौतिक मर्मत
महासन्दोपरि गमु ्बा ट्रष्ट निर्माण
रामचन्द्र रे ग्मीको घर छे उ कल्भर्ट निर्माण
रामजानकी मन्दिर मोज्याक टायल कार्य
लक्ष्मी बै ँक्ककटेश्वर मन्दिर धारा तथा रङ्गरोगन
वडा कार्यलय भवनको आल्मुनियम पाटेशन कार्य
वडा कार्यालय भित्र खानेपानी पाइप विस्तार तथा मर्मत
वडाका विभिन्न वाटो ग्रावेल
वडाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न साईजको हेम्पाइप जडान
विद्युत तार पोल विस्तार
विश्वनिधि अर्याल को घर देखिसिमा गरुु ङ्को द्धर सम्मको बाटो कालोपत्रे
विश्वनिधि अर्याल र वसन्त घिमिरे को सिमानामा कलभर्ट निर्माण
विष्णु चोक प्रतिक्षालय मर्मत
विष्णु चोक प्रतिक्षालयमा फर्निचर खरिद
शहरी किल्निक उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्भार
शिव मन्दिर चनौली भौतिक निर्माण
सप्त कन्या मन्दिर भौतिक निर्माण
हरिकृ ष्ण पण्डितको घर देखि रिता रे ग्मीको घर सम्म बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
हरिहर पार्क मा शैचालय तथा खानेपानी धारा टयाङ्की निर्माण
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वडा नं. १९
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
२,२००
८०३३१२०१२१९ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१९
१ अन्य कार्यालय संचालन खर्च
४०० २२३१९
दार टोल अन्तर्गत शिव मन्दिर,श्री हरी परुु स्वतम भगवान मन्दिर र मिलडाँडामा
२ थाने
१५० २२५२९
रहेको लक्ष्मी मन्दिर गरि तिनवटा मन्दिरको पजू ा खर्च
३ यवु ा खेलकुद ,महिला, बालबािलका विवध कार्यक्रम
३०० २२५२९
४ वडा जनप्रतिनिधि कर्मचारि तथा टोल विकास ससं ्था अध्यक्षहरको अध्ययन भ्रमण
४०० २२६१२
५ वडा नं १९ मा रहेको भ्रष्टाचार विरुद्द अभियान न्नि
५० २२५१२
यू करण अभियान वडा स्तरीय समिति
६ वडा नं १९ को नर्सरीमा कर्मचारी व्यवस्थापन
२०० २११११
७ वडा भित्रका सामदु ायिक विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्रि वितरण
१०० २२५२९
८ विपत तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०० २२५२९
९ श्री शहिद स्मारक कलेजमा प्राचार्य तलब
४०० २११११
१ पूंजीगत
१४,८००
८०३३१२०१२१९ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१९
१ अमर टोल टेक बहादरु मक्ता
१०० ३११५१
ु नको घर बाट पश्चिम १०० मि ग्रावेल
२ आदर्श टोल शिव पोख्रेलको घर देखि गंगा लाल न्रयू े को घर सम्म मि ग्रावेल
३५० ३११५१
३ आशिर्वाद टोल अन्तर्गत रहेको नहरमा राजु गरुु ङको घर नजिक पल
५०० ३११५१
ु /कलभर्ट निर्माण
४ आशिर्वाद टोल राजु गरुु ङ्गघर देखि ईमानसिंह गरुु ङ्गको घर सम्म 300 मि.ग्रावेल
३०० ३११५१
सिहं टोल विकास अन्तर्गत रहेका टीकाराम परियारको घर देखि काशीमाया
५ इमान
२,०२५ ३११५१
रानाको घर सम्म करिब 300 मि.सडक पिच बाटो
६ ईमानसिं टोल साइकल माईलाको घर देखि अन्जु गरुु ङ्को सम्म १०० मि ग्रावेल
१०० ३११५१
७ कृ ष्ण तमाङ्गको घर देखि हवसिलको घर सम्म 300 मि ग्रावेल
३०० ३११५१
८ किरण अमर जङ गरुु ङ मा.वि मा व्यवस्थापन
२०० ३११६१
९ किरण टोल रामपरु पछाडीको नहरको बाटो ४०० मिटर ग्रावेल
४०० ३११५१
१० गन्जसिं टोल पदम कुमारी गरुु ङ्गको घरबाट पूर्व सनि
१८० ३११५१
ु को घर सम्म १८० मि ग्रावेल
११ गन्जसिहं टोल अन्तर्गत छत्र बहादरु को घर देखि सिता थापाको घर सम्म ३०० मि ग्रावेल
३०० ३११५१
१२ गितारानाको देखि वि मायाको घर सम्म १५० मि बाटो ग्रावेल
१५० ३११५१
१३ चित्रवन टोल गोपाल सवु ेदी घरबाट ढकाल कुल मन्दिर सम्म 200 मि ग्रावेल
२२० ३११५१
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टोल अन्तर्गत अन्तर्गत रहेको नहर पल
ु बाट पश्चिम खगेश्वर भट्टको घर
१४ चित्रवान
सम्म १३० मि
१५ चिल्ड्रेन पार्क सरसफाई तथा व्यवस्थापन
१६ टसिलिङ बौद्द गमु ्बा शारदानगरमा व्यवस्थापन
ु टोल मल
ु बाटो बाट सजु न राईगाँइको घर देखि पश्चिम तेज घलेको घरसम्म
१७ तम
११० मि ग्रावेल
१८ थानेश्वर टोल भिम बहादरु क्षेत्रीको घरबाट उत्तर वडा नं १ को सिमाना सम्म २०० मि ग्रावेल
१९ नमोबद्दु टोल अन्तर्गत गोपाल तमाङ्गको घर देखि उत्तर तर्फ जाने बाटो २०० मि ग्रावेल
२० नमोबद्दु टोल अन्तर्गत नाग चौतारा नजिक कल्भर्टको दबु ै तर्फ १/१ मा थप निर्माण कार्य
द्दु टोल अन्तर्गत रहेको पितम्बर पाण्डेको घर देखि पश्चिम टकाको घर सम्म
२१ नमोब
२२० मि ग्रावेल
२२ नमोबद्दु टोल खिमु तमाङ्गको घरदेखि पश्चिम २२५ मि ग्रावेल
बयु द्दु टोल अन्तर्गत श्याम बहादरु गरुु ङ र लक्ष्मण गरुु ङको खेत सम्म उच्चस्तरीय
२३ न्
ग्रावेल ३५० मि
२४ पदम प्रजापतिको घर देखि देविका गरुु ङ्गको घर सम्म १०० मि ग्रावेल
टोलमा रहेको ज्ञान बहादरु रानाको घर देखि पश्चिम चन्द्र बहादरु को घर
२५ परिवर्तन
सम्म १५० मि ग्रावेल
२६ भ.म.न.पा १९ मा रहेको नेपाल रे डक्रस सोसाईटी शारदानगर व्यवस्थापन
२७ भक्त वहादरु को घर देखि पश्चिम इन्द्र भजु ेलको घर सम्म २०० मि ग्रावेल
२८ भविला सारुक घर देखि गोर्खालीको घर सम्म १३० मि ग्रावेल
२९ मिलडाडा टोल ईमानसिं मार्गको पूर्व पट्टीको भाग ५०० मि ग्रावेल
३० मिलडाँडा डम्फू समाज भवन प्राङगढमा मोज्याक टायल
३१ यस वडा भित्रका ग्रावेल बाटाहरु मर्मत
३२ रानिपोखरी टोलमा द्रोण ब.गरुु ङको घर नजिक ह्मयु पाईप दबु ै पट्टी वाल लगाउने
३३ रानिपोखरीमा रहेको देवि मन्दिरमा मोज्याईक टायल
३४ रानीपोखरी टोल बाट पूर्व महेन्द्र सापकोटाको कटेज सम्म २७० मि ग्रावेल
३५ लक्ष्मी मार्ग देखि पश्चिम ८० मि ग्रावेल
कार्यालय उत्तर तर्फ सडक किनारबाट बखान संग्रालय पछाडी हुदँ ै घोल सम्म
३६ वडा
पानिको निकास कुलो निर्माण
३७ वडा नं १९ मा रहेको कोभिङ अस्पताल व्यवस्थापन
भित्र रहेको १८ वटा टोल सधु ारलाई दिपावलीको अवसरमा सडक बत्ताितार
३८ वडा
स्विच खरिद


बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)
१३० ३११५१
४०० ३११५८
१५० ३१११३
११० ३११५१
२०० ३११५१
२०० ३११५१
२५० ३११५९
२२० ३११५१
२२५ ३११५१
३५० ३११५१
१०० ३११५१
१५० ३११५१
१००
२००
१३०
५००
१००
३००
५०
१००
२७०
८०

३११७१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१
३११५१
३११५९
३११५१
३११५१

३०० ३११५५
३९१.२ ३११७१
६३३.३ ३११५३
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बजेट कै फियत
(रू.हजारमा)

भित्र रहेको विद्युत पोलका सार्वजनिक बाटोको सडक बत्ति मरम्त खर्च
३९ वडा
१२० ३११५३
(बल्ब,तार,स्विच)
४० विष्णु ढकालघर अगाडी नहरको कल्भर्टमा दबु ै तर्फ १/१ मा थप निर्माण कार्य
२५० ३११५९
४१ श्रि किरण गञ्ज तमटु ोलमा पार्कि ङ स्थलमा ट्रस निर्माण
१५० ३११५९
४२ शान्ति टोल अन्तर्गत रहेको कालिका मन्दिरमा मर्मत
१०० ३११६१
४३ शान्ति टोल अन्तर्गत रहेको नहरमाथि स्याल्ब निर्माण
५०० ३११५१
४४ शारदा मा.वि व्यवस्थापन
२५५.१ ३११६१
४५ शारदा स्वास्थ्य चौकीमा अति आवश्यक सामाग्री खरिद
१०० ३११२३
४६ सडक निर्माण हुदँ ा सडक भित्र परे को विद्युत पोलहरु स्थानान्तरण/मर्मत गर्नको लागि
२०० ३११५३
शी टोल अन्तर्गत रहेको तारा गरुु ङ्को घर देखि पूर्व तर्फ इशवारमान गरुु ङको १,७६०.४० ३११५१
४७ समावे
घर सम्म २५० मि.पिच
४८ संयक्त
१०० ३११५१
ु टोल गंगा गरुु ङ्गको घर देखि जमनु ा गरुु ङ्गको घर सम्म मिरग्रावेल
४९ ह्मयू पाईप खरिद
५०० ३११५९

वडा नं. २०
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
१,३२५
८०३३१२०१२२० - भरतपुर महानगरपालिकावडा नं.२०
१ अवलोकन भ्रमण
२०० २२६१२
२ एकल महिला सिपमल
५० २२५१२
ु क कार्यक्रम
३ खेलकुद सामाग्री खरिद तथा वितरण
१०० २२५२९
४ जनजाती सिपमल
५० २२५१२
ु क कार्यक्रम
५ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
५० २२५२९
६ दलित सिपमल
५० २२५१२
ु क कार्यक्रम
७ फरक क्षमता भएकालाई सहयोगी सामाग्री वितरण
५० २२५२९
८ वडा भित्रका सामदु ायिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थिहरुलाई न्यानो कपडा वितरण
५०० २२५२९
९ विपद व्यवस्थापन
१०० २७२१२
१० विविध खर्च
१२५ २२७११
११ स्वयंसेविका यातायात खर्च
५० २२५२९
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ पूंजीगत
१५,६७५
८०३३१२०१२२० - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२०
१ आनन्द सवु ेदीको घरबाट दक्षिणतर्फ जाने बाटो कालोपत्रे
४,००० ३११५१
२ इशानेश्व मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन
१०० ३११६१
३ एेतिहासिक गै ँडा घोल शक
२२५ ३११५९
ं रचोक मन्दिरको पोखरीमा गै ँडाको मूर्ति निर्माण
४ कालिका मन्दिर मर्मत रंगरोगन
१०० ३११६१
५ गणोश मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन
१०० ३११६१
चोकदेखि शारदानगर चोक सम्म जाने बाटो यमवहादरु मगरको घर
६ चन्द्रनगर
१,३०० ३११५१
नजिक रहेको घोलमा कल्भर्ट निर्माण
७ चनौली बजारमा सडक बत्ती राख्ने कार्य
१०० ३११५३
वि.क.को घर देखि पूर्व रोहिणीको घर हुदँ ै लोकमान भण्डारीको घर सम्म
८ टिका
४०० ३११५१
जाने बाटो ग्रावेल
९ थारु कुलोदेखि रामशरणको जग्गाबाट पश्चिम दद्रहनी जाने कुलो मर्मत
२५० ३११५५
१० नरु चन्द्रको घर देखि पश्चिम फलेनी गाँउ जाने बाटो ग्रावेल
४०० ३११५१
११ प्रकाश गरुु ङको घरदेखि पूर्व माया देवी लम्सालको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्रावेल
४०० ३११५१
१२ मगर समाज पजु ा कोठा निर्माण
२०० ३११५९
टायल राख्ने (लल
ु ा भण्डारीको घर देखि दक्षिण हुम वहादरु
१३ मोज्याक
३०० ३११५१
परियारको घरसम्म टायल लगाउने
कुमार श्रेष्ठ घरदेखि रे डक्रस चोक शसि
ु ल मार्ग राम कुमार श्रेष्ठ घर देखि
१४ राज
४५० ३११५१
पूर्व कल्भर्ट निर्माण
१५ लिङ्गेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन ,मर्मत धर्मभकारी
१०० ३११६१
१६ वडाभित्रका विद्युत पोलहरु सार्नेकाम
२०० ३११५३
१७ वडाभित्रका विभिन्न वाटाहरुमा ह्मयु पाइप खरिद गरी राख्ने काम
३५० ३११५१
१८ वडाभित्रको विभिन्न वाटाहरु खाल्टाखलु ्टी पर्नु काम
४०० ३११५१
१९ वाटीका तारवार
२०० ३११५९
२० शङ्गपो थर्पो गमु ्बामा मोज्याक टायल विच्छाउने
१०० ३११५९
२१ सडक वत्ती मर्मत वडा भरीको
१०० ३११५३
२२ स्वस्तिकाको घरदेखि दक्षिण वागवजार जाने बाटो ग्रावेल
४०० ३११५१
२३ सामदु ायिक मेलमिलाप फर्निचर खरिद
५० ३११२३
२४ हेमलाल महतोको कल्भर्ट देखि पूर्व दद्रहानी चोक जाने बाटो कालोपत्रे
५,००० ३११५१
सब्बा
ु को घरदेखि पश्चिम पनु मको घरदेखि पूर्व,वगैचा चोकदेखि घम्ति
ु
२५ हर्क
४५० ३११५१
चोक,समो वहादरु को घर देखि दक्षिणतर्फ ग्रावेल गर्ने
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वडा नं. २१
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
१००
८०३३१२०१२२१ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२१
१ २१ नं वडाबासीलाई सयपत्री फुलको विरुवा वितरण
१०० २२५२९
१ पूंजीगत
१६,९००
८०३३१२०१२२१ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२१
१ अन्नपरू ्ण माध्यमिक विद्यालय ,पार्वतिपरु मोज्याक टायल
१,२०० ३११५९
२ उर्गेन लिङ्ग गमु ्बा पार्वतिपरु नजिकको नहरमा कल्भर्ट मर्मत तथा विस्तार
३५० ३११५१
टिकाराम अधिकारीको घर देखि बानियाको घर सम्म, दान वहादरु गरुु ङ्को घर
३ देखि लक्ष्मी गरुु ङको घर सम्म,शिवालय मन्दिर देखि त्रिलोचन सापकोटाको घर
१,५०० ३११५१
सम्मबाटो ग्रावेल
४ दामोदर बरालको घर नजिकको नहरमा कल्भर्ट मर्मत तथा विस्तार
३५० ३११५१
५ नेपाल रे डक्रस सोसाईटी उपशाखा पार्वतिपरु लाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण
१५० ३११५९
६ भानु माध्यमिक विद्यालय पहारिलोटार भौतिक निर्माण
५०० ३११५९
७ वडा कार्यालय भित्र पार्क निर्माण
७५० ३११५९
८ वडा नं २१ का विभिन्न ठाँउमा हिम्यु पाइप खरिद तथा जडान
७०० ३११५९
९ विन्दवासिनि मन्दिरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण
२५० ३११५९
१० विभिन्न बाटो मर्मत
५०० ३११५१
११ श्री आधारभतु विद्यालय शक
१०० ३११५९
ं रचोक भौतिक निर्माण
१२ श्री आधारभतु विद्यालय सितापरु भौतिक निर्माण
१०० ३११५९
१३ श्रीराम थापाको घर देखि ओम शान्ति चोक जाने बाटो कालोपत्रे
४,५०० ३११५१
१४ सडक बत्ति खरिद तथा जडान
५०० ३११५३
१५ सविध
४,५०० ३११५१
ं ान चोक देखि हुमनाथ काफ्लेको घर जाने बाटो कालोपत्रे
१६ सामदु ायिक मेलमिलाप के न्द्र फर्निचर खरिद
१०० ३११२३
१७ सिँचाई बोरिङ्ग
५०० ३११५५
१८ हरिहर शर्माको घर नजिकको कल्भर्ट मर्मत तथा विस्तार
३५० ३११५१
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वडा नं. २२
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
२,६००
८०३३१२०१२२२ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२२
१ महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत तालिम संचाल
१०० २२५१२
२ अमर जनशक्ती बहुमख
२०० २२५२९
ु ी क्याम्पस छात्रावृती
३ आधारभतु विद्यालय धनौजी अनदु ान
२०० २५३११
४ आधारभतु विद्यालय विरे न्द्रनगर छात्रावृति
१०० २२५२९
५ कमलपोखरी सरसफाई कार्यक्रम
५० २२५२२
६ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम क्रियाकलापको नाम [अग्ं रेजीमा]
४०० २२५२२
७ पटिहानी रे डक्रस अनदु ान
१०० २५३१५
८ पटीहानि फुटवल क्लब
१०० २२५२९
आयर्वेु द औषधालय को लागी घम्ति
ु शिविर सचं ालनको लागि
९ पटीहानी
१०० २७२१३
औषधि खरिद अनदु ान
१० पटीहानी स्वास्थय चौकीको क्षमता अभिवृिद्धकाे लागि अनदु ान
१०० २५३१२
११ पर्यटन प्रहरी इन्धन तथा मोटरसाइकल मर्मत
५० २२२१३
१२ बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्दि कार्यक्रम
५० २२५१२
१३ वडा सँग किसान कार्यक्रम
३०० २२५२९
१४ वडामा आरने भैपरी चालु विविध खर्च
३०० २२७११
१५ विपद व्यवस्थापन
१०० २२५२९
१६ विरे न्द्रनगर सामदु ायिक वन अनदु ान
२०० २५३१५
१७ विवध चाडपर्वको लागि अनदु ान
५० २५३१४
१८ विविध खेलकुद कार्यक्रम सचं ालन
१०० २२५२९
१ पूंजीगत
१४,४००
८०३३१२०१२२२ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२२
१ २२ नं वडा कार्यालय चोक देखि पश्चिम कुमिया चोक सम्म कालोपत्रे ९५० मि
४,००० ३११५१
२ टाउन कृ षि चोक देखि पर्वु विरे न्द्रनगर खानेपानी सम्म २८५ मी सडक कालोपत्रे २,००० ३११५१
महतोको घर चोक देखी पश्चिम शारदा अधिकारीको घर चोक सम्म
३ दिपक
२,२०० ३११५१
३१० मि सडक कालोपत्रे
शिवालय चोक देखि उत्तर तर्फ आश बहादरु को घरचोक म्मको
४ पदमपोखरी
३,५०० ३११५१
बाटो कालो पत्रे ५०० मि.
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सि.
नं.
५
६
७
८
९
१०
११
१२

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
पोलबत्ति मर्मत सम्भार तथा नयाँ जडानको लागि
ब्रहकुमारी राजयोग भवन निर्माणधिन
भैपरी आउने पँजू ीगत
वडा भित्रका विभिन्न क्लवहरुलाई फर्निचर खरिद
वडा भित्रको ग्राभेलबाटोहरु मर्मत सम्भार तथा ग्राभेल गर्ने
वडा भित्रको विभिन्न योजनाह।रुको डि.पि.आर निर्माण
विद्युत पोल स्थानान्तरण
साइकल स्टेन भइु ढलान

बजेट
(रू.हजारमा)
३००
६००
३००
२००
८००
४००
५०
५०

कै फियत
३११५३
३११५९
३१५११
३११२३
३११५१
३११५९
३११५३
३११५९

वडा नं. २३
सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ चालु
४,८००
८०३३१२०१२२३ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२३
१ अन्य कार्यालय संचालन खर्च कार्यालय व्यवस्थापन
५०० २२३१९
जनजाती संस्कृति प्रवर्द्दन तथा भेष भषु ा बाजा र क्षमता विकास
२ आदिवासी
४५० २२५२९
कार्यक्रम
३ कृ षि सहकारी जग्गा भाडा
१०० २८१४१
४ टोल विकास संस्थाहरुलाई अध्ययन अबलोकन भ्रमण शशक्तिकरण र जनचेतना
३०० २२५१२
तथा बालबालिका अपाङ्ग सबै प्रकारका उत्पिडन दलित जात
५ महिला
७५० २२५१२
आयआर्जन शिप क्षमता विकास कार्यक्रम
६ यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
६०० २२५२९
७ रे डक्रस भवनमा एम्बुलेन्स मर्मत
१०० २२२१३
भित्रका सबै विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थिहरको लागि शैक्षिक
८ वडा
८०० २२५२९
गणु स्तर कार्यक्रम
,आगजानी, कोभिड, बाढी ,पहिरो ,चट्याङ, जगं ली जनावरको आक्रमण
९ विपद
७०० २२५२९
आदिवाट संरक्षित कार्यक्रम
१० विविध खर्च
४४० २२७११
११ स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम
६० २२५२९
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सि.
बजेट कै फियत
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको
नाम
नं.
(रू.हजारमा)
१ पूंजीगत
१२,२००
८०३३१२०१२२३ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२३
१ एम्बुलेन्स चौकी र नगर क्लिनिकमा एम्बुलेन्स राख्ने टहरो र बरण्डा निर्माण
३०० ३११५९
२ ओम शान्ति भवन निर्माण
४०० ३११५९
३ कृ षि सतह सिँचाई पाईप विस्तार
७०० ३११५५
४ कृ षि सहकारी भवन मर्मत
२०० ३११६१
सडक बाटो २ वटा सम्म (२० प्रतिशत जनसहभागिता समेत पछी वडा ८,००० ३११५१
५ कालोिपत्रे
समितिबाट निर्णय हुनेगरी)
६ ग्रावेल बाटो (वडा भित्रका विभिन्न बाटो)
१,००० ३११५१
७ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण
२०० ३११५९
८ नेपाल दरै उत्थान के न्द्रिय समिति भवनमा सामान खरिद
२०० ३११२३
९ पर्यटन मन्दिर गमु ्बा निर्माण
४०० ३११५९
१० बडाका विभिन्न धार्मिक संघ संस्था संरचना निर्माण
४०० ३११५९
११ रे डक्रस भवनमा सामान खरिद
१०० ३११२३
१२ विपन्नलाई खानेपानी धारा जडान
३०० ३११५६

वडा नं. २४
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
३,८७०
८०३३१२०१२२४ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२४
१ कृ षि तथा पशपु ंक्षि व्यवसायमा रोजगारमल
१०० २२५२९
ू क व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम
२ गरिब तथा दलित विपन्न वर्गलाई निशलु ्क स्वास्थ्य बिमा
२३५ २२२१४
३ पशपु ंक्षि व्यवसाय दर्ता गरी फर्म संचालन गर्नेलाई ब्याड वितरण
३७५ २२५२९
संकलन गर्न लाग्ने प्लास्टीकमा अनदु ान कार्यक्रम प्रत्यक टोल विकास
४ फोहोर
१२० २५३१५
संस्थालाई १०/१० हजारका दरले जम्म
५ बालक्लबको मासिक बैठक खर्च
४० २२५२९
६ महिलाहरुकोलागि सिपमल
१५० २२५१२
ु क तालिम
आधारभतु विद्यालय धर्वु नगरको पाठ्यपसु ्तक खरिद छात्रावृति वितरण
७ राष्ट्रिय
२५० २२५२९
एवं शिक्षण क्रियाकलाप सधु ारको लागि उपकरण खरिद
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
आधारभतु विद्यालय प्रगतिचोकको पाठ्यपसु ्तक खरिद छात्रावृति
८ राष्ट्रिय
२५० २२५२९
वितरण एवं शिक्षण कृ याकलापमा सधु ारको लागि उपकरण खरि
९ वडा भित्र हुने विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम
१,००० २२५२९
भित्रका ३ वटै विद्यालयमा भर्ना हुने नर्सरीका विद्यार्थिलाई ड्रेस ब्याग
१० वडा
१५० २२५२९
लगायत सामाग्रि वितरण
भित्रका टोल विकास संस्था प्रतिनिधि ,वडा समितिका पदाधिकारि, न्यायिक
११ वडा
२५० २२६१२
समितिका पदाधिकारी, एवं वडा कार्यालयका कर्मचारी सहितको अवलोकन भ्रमण
१२ विपन्न एवं दलित यवु ाहरुको लागि सचेतनामल
१०० २२५१२
ू क कार्यक्रम
१३ विपन्न समदु ायमा कृ षिको लागि आय आर्जन कार्यक्रम अनसु ार मल,विउ वितरण
३०० २२५२९
१४ विविध कार्यक्रम खर्च
१५० २२५२९
१५ सश
५० २२५२९
ु ासन र मेलमिलाप
१६ सिद्दार्थ मा.वि के रुङ्गाको स्कु ल बस सचं ालनार्थ इन्धन /बिमा/मर्मत
३५० २२२१३
१ पूंजीगत
१३,१३०
८०३३१२०१२२४ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२४
१ आत्मनिर्भर उद्यमी महिला सहकारीलाई गेट निर्माणको लागि कम्पाउण्ड
२०० ३११५९
२ उन्नती टोलको सामदु ायिक भवनको छानो फे र्ने कार्यको लागि
५० ३११६१
रुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफुरल उत्पादक स.ं स लि.को परु ानो भवनको
३ केलागि
३०० ३११५९
जस्ता फे र्ने एवंपूर्वाधार विकासको लागि
४ कल्भर्ट निर्माण तथा ह्मयू पाइप खरिदको लागि
३०० ३११५९
५ घाँस काट्ने मेसिन खरि
८० ३११२२
६ छे थारलिङ्ग बौद्द गमु ्बाको सभाहल निर्माण एवं पूर्वाधार निर्माण
३०० ३११५९
७ जीवन घिमिरे को नेर घम्ति
३०० ३११५९
ु मा बेसिनरी बाल रिङ्गरोडमा जोड्ने कार्य
८ टसी छोइलिङ्ग गमु ्बालाई सभाहल निर्माण
२०० ३११५९
९ धर्वु बजार देखि के रुङ्गा खोला सम्म ढल निर्माण
३०० ३११५९
१० धर्वु बजारमा रहेको शिवालय मन्दिरको मर्मत एवं रङ्गरोगनक
१०० ३११६१
११ धर्वु वजार को शौचालय मर्मत
४० ३११६१
१२ पँजि
२३५ ३१५११
ू गत पूर्वाधार
१३ बफरजोन चोक देखि सनु ार सेतेको घर सम्म करीब ८०० मिटर बाटो कालोपत्रे
४,५०० ३११५१
१४ मगर समाजको सभाहल निर्माण
३०० ३११५९
१५ राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय धर्वु नगरको फर्निचर निर्माण
३०० ३११२३
आधारभतु विद्यालय प्रगति चोकको छानो मर्मत झ्याल ढोका निर्माण
१६ राष्ट्रिय
३०० ३११५९
एवं पूर्वाधार निर्माण
१७ वडा कार्यालय भवन मर्मत एवं पूर्वाधार विकास
४५० ३११६१
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सि.
नं.
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
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८ संस्कृति संरक्षण /मेला पर्व व्यवस्थापन
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२२५ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२५
१ अमृतचोक प्रहरी बिटको कम्पाउण्ड मेशजाली लगाउने
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९ बालसमहु विविध कार्यक्रम
१० भ्रष्टाचार निवारण क्षमता विकास कार्यक्रम
११ महिला तिज नारी दिवस सिपमल
ु क कार्यम्रम
१२ रे डक्रस उपशाखा सचेतना कार्यक्रम
१३ वडा कार्यालय भवन उद्दघाटन
१४ वडा कार्यालय भित्र रहेको मन्दिर दैनिक पजू ा कार्य
१५ विपत तथा व्यवस्थापन
१६ विभिन्न जनजाति संस्कृति जगेर्ना (पोशाक)
१७ सरसफाई ,फोहर ढुवानी
१८ स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम
१९ सा.वि लेखा तालिम
२० सामदु ायिक विद्यालय खेलौना तथा शैक्षिक सामाग्री
१ पूंजीगत
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१० दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी कार्यालय मर्मत फर्निचर
११ दिव्यवनगरको विवध बाटो मर्मत तथा ग्राबेल
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५० २२५२९
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१०० २२५२९
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२०० ३११६१
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१५० ३११६१
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३०० ३११६१
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देखि चाहाना पार्टी प्यालेस जानेबाटो ग्रावेल
ौली हर्क बहादरु गरुु ङ्गको घर देखि मगरा महतोको घर सम्म र फलारी
५ ढेकृवष्णको
१७५ ३११५१
घर हुदँ ै तिनकुने तेलौली जाने बाटो ग्रावेल
लौली अर्याल चोक देखि खयरघारी जाने र तेलौली थारु गाँउको इनार देखि
६ तेतिनक
४०० ३११५१
ु ने जाने बाटो ग्रावेल
तेलौली मेडीकल चोक देखि तिल कुमारी सनु ारको घर चितौनेको घरहुदँ ै पल
ु
७ सम्म ,मनु ा चोक देखि दल वहादरु आलेको घर सम्म र तेलौली क्षेत्री चोक
५,००० ३११५१
देखि जनकल्याण हुदँ ै शक
ं र चोक सम्म् कालोपत्रे
८ तामाङ्ग संग्राहालय शौचालय निर्माण
३०० ३११५९
९ थारु परम्परा अनसु ार व्रम्हस्थान मन्दिर निर्माण
१०० ३११५९
१० थारु संग्रालय भवनको झ्याल ढोका निर्माण
१५० ३११५९
११ थारु होमस्टे मर्मत
१०० ३११६१
१२ धर्मपरु आधारभतु विद्यालयको कार्यालय व्यवस्थापन
१०० ३११६१
रु प्रकास भसु ालको घर देखि नन्दी कुमारी काफ्लेको खेत तर्फ जाने
१३ धरमप
३०० ३११५१
बाटोको कुलोमा कल्भर्ट निर्माण
रु राधाश्याम चोक देखि रापति खोला तर्फ ग्रामिण बाटो र बद्दु नगर
१४ धरमप
१२५ ३११५१
ओमकान्तको घर चोक देखि प्रेम प्रसादको घर जाने बाटो ग्रावेल
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सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१५ धार्मिक स्थल मठमन्दिर निर्माण सधु ार
२०० ३११६१
१६ पर्शाढाप तामाङ्ग संग्रालय तर्फ को बाटो कालोपत्रे
२,२०० ३११५१
सेन कुमारको घर चोक बाट पोख्रेलको घर जाने र काजिमान स्कु ल देखि
१७ पर्साढाप
२५० ३११५१
बधु नरामको घर जाने, शिवालय चोकबाट बेथरी खोला तर्फ जानेबाटो ग्रावेल
१८ परु ानो पटीहानी कुलो मर्मत
४०० ३११५५
१९ बाटो ग्रावेल नयाँ पटीहानी र परु ानो पटिहानी
१५० ३११५१
२० भगाहा देखि सि.जी होटल जाने बाटोको साइडमा नाला मर्मत
१५० ३११७१
थारु चापागाईको चोक देखि झ्याउरे टाडी बालवु ा तर्फ जाने बाटो र
२१ मगनी
३०० ३११५१
वनकट्टा टोल, दद्रोनी टोल ,पिपरा गरुु ङ्ग टोल जाने बाटो
घौली क्लब चोक देखि स्वामीको रुख चोक सम्म र मेघौद्यी गाँउ मल
ु बाटो
२२ मेदेखि
१,६५० ३११५१
सौमल होम स्टे सम्म बाटो कालोपत्रे
२३ मेघौली स्वास्थ्य चौकी प्रगशाला र वर्थिङ सेन्टरमा उपकरण खरिद
७५ ३११२२
२४ मेघौली स्वास्थ्य चौकी मर्मत संहार
७५ ३११६१
२५ रे डक्रस सोसाईटी मेघौली उपशाखा भवन रङरोगन
१०० ३११६१
२६ वडा भित्र विभिन्न स्थानमा सिँचाई वोरिङ्ग निर्माण र सिचा विद्युत मोटर खरिद
४०० ३११५५
२७ विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानान्तरण
४०० ३११५३
२८ सडक बत्ति व्यवस्थापन
२०० ३११५३
२९ ह्मयु पाइप खरिद
७०० ३११५१

वडा नं. २८
सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१ चालु
८०३३१२०१२२८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२८
जनजती अन्तर्गत कुमालको जातीको इतिहास लेखन र भाषा
१ आदिवासी
प्रशिक्षण कार्यक्रम
जनजाती थारु,तामाङ,कुमाल,मगर,गरुु ङ्ग र दलितको संस्कृति
२ आदीवासी
झल्कने भेषभषु ा वितरण
३ क्षमता विकास स्वयंम सेविका


बजेट
(रू.हजारमा) कै फियत
१,८५०
१५० २२५२९
१५० २२५२९
५२ २२५२९
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
४ गोलाघाट गैडा कप निरन्तर
५ दलित महिला कार्यक्रम
६ फोहोर मेला व्यवस्थापन
७ बालबालिका कार्यक्रम
८ महिला क्षमता अभिवृद्दि कार्यक्रम
९ यूवा बंठक व्यवस्थापन र खेल सामाग्री वितरण
१० वडा कार्यालय सरसफाई
११ वडा भित्रका दगु ्ध उत्पादक सहकारी मार्फ त पशु स्वास्थ्य शिविर
१२ विपद व्यवस्थापन कार्य
१३ विविध खर्च कार्यालय व्यवस्थापन भैपरी
१४ सरु क्षा व्यवस्थापन
१५ स्वंयम सेविका यातायात खर्च मासिक रु १००० कार दरले र साईकल खरिद
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२२८ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२८
मन्दिर चोक देखि भिम वहादरु कुमालको घर हुदँ ै पर्साबजार जाने
१ अन्द्रौली
बाटो ग्राभेल
२ अन्दौली आधारभतु विद्यालय(१–५)भौतिक निर्माण
षि सडक मर्मत साझापरु नमनू ा द.ु स.ससं ्था बाट खिमानन्द पाण्डेको घर हुदँ ै
३ कृसिता
बस्ननेतको घर सम्म कृ षि सडक ग्रावेल
४ गोलाघाट खानेपानी आयोजनाको लागि
५ गोलाघाट देखि वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट जाने बाटो र सिसावास जाने पिच बाटो
६ गोलाघाट राजु कुमालको घर देखि मनोज कुमालको घर सम्म नाला निर्माण
७ जितपरु बजार ढल निर्माण
८ थारु कल्चर माटो परु ानी भगं ाहा
९ पञ्ञना मन्दिरको भौतिक निर्माण
१० पन्ञजना काफ्लेको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण
सक
ु राम कुमालको घर देखि वडा अध्यक्षको घर,लिला बहादरु
११ पन्ञजना
कुमालको घर हुदँ ै मल
ू बाटो निस्कने कृ षि सडक ग्रावेल
१२ भगं हा देखि सि.जी जाने बाटो वडा नं २७ र २८ को सिमाना नाला निर्माण
१३ भैपरी आउने पँजू ीगत
१४ लौखरी आधारभतु विद्यालय (१-५) भौतिक पूर्वाधार निर्माण


बजेट
(रू.हजारमा)
२००
५०
५०
५०
१००
२००
१००
१००
२५०
२५०
५०
९८
१५,१५०

कै फियत
२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२५१२
२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२७११
२२५२९
२२५२९

१०० ३११५१
२०० ३११५९
४०० ३११५१
२५०
४,०००
१००
९००
२००
२००
८००

३११५६
३११५१
३११५१
३११५१
३११५९
३११५९
३११५१

५०० ३११५१
१५० ३११४१
२५० ३१५११
२०० ३११५९
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सि.
नं.
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
वडा कार्यालय छत ढलान
वडा भित्र विद्युत तार पोल स्थानान्तर
वडा भित्र ह्मयू पाइप खरिद
वडा भित्रका बाटोमा सडक बत्ती जडान
वडाका विभिन्न बाटो ग्रावेल
विपन्न वर्गकवलागि शौचालय निर्माण
शिवालय मन्दिरको भौतिक निर्माण अन्द्रौली
शिसावास भूयर थान भौतिक निर्माण
सरस्वति मा.वि भौतिक पूर्वाधार निर्माण
साझापरु देखि दन्द्रेनी जाने नयाँ कृ षि सडक ग्राभेल बाटो
साझापरु नमनू ा दगु ्ध उत्पादक सहकारी ससं ्थाको भवन निर्माण
साझापरु मा.वि भौतिक निर्माण
सिँचाई बोरिङ्ग,मोटर र कुलो मर्मत
सिसावास आधारभतु विद्यालय भौतिक पूर्वाधार
हरियो मचं ालन सिसावास अधरु ो कार्य (साविक वडा नं २ को सामदु ायिक मचान)

बजेट
(रू.हजारमा)
१,०००
३००
७५०
२००
१,०००
३००
५०
३००
४००
२००
३००
४००
१,३००
३००
१००

कै फियत
३११५९
३११५३
३११५१
३११५३
३११५१
३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११५१
३११५९
३११५९
३११५५
३११५९
३११५९

वडा नं. २९
सि.
बजेट
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
(रू.हजारमा) कै फियत
१ चालु
२,००५
८०३३१२०१२२९ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२९
१ कविलास स्वास्थ्य चौकी गर्भजाँच प्रवर्धन प्रोत्साहन पोषण कार्यक्रम
३०० २२५२९
२ डालेटार आयर्वेु द अौषधालय पंचकर्म संचालन तथा आवश्यक आौषधि खरिद
१०० २७२१३
टार आयर्वेु द आौषाधालय स्वास्थ्य जिवन एवं निरोगी नेपाल कार्यक्रम एवं
३ डाले
५० २२५२९
योग अभ्यास कार्यक्रम
४ बालबालिका तथा क्लवको खेल सामाग्री वितरण कार्यक्रम
२०० २२५२२
५ भ्याक्सीन तथा आौषधी खरिद
१०० २७२१३
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
६ महिला सचेते ना कार्यक्रम
७ वाख्रा अनदु ान कार्यक्रम (८ वटा टोल)
८ विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम
९ विविध कार्यक्रम खर्च
१ पूंजीगत
८०३३१२०१२२९ - भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२९
१ २५ किलो, सिमताल, कदमखोला खानेपानी योजना मर्मत
२ अधरु ो नाला निर्माण योजना कालीखोला
३ आपटोल हुदँ ै दर्लामी टोल २५ किलो सम्म नयाँ ट्रयाक निर्माण
४ आलस्वारा देखि मौला हुदँ ै १७ किलो नयाँ मोटर बाटो निर्माण
५ इस्तिखोला सिँचाई योजना मर्मत संभार
६ कमलपरु दईु घरे गाईघाट सडक स्तरउन्नती
७ कविलास मा.वि सिढीदार बाटो र शौचालय निर्माण
८ कविलास स्वास्थ्य चौकी ल्यापटप तथा सर्जिकल सामान खरिद
९ खेतवारी सिँचाई योजना मर्मत संभार
१० खहरे मैनाघारी अधरु ो सडक ट्रायक निर्माण
११ खोलाघारीबाट स्तिखोला नयाँ ट्याक निर्माण
१२ गाईघाट देखि कमलपरु सम्मको सडक स्तरउन्नती
१३ गौरीगाँउ जाने सडक निर्माण
१४ घट्ट सिँचाई आयोजना मर्मत सम्भार
१५ घर्तिबारीबाट डुम्रे स्कु ल जाने सडक मर्मत संभार
१६ चिप्लटी चामपानी सडक अधरु ो कार्य निर्माण
१७ चौकिडाँडा खानेपानी कुवा सरं क्षण गणु ्डाखोला
१८ ज्ञानेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत संभार
१९ जरु थमु पाचकन्या देवी मन्दिर निर्माण
२० टोल विकास संस्थाहरुलाई फर्निचर,कार्यालय सामान तथा सरसफाई
२१ डुम्रेवेशी खोपके न्द्र भवन मर्मत /संभार
२२ डुम्रेवेशी डुमगे ाँउ सम्म २ कि.मी नयाँ ट्याक निर्माण
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कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
डालेटार गालढाप सडक स्तरउन्नती
ढोडेनी देखि लिफ्ट २ खानेपानी महु ानसम्म मोटरबाटो निर्माण
तल्लो स्वारा तान्दाङ् सडक मर्मत सभं ार
तान्द्राङ्ग खानेपानी योजना पाइप र धारा निर्माण योजना
दासढुङ्गा खानेपानी मर्मत योजना
दासढुङ्गा स्याउली सडक स्तरउन्नती ह्मयु पाइप राख्ने योजना
नयाँ वडाकार्यालय भवनदेखि नयाँवस्ती टोल नाला निर्माण
भतेरी खानेपानी ट्याङ्की मर्मत सम्भार
भार्लाङ चित्रकाली आमा समहु भवन निर्माण
भार्लाङको चेपाङ र चारती वस्तीमा नयाँ ट्रयाक निर्माण योजना
भार्लाङमा रहेको मठमन्दिर मर्मत संभार
माथिल्लो खोलाघारीको लागि ठाडो भित्रीबाटोको नाला निर्माण तथा सिँचाईको
व्यवस्था
मिलन चोक देविटार नाला निर्माण
रातमाटो स्कु लबाट सिरुबारी सम्म मोटरबाटो निर्माण
राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय फे वाटार विद्यालय खाजा घर निर्माण
लालिगरु ाश आमा समहु भवन निर्माण
विद्युत सम्बन्धी कार्य
विरे टार सिँचाई योजना मर्मत संभार
श्री राष्ट्रिय आभारभतु विद्यालय ढोडेनीको कम्पाउण्ड निर्माण
श्रीलाल टोल खहरे नाला निर्माण
सक
ु ु म्बासी र सविध
ु ानगरमा खानेपानी योजना(गौरीगाँउ र शान्ती टोल)
सगु म पेट्रोलपम्म देखि चर्चघर हुदँ ै स्याउली बाटो जाेड्ने सडक निर्माण
स्याउली खेल मैदान निर्माण
सूर्यदेवी आमा समहु भवन निर्माण गरुु ङ आहले
सविध
ु ानगर दलित बस्ति टोलमा सिंढीदार बाटो निर्माण
सविध
ु ानगर वस्तीको पछाडी भागमा मेशिनरी वाल निर्माण
सामदु ायिक स्वास्थ्य इकाई चौकिडाँडा भवन मर्मत तथा फर्निचर
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नेपाल सरकार सशर्त अनुदान
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1

2
3
4
5
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11
12
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14
15
16

किसिम

अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)

माध्यमिक तहका स्वीकृ त दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान शिक्षक
नगद
लागि तलब भत्ता अनदु ान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/
183900
कर्मचारी,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)
उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु ( ,आधारभतू स्वास्थ्य सेवा
के न्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभतू अस्पतालको न्नयु तम सेवा मापदण्ड
नगद
700
कार्यक्रम संचालन तथा सद्रि
ु धिकरण र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मख
ु
स्वास्थ्य सम्वन्धि अभिमख
ु ीकरण तथा बिद्यालय स्क्रीनिंग कार
नगद
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट शिवघाट
3404
गाई/भैंसीको साना व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास
नगद
2500
कार्यक्रम सञ्चालन
शोधभर्ना हुने ऋण मसलन्द सामान खरिद (सेवा के न्द्र सञ्चालानार्थ)
180
स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के . र अस्पतालहरुमा कार्यरत
नगद
कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत
55800
प्रशासनिक खर्च समेत
प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८
नगद
12510
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदु ान
शोधभर्ना हुने ऋण मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा के न्द्र सञ्चालानार्थ)
96
विद्यालयमा शैक्षिक गणु स्तर सदृु ढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित
नगद
12803
प्रोत्साहन अनदु ान
आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अग्ं रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण
नगद
6309
सहयोग अनदु ान
माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अग्ं रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण
नगद
8052
सहयोग अनदु ान
नगद
सरु क्षित बैदशि
े क रोजगारी सम्बन्धि सूचना साम्रगी उत्पादन तथा प्रकाशन
50
नगद
सहकारीको साझेदारीमा च्याउ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम (वडा न २४)
1500
नगद
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशलु ्क पाठ्यपसु ्तक अनदु ान 21745
नगद
तलब तथा सबिध
ु ा- आप्रवासी स्रोत के न्द्र कर्मचारी
2066
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सरु क्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा
नगद
30032
सेवा, न्यानो झोला र निशलु ्क गर्भपतन कार्यक्रम
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अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

शोधभर्ना हुने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय
अनदु ान कर्मचारी व्यबस्थापन अनदु ान
18 शोधभर्ना हुने ऋण अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC
आप्रवासी स्रोत के न्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको प्रतिनिधि, स्थानीय
नगद
19
तहको प्रतिनिधि र परियोजना कर्मचारी सँगको समन्वय वैठक
20 शोधभर्ना हुने अनदु ान सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशलु ्क पाठ्यपसु ्तक अनदु ान
नगद
तलब तथा सबिध
ु ा- मनोसामाजिक परामर्शकर्ता
21
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,
नगद
२०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा
22
पनु र्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)
नगद
जिल्ला भित्र सामी परियोजनाको अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
23
शोधभर्ना हुने विद्यालयमा शैक्षिक गणु स्तर सदृु ढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित
24
अनदु ान प्रोत्साहन अनदु ान
25 शोधभर्ना हुने ऋण एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च
नगद
अन्तराष्ट्रिय अप्रवासी दिवस
26
नगद
सामहि
ु क खेतीको लागि वजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बडा न २४)
27
नगद
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, सचं ालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट डालेटार
28
शोधभर्ना हुने एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा
29
ऋण
पोशाक खर्च
नगद
अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता
30
शोधभर्ना हुने प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८
31
अनदु ान को परीक्षा व्यवस्थापन अनदु ान
शोधभर्ना हुने माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अग्ं रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण
32
अनदु ान सहयोग अनदु ान
33 शोधभर्ना हुने ऋण कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान (यवु ा रुप)
औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्क ने
(रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनगु मन
नगद
34
एवम् मलू ्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय
अन्तरक्रिया गर्ने
बैदशि
े क रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन
नगद
35
अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम
17



स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
2336
23
20
1582
425
500
122
931
8
30
4000
3228
786
1614
910
586
3800
30
7
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अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

नगद

रोजगार सयं ोजकको पोसाक
स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री
नगद
ढुवानी, रे कर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,
37
ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम
शोधभर्ना हुने एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायक देनिक भ्रमण भत्ता तथा
38
ऋण
यातायत खर्च
नगद
तलब तथा सबिध
ु ा -वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता क्रार्यक्रम
39
कोभिड १९ लगायत अन्य महामारी रोग नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन
नगद
40
कार्यक्रम सचं ालन
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, सचं ालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट
नगद
41
गन्ज
ु नजगर
नगद
प्राविधिक सहायकको तलव
42
नगद
भ्रमण अनगु मन
43
नगद
वित्तिय साक्षरता क्रार्यक्रम संचालन खर्च
44
सामी परियोजना कर्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको पदाधिकारी सँग
नगद
45
समन्वय वैठक
नगद
रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता
46
नगद
स्थानीय सरकार परियोजना व्यबस्थापन समितिको वैठक
47
विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जनु ोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि
अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes,
नगद
48
COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य
दिवस, अल्जाईमर दिवस, रे बिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने
नगद
गणक/सपु रीवेक्षक इन्टरनेट खर्च
49
नगद
उन्नत वीउ उपयोग अनगु मन निरिक्षण एवं वैठक सञ्चालन
50
नगद
राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)
51
नगद
सिबिआईएमएनसिआई Onsite कोचिङं ् ग र समता तथा पहुचँ कार्यक्रम
52
नगद
स्थानीय आप्रावसी कामदारहरुको संजाल सदस्यहरूको वैठक तथा पैरवी कार्यक्रम
53
नगद
कृ षि, पशपु न्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम
54
नगद
कृ त्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम
55


स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
10
45
156
425
4000
3192
367
700
199
42
17
120
150
600
100
100
200
114
100
400
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सि.
नं.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

किसिम

अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

शोधभर्ना हुने स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनगु मन तथा
ऋण
मलु ्याकन खर्च
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय
नगद
कर्मचारी व्यबस्थापन अनदु ान
नगद
कार्यक्रम प्रचारप्रसार खर्च
नगद
विविध खर्च स्थानीय तह
नगद
यातायात खर्च (गणक तथा सपु रीवेक्षक)
नगद
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट पटिहानी
नगद
रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता
नगद
रोजगार संयोजकको तलव
नगद
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट देवघाट
आप्रवासी स्रोत के न्द्रको कार्यालय संचालन/ कर्मचारी भ्रमण खर्च /
नगद
शिरोभार खर्च
नगद
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदु ान
अति गरिब परिवारहरुको लागि कम्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा
नगद
सविध
ु ा के न्द्रको स्थापना।
नगद
परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम
नगद
किसान सूचीकरण कार्यक्रम
राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन,
नगद
यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)
सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम ( प्रहरी
नगद
/पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधी/ समदु ायका अगवु ाहरुलाई आप्रावसन को
असर तथा प्रभाव / कामदारलाई समाजिक बहिस्करण प्रभाव न्नि
यू करण)
डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखट्ु टेको
नगद
वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सचं ालन गर्ने तथा
सरोकारवालाहरूसंग अभिमखि
ु करण गर्ने
नगद
वीउ भण्डारण गृह निर्माण कार्यको निरन्तरता
तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास
नगद
कार्यक्रम सञ्चालन


स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
232
32120
100
155
2700
3192
10
468
3192
867
9736
500
1064
313
3700
188
490
7500
2400

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89

किसिम
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अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका
लागि शैक्षिक कार्यक्रम
नगद
मलेरिया, डेंग,ु कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा भेरिफिके शन
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसायिक कृ षि
नगद
उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति
नगद
(आवासीय तथा गैरआवासीय)
नगद अनदु ान पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन
स्थलगत अनशि
ु क्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरूको क्षमता अभिवृध्दि एवं
नगद
तथ्यांङकको गणु स्तर सनिश्
ु चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक
समिक्षा तथा उपचार नतिजाको कोहर्ट विश्लेषण
शोधभर्ना हुने सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति
अनदु ान (आवासीय तथा गैरआवासीय)
नगद
रोजगार सहायकको तलब
करारः अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम संचालनको लागि उच्च
नगद
हिमाली,पहाडी जिल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपालिका, संस्थागत
क्लिनिक) ९० जना
माछाको साना व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम
नगद
सञ्चालन
कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण
नगद
तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT,
स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
क्षयरोगका जोखिम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका
समदु ायमा सकृ य क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपरिवारका
नगद
सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, समदु ायमा क्षयरोगका विरामीहरूको
खोजपडतालका लागि क्षभता अभिवृद्धि तथा परिचालन ।
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि
नगद
कम्तिमा ५ जनाको समहु मा प्रबिधि हस्तान्तरण
नगद
ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ
क्षिक पहुचँ सनिश्
ु चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
शोधभर्ना हुने शै
(परम्परागत
विद्यालय,
वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका
अनदु ान कार्यक्रम समेत)
नगद



स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
466
10
700
11949
300
160
863
367
520
1500
100

170
140
6
254
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सि.
नं.
90

किसिम

अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

नगद

91

नगद

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुवाट परियोजना अनगु मन तथा मलु ्याकंन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सचं ालन निर्देशिका,
२०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने
अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social accountability
रिटर्नी स्वयंम सेवक परिचालन
तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनदु ान
आ. व. २०७७/७८को वित्तीय साक्षरता कक्षा संचालन निरन्तरता खर्च
उन्नत वीउ वितरकलाई प्रोत्सहान अनदु ान
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपार्इ (सञ्चार र पँहुच अभियान सञ्चालान)
रोजगार सेवा के न्द्रको सञ्चालन (अनगु मन, सञ्चार, स्टेशनरी, मर्मत,अन्य)
आयर्वेु द औषधालयको तलब, भत्ता, सचं ालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट मेघाैली
कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान सचं ालन ब्यवस्थापन खर्च
(पालिकास्तरिय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था
स्तरिय सपु रिवेक्षण)
कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका
लागि शैक्षिक कार्यक्रम
कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान
विभागले उपलव्ध गराएको तालिम खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा
सामाजिक सरु क्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुको
लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमखि
ु करण कार्यक्रम सञ्चालन
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक
तथा लैंगिक अल्पसंख्यक का तथ्याङ्क संकलन र अधावधिक गर्ने
समदु ाय अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम
पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिके शन
एवं गणु स्तर सधु ार साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा
प्राविधिक सहायकको पोसाक
गणक तथा सपु रीवेक्षकको पारिश्रमिक

93
94
95
96
97
98
99

शोधभर्ना हुने
ऋण
नगद
नगद
नगद
नगद
शोधभर्ना हुने ऋण
नगद
नगद

100

नगद

92

शोधभर्ना हुने
अनदु ान
नगद
102
101

103

शोधभर्ना हुने
ऋण

104

नगद

105

नगद

106

नगद

107
108

नगद
नगद



स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
40
2260
193
560
42949
51
300
600
205
3192
563
34
2605
726
100
14
400
10
8031
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सि.
स्वीकृत रकम
किसिम
अन
द
ान
प्राप्त
आयोजना/
कार्यक्रम/
क्रियाकलाप
ु
नं.
(रु. हजारमा)
109 शोधभर्ना हुने अनदु ान विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदु ान
708
पालिका स्तरमा ः टार्ईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित
खोपमा टार्ईफाइड खोप शरुु वातको साथै नियमित खोप सदु ढीकरण र
नगद
110
859
सरसफाई प्रबद्र्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिती र
सरोकारवालाहरुको अभिमखि
ु करण बैठक १ दिन
नगद
रोजगार सेवा के न्द्र संगको सहकार्य
111
75
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृ षि तर्फ का साना व्यवसायिक
नगद
112
1200
कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता
शैक्षिक पहुचँ सनिश्
ु चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
नगद
(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका
113
3498
कार्यक्रम समेत)
कम्युनिटि डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, स्थानीय तह क्षयरोग मक्त
ु
नगद
114
125
पालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
ज्येष्ठ नागरिक आश्रम (दिवासेवा) सञ्चालन, वडा नं ५ नमनू ा टोल,
नगद
115
500
भरतपरु महानगरपालिका
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समहु तथा महिला स्वास्थ्य
नगद
116
100
स्वयंसेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम
117 शोधभर्ना हुने अनदु ान तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनदु ान
3125
नगद
पोषण कार्यक्रम
118
611
पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सक्ू ष्मयोजना
अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमखि
ु करण समेत
नगद
119
682
पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा
सतरमा अभिमखि
ु करण १ दिन तथा परू ्ण खोप सनिश्च
ु तताको लागी घरधरु ी सर
नगद
लागत सहभागितामा अण्डा थोक बजार निर्माण (निरन्तरता)
120
2994
पशपु ंक्षी आदीबाट हुने ईन्फु एन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस,
नगद
टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा
121
20
नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम
नगद
कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान (यवु ा रुप)
122
41
नगद
सरु क्षित बैदसि
े क रोजगारका विभिन्न सवालहरुमा रे डियो जिगंल प्रशारण
123
70
शोधभर्ना हुने सामदु ायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशलु ्क स्यानिटरी प्याड
124
812
अनदु ान ब्यवस्थापन
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सि.
नं.

किसिम

अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

128
129
130

शोधभर्ना हुने
अनदु ान
नगद
शोधभर्ना हुने
अनदु ान
नगद
नगद
नगद

131

नगद

132
133
134

नगद
नगद
नगद

135

नगद

136

नगद

137
138

नगद
नगद

139

नगद

140

नगद

141

नगद

142

नगद

143

नगद

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अग्ं रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण
सहयोग अनदु ान
खाद्यान्न वालीको उन्नत वीउ उपयोगमा मलू ्य अनदु ान
GPE को सहयोगमा कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा
सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम
आप्रावसन कामदारहरुको संजाल क्षमता अभिबृद्री
आधारभतू तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद
आधारभतू तहका स्वीकृ त दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान शिक्षकका
लागि तलब भत्ता अनदु ान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/
कर्मचारीहरु समेत)
सामदु ायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशलु ्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन
कृ षि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलव भत्ता
मनोसमाजिक परामर्श संचालन खर्च
खड्का चोकबाट टिकलधारा चोकसम्मको ३५० मि सडक भरतपरु
महानगरपालिका वडा नं. १६
रोजगार सेवा के न्द्रको सदृु ढिकरण (कम्प्टयू र, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा,
अन्य विद्युतीय उपकरण)
महर्षि मद्गु ल मन्दिर भरतपरु मनपा १ चितवन
आप्रवासी स्रोत के न्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चल
ु ो/सधु ारिएको
चल
ु ो/सौर्य ऊर्जा)
सिर्जनसिल आमा समहु भरपरु म.न.पा. १५ फुलबारी भरतपरु
महानगरपालिका वडा नं. १५
सडक निर्माण हरित मार्ग(विसाल चोक देखि नहर चोक सम्म ) भरतपरु
महानगरपालिका वडा नं.११
ट्याव्लेट खरिद
प्रेमवस्ती ज्येष्ठ नागरिक साँस्कृतिक मिलन के न्द्र पूर्वाधार निर्माण, भरतपरु
म.न.पा. ७, चितवन

125
126
127



स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)
459
1800
1600
1569
193
3600
503500
11163
187
122
2500
200
1000
100
800
2500
2500
3000
700

भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

किसिम
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अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

स्वीकृत रकम
(रु. हजारमा)

चोपनाथ अधिकारी चोक देखि भौरब बहादरु को घर हुदै लम्जुङ्ग चौक
2500
सम्मको सडक कालोपत्रे भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. १५
के न्द्रबाट छनौट भएका नमनु ा विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत
नगद
भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको
13100
ल्याव व्यवस्थापन अनदु ान
सरु क्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला
नगद
क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, १०, ११,
3134
१२, २९ मा- १६६ वटा
नगद
कालिका मन्दिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भरतपरु म.न.पा. १०, चितवन
1000
न्द्रबाट छनौट भएका नमनु ा विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत
शोधभर्ना हुने केभवन
तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको
900
अनदु ान ल्याव निर्माण
व्यवस्थापन अनदु ान
भरतपरु ५ नगरको डिलदेखि शान्तिचोक दर्गा
ु मन्दिर हुदै वडा नं. ६ को
नगद
2500
सिमाना सम्म जाने बाटो भरतपरु ५
नगद
करुङ्गा नाला पल
ु , वडा नं १४ जोड्ने सडक
4500
लामाचोक देखि गरुु ङ चोक सम्म सडक निर्माण भरतपरु महानगरपालिका
नगद
2500
वडा नं. १६
नगद
स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सदृु ढीकरण कार्यक्रम
200
सरु क्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला
क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ६, ८, ९, १३, १४, १५, १६,
नगद
15066
१७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८ मा- ८००
वटा
नगद
गणेशधाम तलाउ निर्माण एवं सौन्दर्यकरण भरतपरु म.न.पा.
1200
कुल विनियोजित रकम
११२२४००
नगद



भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

स्वीकृत रकम
(रू.हजारमा)
श्यामलाल डाँडबाट वडा कार्यालय जानेबाटो,भरतपरु १७
4000
नौरंगे टोल सयपत्री मार्ग सडक कालोपत्रे भरतपरु ११
4000
रामेश्वर चोकदेखि मिल्स एरिया ढल एवम सडक निर्माण
4000
सिर्जना टोल तारपंजु मार्ग निर्माण भरतपरु ७
2000
सिद्दार्थ टोल अन्तर्गत शान्ति मार्गदेखी सिद्दार्थ मार्गमा ढल निर्माण भरतपरु ११
4000
आलामघाटदेखी कुमरी चोक हुदँ ै सिद्दार्थ चोकदेखि किसान चोकबाट देविस्थान जाने सडक स्तरीकरण
5000
विष्णु चोकदेखि फुलबारी चौतारासम्म सडक स्तरीकरण भरतपरु १५
3000
बिकास टोल र दिपज्योती मार्ग निर्माण भरतपरु ९
4000
ज्ञानेश्वर मन्दिर, परिसरभित्र क्रियापत्री
ु भवन, स्नानगार,शौचालय,कम्पाउण्ड वाल भरतपरु १५
2500
मौरी पालक किसान महासघं बहुउदेश्यिय भवन भरतपरु १२
3000
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सचं ालन निरन्तरता
2100
महिला स्वास्थ्य स्वंय सेविकाहरुका लागि सचं ार खर्च
518
न्नयु तम सेवा मापदण्ड (Minimum service standard-Mss) सधु ारका लागि स्वास्थ्य
700
संस्था (प्रा.स्वा.के /हे.पो) लाई ससर्त अनदु ान
माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामदु ायिक माध्यमिक विद्यालयमा अग्ं रेजी/गणित/
3458
विज्ञानका लागि शिक्षण असहयोग अनदु ान
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समदु ायमा आधारित पनु र्स्थापना सहयोग कार्यक्रम
300
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम
150
बाबआ
ु मा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम
264
निजि क्षेत्रको साजैदारीमा गाईपालन प्रवर्दद्धन कार्यक्रम भरतपरु महानगरपालिका २२
1000
महिला कृ षक समहु सँग बाख्रापालन प्रावर्द्घन कार्यक्रम, भरतपरु महानगरपालिका ५ रामवाग
1000
तेल मिला स्तरोन्नती कार्यक्रम भरतपरु १९ चितवन
2000
दगु ्ध यान्त्रिकरण कार्यक्रम भरतपरु २२
2000
दगु ्ध सक
ं लन के न्द्र भवन निर्माण भरतपरु ७ प्रेमवस्ती
2500
माथिल्लो भोर्जे कृ षि सडक निर्माण,भरतपरु महानगरपालिका २९ चितवन
1500
अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप



भरतपुर महानगरपािलका
सि.
नं.
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

अनुदान प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप
नमनु ाचोक देखि मगर्नीचोक सम्म जाने कर्षि सडक निर्माण भरतपरु महानगरपालिका
सामहि
ु क खेति विस्तार, भरतपरु महानगरपालिका १६ चितवन
सनातन विद्यापिठ भमनपा १ ठिमरु ाको धर्मशाला अधरु ो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने चितवन
भरतपरु २१ सितापरु टोलमा रहेको कृ ष्ण मन्दिरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण चितवन
ङाग्रयु शेराब लिङ्ग गमु ्बा भरतपरु १५ भौतिक पूर्वाधर निर्माण
कमलादेवी मन्दिरमा कम्पाउण्ड निर्माण, चितवन
भरतपरु ११ भोजाड छे च्यु थार्पलिङ्ग गमु ्बा पनु र्निर्माण चितवन
चाकिसे महाबौद्घ कोइगो निर्माण, भरतपरु २१ चितवन
कुल विनियोजित रकम

स्वीकृत रकम
(रू.हजारमा)
2000
2000
1500
1500
1500
1200
1500
1500
65690

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि माग गर्ने योजनाहरुको सच
ू ी
क्र.स.ं वडा नं.
आयोजनाको नाम
१
८ वडा अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सिचं ाइ नहर कुलो सरसफाई, कागतीको बिरुवा बृक्षारोपण र गोडमेल
२
१४ वडा अन्तर्गतका सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार
३
१६ सरसफाई तथा नदि किनारमा मेसजाली मर्मत सधु ार
४
१७ नारायणी नदि किनार राते गौडा गजिपरु मा तटबन्ध निर्माण
५
१८ दर्गा
ु भक्त ढकालको घर देखि सशिनगर विद्यालयसम्मको नहर सरसफाई र नहर बाटो विस्तार
६
१९ वडा अन्तर्गतको सरकारी कार्यलय, स्वास्थ्य चौकी, बिद्यालय र पार्क मर्मत एबम सरसफाई
७
२१ वडा अन्तर्गतका पार्क , बिद्यालय र मठ मन्दिर मर्मत एबम सरसफाई
अन्तर्गत विधिन्न ठाउमा करे साबारी/फुलबगैचा बनाउने, माटो फिलिङ र सिंचाई कुलो
८
२३ वडा
मर्मत एबम निर्माण
९
२६ वडा भित्र पर्ने सिचं ाई नहर कुलो मर्मत र सरसफाई
१० २७ वडा अन्तर्गतका पार्क , बिद्यालय, मन्दिर र सिंचाई कुलो मर्मत र सरसफाई
११ २८ नारायणी र राप्तीको नदि किनार गोलाघाटमा पार्क निर्माण
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महानगरीय गौरवका आयोजनाको सूची
सि.नं. विषयगत क्षेत्र

१

२

पूर्वाधार विकास

सामाजिक विकास

३

आर्थिक विकास

४

वातावरण
तथा विपद्
व्यवस्थापन

५

यवु ा तथा खेलकुद

६

सश
ु ासन

गौरवका आयोजनाहरु
१. गौतमबदु ् अन्तराष्ट्रिय क्रिके ट रंगशाला निर्माण
२. भरतपरु मेट्रो प्लाजा निर्माण
३. महानगरीय नामनु ा सडक पूर्वाधार विस्तार
४. अटोभिलेज तथा लघु उद्यमग्राम निर्माण
५. स्मार्ट स्ट्रीट लाईट
६. महानगरीय सिटी हल निर्माण
७. चौबिसकोठी चनौली मेघौली सहयाक राजमार्ग
८. विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण
९. महानगरीय रिंग रोड र लिंक रोड
१०. महानगरीय साईकल लेन निर्माण
११. भरतपरु एरपोर्ट स्तारोनत्ति
१. मयेरसंग महिला तथा जोखिममा परे का समहु सँग मयेर
कार्यक्रम (गर्भवती महिलालाई निशलु ्क एम्बुलेन्स सेवा समेत)
२. शैक्षिक गणु स्तर विकास कार्यक्रम
3. सहयोगापेक्षी सडक मानव मक्त
ु महानगरपालिका
१. कृ षि विकासका लागि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम (सामहि
ु क
खेती प्रणालीसमेत)
२. महानगरीय उद्योग ग्राम
३. नारायणी नदि किनारमा पर्यटन स्तम्भ
१. ल्याण्ड फिल्ड साइट विकास
२. नारायणी नदि SEA BEACH MODEL
३. महानगरीय पार्क निर्माण
४. एक वडा एक पार्क
१. एक वडा एक खेल मैदान विकास कार्यक्रम
१. नागरिकमैत्री सेवाको लागि भौतिक तथा ICT पूर्वाधार
विकास एवं सश
ु ासन प्रवर्द्वन


कै फियत
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ
नयाँ
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ
नयाँ
नयाँ
नयाँ
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ
गत वर्षबाट निरन्तर
नयाँ थप सहित
निरन्तर



जेसिस भवन देखि लिला चोक सम्मको
ु ार
8 पिच सडकमा यात्रु बाटो क्रसको सबिध
आकर्षकको लागि रोड मार्किंग
रामलाल प्रजाको घर आगाडीबाट ठिमरु ा
9 स्कु ल सम्म पिच निर्माण
रामनगर हाईवे बाट बोर्डिंग स्कु ल सम्म
10 पिच निर्माण

7 भगवती टोलमा नाला सरसफाई कार्य

6 निर्माण

राम जानकी गार्गी कन्या गरुु कुल भवन

5 निर्माण

भारद्वाज गोत्रीय पोख्रेल प्रतिष्ठान पूर्वाधार

4 भवन मर्मत

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ

3 टायल,स्लाब ढलान र ढगा लागाउने कार्य
ुं

कुन्ज चोक देवघाट सडकमा मोजाइक

2 चिकित्सालय भान्सा घर निर्माण

योगीनरहरीनाथ योग तथा प्राकृ तिक

१००००००

१ वडा-स्तरीय

१ वडा-स्तरीय १०४५९६९.२२

३१२५८३.२

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नारायणी मार्ग रोड मर्किंग
312583.20 उपभोक्ता समिति

आधारभतू जाने बाटो
० 1000000.00 तिर्थ
उपभोक्ता समिति
रामनगर हाईवे बाट बोर्डिंग
० 1045969.22 स्कु ल सम्म पिच निर्माण
उपभोक्ता समिति

0

हालसम्म आ.व. २०७८भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी उपभोक्ता समितिको नाम
भएको रकम हुन बाँकी
१३८१६९८ ३७०३२७ 1011371.32 मिना बजार उपभोक्ता समिति
योगीनरहरीनाथ योग तथा
२०००००० १६००००० 400000.00 प्राकृ तिक चिकित्सालय भान्सा
घर निर्माण समिति
कुन्ज चोक ठाडो बाटो निर्माण
३३५५५४
259545
76009.00 उपभोक्ता समिति
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज
७०२३३९.१७
0
702339.17 कल्याण सघ
ं
भारद्वा
ज
गोत्रीय
पोख्रेल
१५८७८३४.३५
0 1587834.35 प्रतिष्ठान
राम जानकी कन्या गरुु कुल
४००००००
० 4000000.00 श्री
भवन निर्माण समिति
सरसफाई उपभोक्ता
३३९२०९.३
0 339209.30 नाला
समिति
विनियोजित
बजेट

नगर-स्तरीय

१

१

१

१

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

१
१

नगर-स्तरीय

१

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको
नं.
नाम
नं. किसिम
१ नगर-स्तरीय
1 मिना बजार भिमसेनथान पिच निर्माण

वडा नं. १

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



१ वडा-स्तरीय
नगर-स्तरीय
+ जी.स.स.
नगर स्तरीय 1,976,710.00

१
१

16 आधारभतू नदीकिनार पूर्वाधार विकास

श्री सनातन बिधापिठ भौतिक पूर्वाधार

कश्यप गोत्रीय अधिकारी समाज बहुउदेश्य

१ वडा-स्तरीय

वडा नं. १ स्थित योगी नरहरीनाथ
21 प्राकृ तिक चिकित्सालय Isolation Ward १ नगर-स्तरीय
भवनको मर्मत
22 देवघात क्षेत्रमा सरसफाई कार्य
१ वडा-स्तरीय
कुल

20 प्रगति पथ मा नाला व्यबस्थापन

19 लिला चोक सम्म ढल सर-सफाई

जनु हल रोड देखि उ.ब सम्म र उ.ब देखि

18 भवन निर्माण कार्य

वडा स्तरीय

१ वडा-स्तरीय

गणेश टायर रिसोलिंग्को
15 गल्ली(नारायणघाट बसपार्क ) मोजाइक
बिछाउने

१

१ वडा-स्तरीय

14 गणेश मन्दिर ठिमरु ा सौचालय निर्माण

17 निर्माण

१ वडा-स्तरीय

13 गणेश मन्दिर रहरघारी सौचालय निर्माण

५००००

६२०१७७

100,000.00

262,762.50

१५०००००

१५००००

२५००००

१०००००

१०००००

४०००००

१ वडा-स्तरीय

12 चित्रवन बिहार संघको पर्खाल निर्माण

१००००००

१ वडा-स्तरीय

रामनगर आनन्द बस्नेतको घरबाट लखन
11 पार्क जाने सडक पिच

नारायणघाट बसपार्क बस

150000.00 उपभोक्ता समिति

राष्ट्रिय आधारभतू बिधालय

250000.00 ब्वस्थापन समिति

100000.00

100000.00

400000.00

16798948.06

0 1500000.00 श्री सनातन बिधापिठ
श्री कश्यप गोत्रीय अधिकारी
0 1976710.00 समाज
मेनरोड ढल तथा नाली सर0 262762.50 सफाई उपभोक्ता समिति
कुलेसो निर्माण उपभोक्ता
0 100000.00 समिति
श्री योगी नरहरीनाथ योग
186017 434160.00 तथा प्राकृ तिक चिकित्सालय
निर्माण समिति
०
50000.00 श्री देवघाट १ सरसफाई समिति

0

0

0

0

0

० 1000000.00

आनन्द बस्नेतको घरचोकदेखि
लखन पार्क सम्मको सडक
पिच निर्माण उपभोक्ता समिति
पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता
समिति
रहरघारी गणेश मन्दिर
सौचालय निर्माण
सिद्दी बिनायेक गणेश मन्दिर
उपभोक्ता समिति

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

वडा योजनाको
नं. किसिम



१० बेलटांडी विन्दावासिनी सडक पिच

ष्ण टोल क ढल तथा पिच
४ रामकृ
निर्माण कार्य
लमिलाप टोल विकास ससं ्था
५ मेअन्तर्गत
पशपु ति मार्गमा बाटो निर्माण
लो टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत
६ उज्या
त्रिमार्ग पिच निर्माण कार्य
द्धु टोल विकास ससं ्थाको गामिरी
७ बटोलमा
मोज्याक टायल विस्तार गर्न
शान्ति टिक ससं ्था अन्तर्गत
८ शितल
सितल मार्ग १ पिच पनु निर्माण
मिलन टोलको भानु मा.वि. देखि वाईपास
९ सम्मको नाला निर्माण कार्यमा ह्मयु
पाईपको तल पी.सी.सी. निर्माण कार्य

३ मितेरी टोल अन्तर्गत बाटो निर्माण

२०००००.
१००००००.
४४६०२०.५

२ वडा-स्तरीय
२ नगर-स्तरीय
२ नगर-स्तरीय

३००००००.

०

२ वडा-स्तरीय १२६०३२३.९२

२ नगर-स्तरीय

०

२००००००.

२ नगर-स्तरीय

०

०

०

०

२८५००००.

०

०

०

२३०००००.
८६१४२२.२३

०

१०००००.

उपभोक्ता समितिको नाम

श्री बेलतंदी मार्ग कालोपत्रे पिच
3000000.00 निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री मिलन टोल मोज्याक टायल
446020.50 निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री शितल मार्ग बाटो तथा नालु
1000000.00 निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री बद्धु टोल विकास ससं ्था उपभोक्ता
200000.00 समिति

श्री उज्यालो टोल विकास ससं ्था
1260323.92 उपभोक्ता समिति

श्री पशपु ति मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता
2000000.00 समिति

श्री नारायणी मार्ग ढल तथा पिच
2850000.00 निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री मितेरी टोल अन्तरपथ बाटो निर्माण
861422.23 उपभोक्ता समिति

श्री त्रिवेणी नारायणी पिच निर्माण
2300000.00 उपभोक्ता समिति

श्री मिलन टोल मोज्याक टायल
100000.00 निर्माण उपभोक्ता समिति

आ.व. २०७८-७९
विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
मा भुक्तानी हुन
ु
बजेट
भएको रकम
बाँकी

२ नगर-स्तरीय

२ नगर-स्तरीय

नं. २ को विभिन्न टोलहरुमा
१ वडा
२ वडा-स्तरीय
विभिन्न पोल राख्ने कार्य
ष्ण टोल अन्तर्गत त्रिवेणी मार्गमा २ नगर-स्तरीय
२ रामकृ
बाटो पिच निर्माण

सि.
नं.

वडा नं. २

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
कै .

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

वडा योजनाको
नं. किसिम

५०००००.
१३०००००.
६६०५१८.७९

३ नगर-स्तरीय
३ नगर-स्तरीय
३

वातावरण

१२९२३९९.५४

३ वडा-स्तरीय

४ अनाथालय अगाडीको बाटो कालोपत्रे
ंजली योग जिल्ला समिति
५ पत
चितवनको सभाहल
चोक देखि मटं ेस्वरी चोक
६ स्मेली
जाने सतह ढल
डम्पिन एरियामा पार्क
७ फोहोर
विस्तार

२००००००.

३ वडा-स्तरीय

३ ज्ञान मार्ग सडक कालोपत्रे

२३७२७६०.०३

३ वडा-स्तरीय

९६००००.

श्री सर्यु नारायण मार्ग विकास
960000.00 उपभोक्ता समिति

उपभोक्ता समितिको नाम

कै .

500000.00 श्री पतंजली योग समिति
० 1300000.00 श्री टिका मार्ग उपभोक्ता समिति
उधान पार्क निर्माण उपभोक्ता
० 660518.79 श्री
समिति

०

2372760.03 श्री गङ्गा मार्ग उपभोक्ता समिति रकम?
ज्ञान मार्ग ढल तथा पिच
० 2000000.00 श्री
उपभोक्ता समिति
३८०००० 912399.54 श्री शान्ति मार्ग उपभोक्ता समिति

०

आ.व. २०७८-७९
विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
मा भुक्तानी हुन
ु
बजेट
भएको रकम
बाँकी

वडा नं. ३

तिमिल्सिना घर लाईन
२ खडानन्द
ढल निर्माण

१ सर्यु नारायण मार्ग सडक कालोपत्रे ३ वडा-स्तरीय

सि.
नं.

कुल

०

श्री पगंु ीखोला कल्भर्ट निर्माण
275805.49 उपभोक्ता समिति

558000.00 श्री पंगु ीखोला सरसफाई उपभोक्ता समिति
नारायणी मार्ग पिच निर्माण
२४०००००. २०००००० 400000.00 श्री
ज.स.
उपभोक्ता समिति
15251572.14

५५८०००.

३१११५०१. २८३५६९६

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

२ वातावरण
श+
२ प्रदेज.स.

१२ पंगु ी खोला सफाई कार्य

१३ नारायणी मार्ग पिच निर्माण

२ नगर-स्तरीय

११ पंगु ीखोलामा कल्भर्ट निर्माण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

वातावरण

19438676.48

१००८३२७.८४
७७७९६०.९४

नगरस्तरीय

उपभोक्ता समितिको नाम

० 777960.94 श्री मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता समिति

रामेश्वर शान्ति मार्ग पिच निर्माण
० 1008327.84 श्री
उपभोक्ता समिति

कुल
हालसम्म आ.व. २०७८विनियोजित भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
रकम
भएको रकम हुन बाँकी

वडा नं. ४

नगरस्तरीय

वडा योजनाको
नं. किसिम

48309.25 श्री नेपाल बौध्स्थ समाज

कै .

सरस्वति मार्ग निर्माण उपभोक्ता रकम?
३९२११०४.६४ १०९३४१५ 2827689.64 श्री
समिति
श्री वडा नं. ३ ग्रावेल उपभोक्ता
१५१८७८२.२६
1518782.26 समिति
श्री सर्यु नारायण मार्ग विकास
१०२६९७६.
1026976.00 उपभोक्ता समिति

४८३०९.२५

०

श्री हरियाली तटबन्धन उपभोक्ता
300000.00 समिति
५४०८३३.०६
० 540833.06 श्री शान्ति मार्ग निर्माण समिति
नारायणी दोभान टोल विकास
१६२६०००.
० 1626000.00 श्री
निर्माण उपभोक्ता समिति
चौतारी रोड पिच तथा ढल
५६७६४०७.९१ २८३२००० 2844407.91 श्री
निर्माण उपभोक्ता समिति
३०००००.

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३ नगर-स्तरीय

३

बगालेको घरदेखि दक्षिणसम्म ४
१ ईश्वरी
पिच निर्माण
मार्ग र ईन्दणि मार्ग जोडने श्री ४
२ शिखर
माग पिच निर्माण

सि.
नं.

कुल

ंगु ी खोलामा ग्याबिन जाली
८ पलगाउने
कार्य
नौथर
टोल
९ निर्माण कार्यशान्ति मार्गमा पिच
दोवान टोल अन्तर्गत
१० नारायणी
अनाथालय मार्ग पिच निर्माण
रोड पिच तथा ढल निर्माण
११ चौतारी
कार्य
वडा कार्यालय नजिकै नारायणी नदि
१२ किनारमा अवास्थिथ गमु ्बा भत्के को
हुनाले खोलामा ग्याबिन भर्ने कार्य
रयु ोड नविनपथ जोड्ने सरस्वती
१३ न्
मार्गमा ढल तथा पिच निर्माण कार्य
सडकहरुमा ग्रावेल गर्ने
१४ विभिन्न
कार्यको लागि
१५ सर्यु नारायण मार्ग पेटी निर्माण कार्य

भरतपुर महानगरपािलका
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कुल

१५ हरि भक्त मार्ग पिच निर्माण कार्य

१४

१३

१२

११

९
१०

८

७

६

५

४

३

गगं ाराम सापकोटाको घरदेखि
पर्वतर्फ जम्दार बा टोल र जम्दार बा
टोल देखि दक्षिण तर्फ रामपर रोड
जाडने बाटा पिच निर्माण
प्रगति मार्ग पिच निर्माण कार्य
लाङ्गघाली चोकदेखि पश्चिम बिष्णु
ज्ञवाली घर जाड्ने पिच निर्माण
भगवति टोल बिकास संस्था अन्र्तगत
ज्योति मार्ग मोज्याक टायल निर्माण कार्य
शितलचोक मक्तिनगर उच्चस्तरीय
गाबेलिङ्ग कार्य
धारापानी सरं क्षण अन्तर्गत वाल
निर्माण कार्य
गाबेलिङ्ग कार्य खाल्डाखल्डी पर्ने कार्य
पर्खाल निर्माण कार्य,त्रिचोक आरालो
नवनिर्मित पण्डाल व्यवस्थापन कार्य,
नारायणधाम रामघाट
श्री राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय
सानो यज्ञपरु ी १ कोठे भवन निर्माण
शहिद स्मृति भवनमा शौचालय
निर्माण
धारापानि टोल विकास अन्तर्गत
शिखर मार्ग र इन्द्रेणी मार्ग पिच निर्माण
नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

३५३२७२.५४

१०१०७३१.१२

२९४६४८७.९

८४६१२४.४७

२५२८४०१.४८

४

४
नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नगर स्तरीय

२१५१६८२

७७७९६१

२७४२०६१

६०००००

जी.स.स.
४ मौजदात
कोष
४

२८९४२७.८

नगरस्तरीय

४

तथा पानी
४ पार्क
७५००००
महु ान सरं क्षण
४ नगरस्तरीय
३९७६७१.
४ नगरस्तरीय १५४२३९५.९७

४

४

४

४

४

० 777960.94 श्री मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता समिति
हरि भक्त मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता
० 2151681.91 श्री
समिति
17972505.27

० 353272.54 श्री शितलचोक मक्ति मार्ग गाभेल
धारापानी सरं क्षण निर्माण तथा
० 750000.00 श्री
व्यवस्थापन
० 397671.00 कृ ष्ण मार्ग सडक निर्माण
० 1542395.97 भगवती मार्ग पर्खाल निर्माण
नारायणधाम आश्रम नजिक नदी
० 289427.80 श्री
तटबन्धन तार जाली लगाउने
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय
० 600000.00 श्री
व्यवस्थापन समिति
शहिद स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता
० 2742061.36 श्री
समिति

० 1010731.12 श्री ज्योति मार्ग निर्माण

० 846124.47 श्री प्रगति मार्ग निर्माण
लाङ्गघाली चोक अभियान मारर्ग्
० 2946487.90 श्री
बाटो निर्माण

७५०००० 1778401.48 यज्ञपरी पिच निर्माण
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न न्ह्यार्बु चयोलिंग गमु ्बा
५ उर्ज्ञा
पाठशाला भवन निर्माण कार्य
६ दगं चौतारीमा कल्भर्ट बनाउने कार्य
७ गमु ्बा टोल जमनु ा मार्ग ग्रावेल कार्य
मा.वि. तोरिखेतमा मचं निर्माण,
८ राष्ट्रिय
फर्निचर निर्माण र झ्याल ढोका मर्मत
मा.वि. तोरिखेत भवनको
९ राष्ट्रिय
ताला थप कार्यको लागि
मा.वि. तोरिखेत खानेपानी
१० राष्ट्रिय
कार्यको लागि
भवानी शकं रको घरदेक्खी
११ कै लाशनगर सम्मको बाटो पिच
निर्माण गर्नको लागि



०
०
०
०
०

३८८९३०.
१०००००.
२००००००.

२००००००.

५ शिक्षा
५ नगर-स्तरीय १९२५८०७.५९
३६००००.

५ नगर-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय

५ जी.स.स. +
म.न.पा
५ नगर-स्तरीय

०

०

०

५ नगर-स्तरीय १७५९४६६.२१

१५०००००.

५ नगर-स्तरीय ४६५०७०७.६४

गं चौतारी बाट ओम शान्ति चोक
३ दसम्मको
पिच निर्माण कार्य

४ बद्धु हरि मार्ग बाँकी खण्ड पिच निर्माण ५ वडा-स्तरीय

०

५ नगर-स्तरीय १०१२८०३.२४

२ सगरमाथा मार्ग पिच निर्माण कार्य
०

०

१००००००.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै .

श्री भवानी शकं रको घर देखि
2000000.00 कै लाशनगर बाटो उपभोक्ता समिति

2000000.00 श्री राष्ट्रिय मा.वि. तोरिखेत
श्री राष्ट्रिय मा.वि. तोरिखेल विद्यालय
1925807.59 व्यवस्थापन समिति
श्री राष्ट्रिय मा.वि. तोरिखेल विद्यालय
360000.00 व्यवस्थापन समिति

श्री टाईगरचोक रे वा मार्ग पिच मर्मत
1000000.00 उपभोक्ता समिति
श्री सगरमाथा पिच निर्माण उपभोक्ता
1012803.24 समिति
श्री दगं चौतारी बात ओम शान्ति चोक आ.व. ०७६/
4650707.64 सम्मको पिच निर्माण उपभोक्ता समिति ७७ को
श्री बद्धु हरि मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता
1500000.00 समिति
श्री उर्ज्ञान न्ह्यार्बु चयोलिंग गमु ्बा
1759466.21 पाठशाला भवन निर्माण उपभोक्ता समिति
388930.00 श्री कल्भर्ट उपभोक्ता समिति, तोरिखेत
100000.00 श्री गमु ्बा टोल जमनु ा मार्ग उपभोक्ता समिति

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी
५ वडा-स्तरीय

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

रे वा मार्ग पिच मर्मत
१ टाईगरचोक
निर्माण कार्य

सि.
नं.

वडा नं. ५

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
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२४

२३

२२

२१

२०

१९

१८

१७

१६

१५

१४

१३

१२

विनोद रानाभाट अगाडी नहर
पलु देखि पश्चिम वडा नं. १५ को
सिमानासम्म पिच निर्माण कार्य
श्री कै लाशनगर माध्यामिक विद्यालय
भवन निर्माण
राधा खतिवडाको घर अगाडी दक्षिण
जाने बाटो ग्रावेल र तलु सी पौडेलको
घर अगाडी दक्षिण जाने बाटो ग्रावेल
कमलपोखरी परिसार सधु ारका लागि
कै लाशनगर मा.वि. पूर्वाधार निर्माण
कार्य
सिचाई गर्नको लागि सोलार सहित
पाईपलाईन विच्याउने कार्य
बाटो ग्रावेल कार्यको लागि
क्षेत्र विक्रम थापाको घर देखि नारायण
मार्ग हुदँ ै दक्षिण लक्ष्मी गरुु ङको घर
सम्म पिच निर्माण
लालपु ाते मार्ग ग्रावेल कार्यको लागि
न्यु अनाद टोल सवु ेदीन कुल मन्दिर
ग्रावेल कार्य
चेली नेपाल अगाडी र हातेमालो टोल
श्रीमाया नेपालीको घर जाने बाटो
ग्रावेल निर्माण कार्य
गणेश टोल बाटो नं. ११ मार्गको बाटो
ग्रावेल कार्यको लागि
नेपाल कांग्रेस पार्टी कार्यालयबाट
रामकृ ष्ण प्याकुरे लको घर सम्मपिच
निर्माण कार्य
०
०
०
०
०
०
०

३५०००००.
३२००००.

५ वडा-स्तरीय ५९९९०३.०४
५ नगर-स्तरीय १८७९९७९.६५
१५००००.
३०००००.
१५००००.
२००००००.

५ वडा-स्तरीय
५ वातावरण
१००००००.
+ २३६८९९९.०३
५ जी.स.स.
म.न.पा
५ वडा-स्तरीय
२०००००.

२८२८९२.

५ शिक्षा

५ नगर-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५ नगर-स्तरीय

०

०

०

०

०

०

५ नगर-स्तरीय १०९२४२८.५

श्री गणेश टोल बाटो नं. ११ मार्ग
150000.00 उपभोक्ता समिति
श्री नेपाल कांग्रेस पार्टी कार्यालयबाट
2000000.00 रामकृ ष्ण प्याकुरे लको घर सम्म पिच
उपभोक्ता समिति

श्री चेली नेपाल र हातेमालो बाटो
300000.00 ग्रावेल उपभोक्ता समिति

1000000.00 श्री कमल पोखरी परिसर सधु ार समिति
श्री विद्यालय व्यवस्थापन समिति
2368999.03 कै लाशनगर मा.वि.
श्री कल्याणपरु सेलो जल उपभोक्ता
200000.00 समिति
599903.04 श्री शर्थक बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति
श्री क्षेत्र विक्रम थापाको घर देखि
1879979.65 नारायण मार्ग हुदँ ै दक्षिण लक्ष्मी गरुु ङको
घर सम्म पिच निर्माण उपभोक्ता समिति
282892.00 श्री लालपु ाते मार्ग ग्रावेल उपभोक्ता समिति
श्री न्यु आनन्द टोल सवु ेदी कुल मन्दिर
150000.00 उपभोक्ता समिति

श्री समृद्ध र गौरी मार्ग ग्रावेल उपभोक्ता
320000.00 समिति

3500000.00 श्री कै लाशनगर मा.वि.

श्री बिनोद रानाभाट अगाडी नहर
1092428.50 पलु देखि पश्चिम वडा नं. १५ को
सिमानासम्म पिच उपभोक्ता समिति
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४

३

१
२

सि.
नं.

२४९८६७.
३०८९५२.
३६९६००.
४९५००.

५ वडा-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५ वडा-स्तरीय
५
०

०
०

०

०

०

०

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

369600.00
49500.00
499383.56
33033815.25

308952.00

648161.00 श्री सईरम मार्ग पिच निर्माण समिति
श्री नेपालि कांग्रेस पार्टी कार्यालय उत्तर
249867.00 जाने बाटो उपभोक्ता समिति

श्री सृजनशिला आमा समहु को
366434.79 प्रतिक्षालायबाट ओम शान्ति चोकसम्म
ढल निर्माण उपभोक्ता समिति

400000.00

2500000.00

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
हुन बाँकी
100000.00 श्री गमु ्बा टोल जमनु ा मार्ग उपभोक्ता समिति
2500000.00

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
वडा नं. ६

६४८१६१.

५ नगर-स्तरीय

५ नगर-स्तरीय ३६६४३४.७९

वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम
गमु ्बा टोल जमनु ा मार्ग ग्रावेल कार्य
६ वडा-स्तरीय १०००००.
०
दक्षिणकाली मार्ग भक्तेलिग कालोपत्रे ६ वडा-स्तरीय २५०००००.
०
अमरज्योति स्कु लबाट दक्षिण १३ नं.
६ वडा-स्तरीय २५०००००.
०
सिमानासम्म कालोपत्रे
सिद्धेश्वोर शिवालाय सभाहाल निर्माण ६ वडा-स्तरीय ४०००००.
०

सु ालचोक देखि उत्तर डी. चौतारो
२६ भसम्म
आउने बाटो पिच मर्मत
पाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय उत्तर
२७ नेजाने
बाटो ग्रावेल
विकास ससं ्थाहरुले फलफुल
२८ टोल
तथा फुलका बिरुवा बिउ बिजन खरिद
२९ च्यापकतार मेसिन खरिद
३० नेततृ ्व विकास तालिम कार्यक्रम
३१ खेलकुद मैदानमा ट्वाइलेट बनाउने कार्य
कुल

गं चौतारीबाट ओम शान्ति
२५ दचोकसम्म
कुलो निर्माण कार्य

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



४

३

२

१

सि.
नं.

७२८५३५.

६ नगर-स्तरीय

६
६
६
६
६

728535.00

० 1261670.00 श्री नवज्योति निर्माण उ.स.
गीतानगर सामदु ायिक सिकाई के न्द्र
० 1288075.00 श्री
एवं पर्यटन सूचना के न्द्र
० 420890.00 श्री शिव मन्दिर व्यवस्थापन समिति
० 216074.00 श्री नव दर्गा
ु भवानी मन्दिर
८१११५८ 539697.00 श्री पारिजात मार्ग उपभोक्ता समिति
१६१३१०
63649.00 श्री आकृ ति टोल उपभोक्ता समिति
९९८८५८ 1698010.00 श्री श्रीराम मार्ग बाटो निर्माण उ.स.
12116600.00

०

० 400000.00

वडा नं. ७

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

नगर-स्तरीय ४२०८९०.
नगर-स्तरीय २१६०७४.
नगर-स्तरीय १३५०८५५.
नगर-स्तरीय २२४९५९.
नगर-स्तरीय २६९६८६८.

६ नगर-स्तरीय १२८८०७५.

६ नगर-स्तरीय १२६१६७०.

४०००००.

६ वडा-स्तरीय

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम कै .
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी
ड्रेन व्यवस्थापन
७ नगर स्तरीय ३५०००००. २५०३४९५ 996505.00 श्री ड्रेन तथा ग्रीन ट्रयाक समिति
शान्ति टोल सडक मर्मत तथा
शान्ति टोल सडक मर्मत तथा मोज्याक ७ नगर स्तरीय ३२४८०००. २५०३८०० 744200.00 श्री
मोज्याक टायल उपभोक्ता समिति
चिल्ड्रेन पार्क निर्माण कार्य
७ नगर स्तरीय ५४४८४४.
544844.00 श्री चिल्ड्रेन पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति
सृजनशिल समाज नेपालमा टायल
७ वडा-स्तरीय १०००००.
० 100000.00 श्री सृजनशिल समाज नेपाल
लगाउने कार्य

५ सडक मर्मत/ ग्रावेल
भवन कम्पाउण्ड वाल र
६ कार्यालय
शौचालय मर्मत
७ नवज्योति मार्ग कल्भर्ट निर्माण
सामदु ायिक सिकाई के न्द्र एवं
८ गीतानगर
पर्यटन सूचना के न्द्र भवन निर्माण
९ के शरवाग शिव मन्दिर मर्मत सधु ार
१० दर्गा
ु मन्दिर मर्मत सधु ार
११ पारिजात मार्ग सडक नाली निर्माण
१२ आकृ ति टोल विकास संस्थाको सडक मर्मत
१३ श्रीराम मार्ग सडक पिच
कुल

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

वडा नं. ८



उपभोक्ता समितिको नाम

४९९५०० श्री गणेश सप्लायर्स, भरतपरु २६

२०१६१९३ श्री शोभा भगवती पिच समिति

५००००० श्री कामाख्य देवी मन्दिर उपभोक्ता समिति
१३८६३३४ श्री मितेरी बाटो निर्माण समिति
१३५७३७ श्री कामाख्य देवी मन्दिर उपभोक्ता समिति

न्यू सिर्जना चोक मोज्याक टायल
८०४९१९ श्री
निर्माण उपभोक्ता समिति

L&G Construction
४००००० श्री
(कोटेसनबाट)

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

०

श्री कृ ष्णपरु ् खेल मैदान स्तारोनात्ति
130000.00 उपभोक्ता समिति
मनकामना टोल विकास संस्था,
० 1813856.00 श्री
मार्ग नं. ३ उपभोक्ता समिति
4879405.00

० 150000.00

० 400000.00 श्री ग्रावेल बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम
कार्यालय ८ परिसरमा अपाङ्ग मैत्री ८ नगर-स्तरीय
१ वडा
४०००००.
०
शौचालय तथा ग्रावेल फिलिंग कार्य
अशोक टोल अन्तर्गत न्यू सिर्जना
२ चोकदेखि दक्षिण तर्फ सडकमा मोज्याक ८ नगर-स्तरीय
८०४९१९
०
टाईल लगाउने कार्य
३ कामाख्या मन्दिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण ८ नगर-स्तरीय
५०००००.
०
४ मितेरी सडक निर्माण
८ नगर-स्तरीय २४१८४००.१९ १०३२०६६
५ कामाख्या देवी मन्दिरमा रंगरोगन
८ नगर-स्तरीय
१३५७३७
०
गं म आदिवासी टोलको शोभा भगवती ८ नगर-स्तरीय २०१६१९३
६ समन्दिर
०
देखि उत्तर पिच निर्माण
७ सी.सी. क्यामरे ा जडान कार्य
८ नगर-स्तरीय
४९९५००.
०

कुल

७ वडा + नगर १८१३८५६.

८ मनकामना टोल मार्ग नं. ३ बाटो

१३००००.

१५००००.

७ वडा-स्तरीय
७ नगर-स्तरीय

४०००००.

७ वडा-स्तरीय

७ फुटबल ग्राउण्ड स्टेज निर्माण कार्य

५ वडा नं. ७ को विभिन्न बाटोमा ग्रावेल
मचान सप्लायर्सलाई बद्धु चोक देखि
६ दिपेन्द्र चोक माछापछ्ु रे चोक सम्म गरिन
वेल्ट आधनि
ु क सिस्टम कार्यक्रम

कै .

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

३०००००

८ नगर-स्तरीय
८



० 800000.00
० 1378407.30 श्री प्रभात मार्ग उपभोक्ता समिति
० 400000.00 श्री विकाश चोक नाला निर्माण उपभोक्ता समिति
० 3937463.44 श्री धर्मराज मार्गमा नाला निर्माण उपभोक्ता समिति
० 1354968.90 श्री बसन्त चोक नाला निर्माण उपभोक्ता समिति
धर्मराज न्मार्ग नाला उपभोक्ता
० 186370.50 श्री
समिति

८०००००.
४०००००.
३९३७४६३.४४
१३५४९६८.९
१८६३७०.५

१३७८४०७.३

७०००००.

० 800000.00
० 700000.00

श्री त्रिपरु े श्वर टोल पिच निर्माण
० 2250000.00
समिति

८०००००.

२२५००००.

आ.व. २०७८विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी

वडा नं. ९

उपभोक्ता समितिको नाम

श्री अगन्धर कंडेलको घरदेखि उत्तर
० २७६६८७८ बेलकुमारी रानाभाटसम्म पिच निर्माण
उपभोक्ता समिति
० ३०००००
८५०९५६१

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

२७६६८७८

८ नगर-स्तरीय

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको
नं.
नाम
नं. किसिम
त्रिपरु े श्वर तो मायादेवी रिजाकको घरदेखि
१ पर्वु बद्रिनाथ अधिकारीको घर घले टोल र ९ वडा-स्तरीय
हरिबंश चोक तर्फ नयाँ पिच निर्माण
२ काँडाघरि एपोलो पेन्ट्स पछाडी नयाँ पिच निर्माण ९ वडा-स्तरीय
टोल मर्स्यान्ग्दी मार्ग सडक
३ नारायणी
९ वडा-स्तरीय
मोज्याक टायल निर्माण
४ त्रिपरु ेश्वर टोल प्रकाश गौतमको घरलाईन सडक पिच ९ वडा-स्तरीय
टोल प्रभात मार्ग तथा मिलन टोल ९ नगर-स्तरीय
५ विशाल
लाल बहादरु थापाको घरलाईन सडक ग्रावेल
६ होम कटेज घरदेखि पर्वु नाली निर्माण
९ नगर-स्तरीय
७ धर्मराज मार्गमा नाला निर्माण
९ नगर-स्तरीय
८ बसन्त चोक नाला निर्माण
९ नगर-स्तरीय
धर्मराज मार्ग अन्तर्गत चित्र बहादरु
९ रानाभाटको घर देखि विजय लामाको घर ९ नगर-स्तरीय
सम्म सडक पिच निर्माण

अगन्धर कंडेलको घरदेखि उत्तर
८ बेलकुमारी रानाभाटसम्म पिच निर्माण
कार्य
९ गणेश मन्दिर सत्तल िनर्माण
कुल
१०

कै .

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

५०००००.

४९२८८३
४५८५५०

वडा नं. १०



श्री अरुण मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री गणेश मार्ग मोज्याक टायल
उपभोक्ता समिति
श्री खरीका मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति

1000000.00
४३०५७१७
१२५५४७१४।३२

श्री नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन
1800000.00 शाखा

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी
1083832.00
1158806.68
1919781.36
1286577.28

उपभोक्ता समितिको नाम

दर्गा
ु टोल सडक निर्माण
० 4220868.13 श्री
उपभोक्ता समिति
० 500000.00 श्री बिहानी टोल सधु ार समिति
श्री हाकिम चोक कल्भर्ट देखि
० 4376877.12 जय नेपाल चोक सडकम फुटपाथ
निर्माण उपभोक्ता समिति
०
४९२८८३ काेटेशनबाट
०
४५८५५० काेटेशनबाट
० 20904955.39

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

९ नगर-स्तरीय
९ नगर-स्तरीय

९ नगर-स्तरीय ४३७६८७७.१२

९ नगर-स्तरीय

९ नगर-स्तरीय ४२२०८६८.१३

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम
१ मित्रचोक पिच निर्माण
१० नगर-स्तरीय १०८३८३२.
०
टोल विकास संस्था अन्तर्गत गणेश १० वडा+ नगर- ११५८८०६.६८
२ स्वोस्तिक
०
मार्गमा मोज्याक टायल
स्तरीय
३ खरीका मार्गमा ढल निर्माण तथा मोज्याक टायल कार्य १० नगर-स्तरीय १९१९७८१.३६
०
४ एरपोर्ट साईडमा ह्मयु ्म पाईप राखी ग्रावेल फिलिंग कार्य १० नगर-स्तरीय १२८६५७७.२८
०
नेपाल पत्रकार महासघं चितवन शाखामा
५ कम्पाउण्ड वाल मोज्याक टायल मार्बल
१० नगर-स्तरीय १८०००००.
०
ए.सी. इत्यादि मर्मत कार्य
६ मोज्याक लगाउने काम,सप्तगण्डकी बहुमखु ी क्याम्पस १० नगर-स्तरीय १००००००.
०
रु अस्पताल पि.सि.अार.ल्याब भाैतिक १० िज.स.स./
७ भरतप
४३०५७१७
०
पूर्वाधार
नगर-स्तरीय
कुल
१२५५४७१४।३२

ु टोल जाने भवन र सापकोटा मिलबाट
१० दपर्गा
र्वु बाटो निर्माण
११ बिहानी टोल सधु ार भवन पूर्वाधार निर्माण
चोक कल्भर्ट देखि जय नेपाल
१२ हाकिम
चोक सडकम फुटपाथ निर्माण
१३ जंगल सिमाना अन्तरगत वडा नं. ९ मा ग्राभले
१४ िवपत्त व्यवस्थापन (काँडाघारीचाेक)
कुल

कै .

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

विनियोजित हालसम्म
सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको बजे
ट (म.न.पा. भुक्तानी
नं.
नाम
नं. किसिम
बाट)
भएको रकम
१ शकं र सितल भवन निर्माण
११ वडा-स्तरीय १००००००.
२ कमला देवी मन्दिर जेष्ठ नागरिक आवास ११ वडा-स्तरीय १००००००.
गृह निर्माण
३ बिपद् व्यवस्थापन ग्रावेलिंग फिलिंग कार्य ११ वडा-स्तरीय
२०००००.
४ दिपज्योति सहकारि के रुं गा घोल सम्म
११ नगर स्तरीय ३००००००.
नाला निर्माण
५ सिद्धिबनायक टोल महाकाली सगरमाथा ११ नगर स्तरीय ५००००००.
मार्ग सडक निर्माण कार्य
६ पोखरे लि सामदु ायीक भवन निर्माण सधु ार ११ नगर स्तरीय १००००००.
७ नबजिबन टोल सडक उन्नति सिल पथ ११ नगर स्तरीय २००००००.
तथा ललिगरु ाश पथ
८ जखडीमाई मन्दिर पर्बाध
११ नगर स्तरीय
२०००००.
ु ार निर्माण
९ मक्ति
११ नगर स्तरीय ४६३७००२.५५
ु नगर पथ सडक पिच कार्य
१० गोर्खाली टोल अन्तर्गत मनास्लु मार्ग पिच ११ नगर स्तरीय ७५८७११.२५
निर्माण कार्य
११ गाई खर्क बाट कमला मन्दिर सम्म पिच ११ नगर स्तरीय ९७३१७२.४७
निर्माण
१२ पारिजात ओल अन्तर्गत समिश्रण मार्ग निर्माण ११ नगर स्तरीय
८१६४२६.
१३ दीपज्योति टोल मिलिजलु ी हरित मार्ग
११ नगर स्तरीय ५३०८६०७.
नाला निर्माण

वडा नं. ११
उपभोक्ता समितिको नाम



5308607.00 मार्ग/ हरित मार्गमा नाला निर्माण उ.स.

श्री दिपज्योति टोल अन्तर्गत मिलिजलु ी

973172.47 जाने सडक पिच निर्माण .उस.
816426.00 श्री समिश्रण मार्ग उ.स

श्री गाई खर्क चोक देखि कमला मन्दिर

758711.25 सडक निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री मनास्लु मार्ग (न) कालोपत्रे पिच

2000000.00 पथ निर्माण उ.स
ु ार उ.स
200000.00 श्री जखडीमाई मन्दिर पर्बाध
ु नगर पथ सडक निर्माण उ.स
4637002.55 श्री मक्ति

श्री उन्नति सिल पथ तथा ललिगरु ाश

5000000.00 उपभोक्ता समिति
1000000.00 श्री सामदु ायिक भवन उपभोक्ता समिति

श्री सिद्धिविनायक बाटो निर्माण

3000000.00 निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री दिपज्योति के रुं गा घोल नाला

1000000.00 उ.स
200000.00 श्री ग्रावेलिंग फिलिंग कार्य

श्री कमला देवी मन्दिर पर्बाध
ु ार निर्माण

ं र सितल भवन निर्माण उ.स
1000000.00 श्री शक

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
कै .

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

१४ पारदर्शी टोल अन्तर्गत बरपिपल चोकबाट
अगाडी भित्रि बाटो निर्माण
१५ पारदर्शी टोल अन्तर्गत सितल मार्ग पिच निर्माण
कमला देवी मन्दिर टोल विकास ससं ्था
१६ भित्र डम्बर बि.क. को घर देखि शिरोमणि
घिमिरे घर सम्म कालोपत्रे
१७ मृगकुन्ज अन्तर्गत हरियाली मार्ग पिच निर्माण
१८ के रुं गा घोल सरसफाई कार्य
जनोदय समन्वयन र पोखरी टोल सिमाना
१९ अन्तर्गत पावर हाउस पर्वु शान्ति चोक
सडक पिच निर्माण कार्य
२० पारदशी टोल नमनु ा मार्ग
२१ हिमाली पथ देवीप्रसाद मार्ग पिच निर्माण
२२ नवजागृत आधारभतू विद्यालय शौचालय
निर्माण कार्य
२३ सिद्धिबनायक टोल भवन अगाडी नाला
निर्माण
२४ प्रगति पथ टोल अन्तर्गत घमु ारो मार्ग
कार्यको लागि
२५ जागृति टोल ढल निर्माण कार्य
ु नगर पोखरी चोक नयाँ किरण के रुं गा
२६ मक्ति
घोल पिच निर्माण कार्य
२७ पारदर्शी टोल अन्तर्गत मिलिजलु ी मार्ग
पिच निर्माण कार्य
२८ मकालु मार्ग पिच निर्माण



747585.00 नमनु ा मार्ग पिच निर्माण उ.स
853692.80 श्री हिमाली पथ देवीप्रसाद मार्ग पिच उ.स

११ नगर स्तरीय
११ नगर स्तरीय

श्री सिद्धिबनायक टोल भवन अगाडी

श्री मिलिजलु ी मार्ग पिच निर्माण

1461767.93 के रुं गा उ.स

784828.69 समिति
११ नगर स्तरीय १४१२२८८.४१ ४००००० 1012288.41 मकालु मार्ग उ.स

११ नगर स्तरीय ७८४८२८.६९

११ नगर स्तरीय २७५७३२१.५५ १२९५५५४

मक्ति
ु नगर पोखरी चोक नयाँ किरण

4273757.00 श्री जागृति टोल ढल निर्माण समिति

४२७३७५७.

११ नगर स्तरीय

1106198.00 नाला निर्माण समिति

2201778.42 घमु ाउरो मार्ग पिच निर्माण उ.स

११०६१९८.

227451.36 व्यवस्थापन समिति

११ नगर स्तरीय २२०१७७८.४२

११ नगर स्तरीय

११ नगर स्तरीय २२७४५१.३६

श्री नव जागृति आधार्भुत विद्यालय

श्री विद्युत मार्ग निर्माण उपभोक्ता
समिति

7944758.21

११ नगर स्तरीय ७९४४७५८.२१
७४७५८५.
८५३६९२.८

3668485.12 हरियाली मार्ग पिच निर्माण उ.स
175072.93 श्री के रुं गा घोल सरसफाई उ.स

११ नगर स्तरीय ३६६८४८५.१२
११ वातावरण १७५०७२.९३

श्री कमला देवीमन्दिर टोल विकास
ससं ्था

1026908.00 श्री सितल मार्ग निर्माण समिति
1956262.42

१०२६९०८.

११ नगर स्तरीय

494333.00 श्री एन पि आई रोड निर्माण समिति

११ नगर स्तरीय १९५६२६२.४२

४९४३३३.

११ ५०र५०

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

सि.
नं.

१ वडाभित्र ग्रावेल

लालिगरु ास मार्ग पिच निर्माण कार्य
वार्ड कार्यलय भवन निर्माण कार्य
नयाँ किरण कमल कुसमु मा.बि. भवन निर्माण
नयाँ किरण मा.बि. छाना मर्मत
नयाँ किरण मा.बि. फल सिलिंग
सिद्धिजनकल्याण प्रा. बि.
पोखरी टोल अन्तर्गत श्रीकृ ष्ण मार्ग पिच मर्मत
११/१२ सिमाना
कुल

३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१

वडा नं. १२

१२ वडा-स्तरीय

४५००००.

450000.00 समिति

श्री भरतपरु महानगरपालिका ग्रावेल

उपभोक्ता समितिको नाम

1300000.00
200000.00
200000.00
100000.00
378878.00 श्री कृ ष्ण मार्ग पिच मर्मत समिति
184888.35 श्री कल्भर्ट निर्माण समिति
71599525.06

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

नगर स्तरीय ३७७९०२३.
नगर स्तरीय ४९९०२३.८२
जि.स.स.का. १३०००००.
शिक्षा
२०००००.
शिक्षा
२०००००.
वडास्तरीय
१०००००
नगर स्तरीय
३७८८७८
नगर स्तरीय १८४८८८.३५
२३६३७६६.३५

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
मा भुक्तानी
ु
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी

११
११
११
११
११
११
११
११

श्री माछापच्ु छ्रे मार्ग उ.स.

श्री शभु कामना मार्ग उ.स
श्री हिमचलु ी मार्ग सडक निर्माण
उपभोक्ता समिति
श्रीगणेश मार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता
समिति
श्री गगं ालाल मार्ग पिच बाटो निर्माण
उपभोक्ता समिति
3779023.00 श्री लालिगरु ास मार्ग सडक निर्माण उ.स.
499023.82 Aceone Builders & Suppliers

नी बजार टोल अन्तर्गत माछापच्ु छ्रे मार्ग ११ नगर स्तरीय ६०३४२७.८
२९ बेपिच
603427.80
निर्माण
३० शभु कामना मार्ग पिच निर्माण कार्य
११ नगर स्तरीय २२७४९६३.९४ १०७९९४४ 1195020.13
३१ हिमचलु ी मार्ग सडक निर्माण कार्य
११ नगर स्तरीय १९४०५९८.४ ५३०००० 1410598.40
शधाम चोक देखि गणेशधाम मन्दिर ११ नगर स्तरीय ७०७१८२२.
३२ गणे
7071822.00
सम्म सडक निर्माण
टोल अन्तर्गत गगं ालाल मार्ग पिच ११ नगर स्तरीय
३३ परिजात
८४७७५७.
847757.00
निर्माण

कै .

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका



१५

१४

१३

१२

११

९
१०

८

१२ वडा-स्तरीय

३ जिल्ला प्रशासन एकता टोल कालोपत्रे मर्मत
ष्ण न्यौपानेको घरको उत्तर पूर्व
४ कृकालोपत्रे
मर्मत
पन्तको घरको उत्तर पश्चिम नौरंगे
५ उदय
टोलमा मोज्याक
जं ु मार्ग मोज्याक तथा शितल चोक
६ मपिच
निर्माण
न्द्र टोलदेखि कालिका चोकसम्म
७ दिपे
ढुंगाको पर्खाल सहित कालोपत्रे

श्री सहयोगि टोल १५ न.बाटो पिच

716596.08 निर्माण उपभोक्ता समिति
700000.00 श्री जि.ह.सि.मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति

४५००००.

१२ वडा-स्तरीय

450000.00 चोक पिच निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री मजं ु मार्ग मोज्याक तथा शितल

450000.00 श्री धनगडा उपभोक्ता समिति

कालिका चोक देखि दिपेन्द्र चोक
१२ नगर-स्तरीय ४००००००. २२५०००० 1750000.00 श्री
सडक कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री राइनो चिल्ड्रेन पार्क निर्माण
राइनो चिल्ड्रेन पार्क निर्माण
१२ नगर-स्तरीय ४००००००.
4000000.00 उपभोक्ता समिति
सहयोगि मार्गमा पिच निर्माण कार्य
१२ नगर-स्तरीय २४५८६५५.८७
2458655.87 श्री सहयोगि मार्गमा पिच योजना
जिल्ला प्रशासन टोलमा सतह ढल निर्माण १२ नगर-स्तरीय ४१६०९०.७
416090.70 श्री समन्वय मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री प्रगतिमार्ग पिच निर्माण उपभोक्ता
नौरंगे प्रगति पथमा कालोपत्रे निर्माण
१२ नगर-स्तरीय १११७०६१.८७
1117061.87 समिति
राम के सी घरको चोक देखि उत्तर बाटो हुदै १२ नगर-स्तरीय ३९३४०००. २०७९०००
श्री घरे लु मार्ग ढल तथा पिच निर्माण
1855000.00
घरे लु टोलबाट वाइपास रोडसम्म ढल र पिच
उपभोक्ता समिति
श्री नौरं ,आनन्द चोक,सनु गाभा
नौरंगेचोक-आनन्द चोक सतह ढल
१२ नगर-स्तरीय ३५०००००.
3500000.00 सतहढल निर्माण उपभोक्ता समिति
वर्षातमा डुबान भएको ठाउँमा पानि
१२ नगर-स्तरीय १५२३३७.६
152337.60
कटाउन खन्ने कार्य
टाईटनिक चोकमा क्रसिंग कल्भर्ट
टाईटनिक चोकमा क्रसिंग कल्भर्ट निर्माण १२ नगर-स्तरीय १८४८८८.३५
० 184888.35 श्री
निर्माण उ.स.
कुल
18994279.47

४५००००.

१२ वडा-स्तरीय

मोती मार्ग पिच तथा ढल निर्माण
१२ वडा-स्तरीय २०२२६४९. १२२९००० 793649.00 श्री
उपभोक्ता समिति

७०००००.

१२ वडा-स्तरीय ७१६५९६.०८

२ सहयोगि टोल बाटो न.१५ कालोपत्रे

भरतपुर महानगरपािलका
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आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम
१३ तराई मधेश

२ वडा कार्यालय मर्मत

कै .

श्री सामहि
ु क आवास निर्माण उपभोक्ता न.पा.

उपभोक्ता समितिको नाम

625000.00 समिति

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
मा भुक्तानी
ु
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी

वडा नं. १३ कार्यालय मर्मत
१३ नगर-स्तरीय २२९८०८३.८६ ११६०००० 1138083.86 श्री
उपभोक्ता समिति
३ शहिद पार्क निर्माण
१३ वडा-स्तरीय
२०००००. ४०००० 160000.00 श्री शहिद पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री खगेरी शाखा नं. ०+१ मर्मत
४ सिचं ाईमा पजंु ीगत अनदु ान
१३ वडा-स्तरीय
१०००००.
100000.00 उपभोक्ता समिति
लसहर सामदु ायिक वनमा मेषजाली १३ नगर-स्तरीय ६८४११३.४
श्री बेल सहर मध्येवर्ति वन उपभोक्ता
५ बेवाल
684113.40
निर्माण
समिति
राईनोकुन्ज बोटे पर्यटन पूर्वाधार
६ राईनोकुन्ज पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
१३ नगर-स्तरीय ११०००००. २२०००० 880000.00 श्री
निर्माण
राईनोकुन्ज भ्टयु ावर पर्खाल निर्माण
७ पार्क तथा पानि महु ान संरक्षण अन्तर्गत १३ वातावरण
९५४७३८.
० 954738.00 श्री
उपभोक्ता समिति
आधारभतू स्वास्थ संस्था कार्यालय
८ स्वास्थ संस्था परिसरमा ग्रावेल कार्य १३ नगर-स्तरीय ८७१३११.८३
० 871311.83 श्री
परिसर ग्रावेल उपभोका समिति
शिवलय मन्दिर भौतिक पूर्वाधार १३ नगर-स्तरीय
श्री ओम शिवालय मन्दिर पूर्वाधार
९ ओम
२०००००.
०
200000.00
निर्माण
निर्माण
वडा नं. १३ को विभिन्न
श्री वडा नं. १३ बाटो ग्रावेल उपभोक्ता
१० कश्यप
१३
नगर-स्तरीय
९९०२३६.७३
०
990236.73
सडकहरुमा ग्रावेल कार्यको लागि
समिति
वि.क.को घर देखि जिवन
श्री विष्णु वि.क.को घर देखि जिवान
११ विष्णु
१३
नगर-स्तरीय
३२२१६.
०
32216.00
महत्तोको घरसम्म ग्रावेल
महत्तोको घरसम्म ग्रावेल उ.स.

१ सामहि
ु क आवास निर्माण

सि.
नं.

वडा नं. १३

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
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१३ नगर-स्तरीय

१३ वडा-स्तरीय

वडा नं. १४



श्रेष्ठको घरबाट पलु चोकसम्म
४ सोम
उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो
५ विश्वछहारी पार्क निर्माण
ु रीचोक देखि उत्तर टाँक थापाको घर
६ ठक
सम्म पिच निर्माण
७ सामहि
ु क आवास निर्माण

३ प्राथमिक स्वास्थ के न्द्र भवन मर्मत

१४

६२५०००.

१४ नगर-स्तरीय ४४५६५५८.७१

१४ नगर-स्तरीय ५०००००.

१४ वडा-स्तरीय ६०००००.

१४ वडा-स्तरीय ५०००००.

श्री हनमु ाननगर बाटो मर्मत उपभोक्ता

उपभोक्ता समितिको नाम

कै .

प्राथमिक स्वास्थ के न्द्र भवन निर्माण
० 500000.00 श्री
उपभोक्ता समिति
हरियाली टोल बाटो मर्मत उपभोक्ता
० 600000.00 श्री
समिति
० 500000.00 श्री विश्वछहारी कालिका मन्दिर
ठकुरीचोक देखि उत्तर टाँक थापाको
० 4456558.71 श्री
घर सम्म पिच निर्माण उपभोक्ता समिति
० 625000.00 श्री सामहि
ु क आवास निर्माण समिति न.पा

600000.00 समिति
100000.00 श्री उधमसहित उपभोक्ता समिति

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

10226358.82

खगेरी नहर शाखा नं. ०+२ मा मर्मत
० 100000.00 श्री
कार्य उ.स.
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय
२९५३९१९. ९६५००० 1988919.00 श्री
ब्रहमपरु ीमा निर्माण तथा मर्मत उ.स.
श्री मा.वि. गंगानगर देखि प्रेम
१५०१७४०.
० 1501740.00 देवकोटाको घर सम्म ग्रावेल फिलिंग
उपभोक्ता समिति
१०००००.

हालसम्म
सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित भक्तानी
ु
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम
कुमारी थापाको घरचोकदेखि दिपक
१ नन्द
०
थापाको घरचोकसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो १४ वडा-स्तरीय ६०००००.
२ अध्वेत ससं ्था भिमसेननगर भौतिक निर्माण १४ वडा-स्तरीय १०००००.
०

कुल

गंगानगर देखि प्रेम देवकोटाको १३ नगर-स्तरीय
१४ मा.वि.
घर सम्म ग्रावेल फिलिंग कार्य

१२ सिचं ाईमा पँजु ीगत अनदु ान
आधारभतू विद्यालय
१३ राष्ट्रिय
ब्रहमपरु ीमा निर्माण तथा मर्मत

भरतपुर महानगरपािलका
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17543964.43

वडा नं. १५

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

१४ नगर-स्तरीय ५८३८६८.

सत्य वचन परम इश्वरी मार्ग दर्शन
० 583868.00 श्री
टोल
उर्ग्यान न्होर्बु छयोलिंग गमु ्बा
१४ नगर-स्तरीय १७५९४६६.
० 1759466.00 श्री
पाठशाला भवन निर्माण उपभोक्ता समिति
प्रचण्ड टोल विकास संस्था बाटो
१४ नगर-स्तरीय ४३१७१२६.४२ ३५७६४८० 740646.73 श्री
कालोपत्रे

१४ सघं + नगर ६०४७४१३.७३ ४५१४३२६ 1533087.41

१४ नं. वडा कार्यालय भौतिक
० 1199999.00 श्री
पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति
शक्ति आधारभतू विद्यालय
० 771160.50 श्री
व्यवस्थापन समिति

० 674178.08

६७४१७८.०८

नगर + ११९९९९९.
१४ जि.स.स
नगर + ७७११६०.५
१४ जि.स.स

० 900000.00 शश्री प्रज्ञा कुन्ज पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति
० 2000000.00 श्री शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ के न्द्र

९०००००.
२००००००.

न.पाको
बाँकी

आ.व. २०७८सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी
रु १५ मा विभिन्न स्थानमा ह्मयु ्म १५ नगर स्तरीय ५०८२७२.२
श्री गोविन्द पौडेल चोकदेखि कोशेवाली
१ भरतप
०
५०८२७२.२
पाईप राख्ने कार्य
जोड्ने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति

् गा नाला सडकको घोलमा निर्माण
१३ केगरेरुङ
को कल्भर्ट
देवी वि.क. परम इश्वरी मार्ग दर्शन
१४ रुपा
भवन निर्माण
न्होर्बु छयोलिंग गमु ्बा पाठशाला
१५ उर्ग्यान
भवन निर्माण कार्य
टोल विकास संस्था अन्तर्गत बाटो
१६ प्रचण्ड
मर्मत
कुल

१२ शक्ति आधारभतू विद्यालय राधापरु

११ वडा कार्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण

८ प्रज्ञा कुन्ज पार्क
१४
९ शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ के न्द्र भवन मर्मत १४
टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत बाटो १४
१० प्रचण्ड
मर्मत तथा ग्रावेल फिलिंग
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१३
१४
१५

१२

११

१०

९

८

७

६

डेरीचोकदेखी उत्तर १६ नं वडाको
सिमानासम्म
गणेश गरुु ङ्गको घरदेखी पश्चिम रामपरु को
फारामको पर्खालसम्म
भक्तविर पनु को घरदेखी उत्तर १९ नं
वडाको सिमानासम्म
शन्त वगैचा मलू नहरदेखी दक्षिण
भगवानपरु खानेपानी ट्याङ्की हुदै धिरण
दवाडिको घरचोकसम्म
भगवान थापाको घर देखी विष्णु चोक श्रीपरु देवी
मन्दिर हुदै विष्णुपरु जयनेपाल डेरीचोकसम्म
कर्ण बहादरु को घरनजिक पलू दवु ै तर्फ थप
खगेरी मलू नहरदेखी पूर्व यादवको घरदेखी
दराई टोल जोड्ने
वि पी को शालिक निर्माण
देवी दत्तको घर अगाडी सिचाई कुलो निर्माण
ङाग्रयू शेराव लीङ्ग गमु ्बाको भवन निर्माणमा

मकर सिंह चोक देखि पर्वु मनु ा गरुु ङको
५
घर सम्म जाने बाटो निर्माण कार्य

२ नेवा समाज फुलबारीमा कम्पाउण्ड निर्माण
सर्योदय टोल विकास संस्थाबाट खक
३ ु
बहादरु पनु को घरसम्म कल्भर्ट निर्माण
चौतारी देखि पश्चिम खगेरी नहर सम्म
४ जोडिएको मलू बाटोको दक्षिण सडकमा
खाल्डो खलु ्डी कार्यको लागि

५५५०००.

२६००००.

२६००००.

१५ वडा-स्तरीय
१५ वडा-स्तरीय
१५ वडा-स्तरीय

१५ वडा-स्तरीय

१५ वडा-स्तरीय

१५००००.
१०००००.
९०००००.

२०००००.

३०००००.

१५ वडा-स्तरीय १८०००००.

१५ वडा-स्तरीय १३७००००.

१५ वडा-स्तरीय

१५ वडा-स्तरीय

१५ वडा-स्तरीय

५३८२११.

१२३८०९.

१५ नगर-स्तरीय
१५ नगर-स्तरीय

३१५५९१.

१५ नगर-स्तरीय

०
०
०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

५८६६४३. ३६००००

१५ नगर-स्तरीय

श्री फुलबारी गोपालगंज टोल विकास
संस्था

१५००००.
१०००००.
९०००००.

२०००००.

३०००००.

१८०००००.

१३७००००.

५५५०००.

२६००००.

२६००००.

श्री मकर सिंह चोक देखि पर्वु मनु ा
५३८२११. गरुु ङको घर सम्म जाने बाटो निर्माण
उपभोक्ता समिति

१२३८०९.

२२६६४३. श्री नेवा समाज फुलबारी
श्री सर्यो
ु दय टोल ग्रावेल उपभोक्ता
३१५५९१.
समिति
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९०००००.

१५ नगर-स्तरीय

०

०
०
०
०
०
९०००००.

१०००००.
१०००००.
१०००००.
५००००.
९०००००.

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
भुक्तानी
ु
नं. किसिम
बजेट भएको रकम हमा
ुन बाँकी

वडा नं. १६

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

१५ नगर-स्तरीय ३५०६५६.
० ३५०६५६.
१५ नगर-स्तरीय ५९८०१२.१५
० ५९८०१२.१५
११०६६१९४.३५ ३६०००० 10706194.35

१०००००.
१०००००.
१०००००.
५००००.
९०००००.

वडा-स्तरीय
वडा-स्तरीय
वडा-स्तरीय
वडा-स्तरीय
नगर-स्तरीय

१५
१५
१५
१५
१५

उपभोक्ता समितिको नाम

टिकलधारा देखि काभ्रेघाट सडक
१६ नगर+ वडा ४५९४१३०. १८१४६०२ 2779528.00 श्री
कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री जित बहादरु तमाङको घरदेखी
जित
बहाद
र
तमाङको
घरदे
ख
ी
मोहनप
र
ु
ु
२ स्कु ल सम्मको सडक कालोपत्रे
१६ नगर+ वडा ३२४०३८४. १६८०००० 1560384.00 मोहनपरु स्कु लसम्मको सडक कालोपत्रे
निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री मित्रलाल अधिकारीको घरदेखी
मित्रलाल
अधिकारीको
घरदे
ख
ी
३ इन्द्रचोक सम्मको सडक कालोपत्रे
१६ वडास्तरीय १५०००००.
० 1500000.00 इन्द्रचोक सम्मको सडक कालोपत्रे
निर्माण उपभोक्ता समिति

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

देखि काभ्रेघाट सडक
१ टिकलधारा
कालोपत्रे

सि.
नं.

रामपरु मा वि भौतिक निर्माण
हरि कुमार कलेज भौतिक निर्माण
विश्व प्रकाश मा वि भौतिक निर्माण
ससु ्त मनस्थिति भौतिक निर्माण
वी.पी. स्मृति पार्क निर्माण
ला व्यवस्थापन (वडास्तरिय
२१ फोहोरमै
योजना परिवर्तन गरि)
२२ रुप बहादरु पनु मगरको घरको बाटो
२३ नर बहादरु थापाको घर बाटो
कुल

१६
१७
१८
१९
२०

कै .
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८१३६९०.
३०००००.

१६ नगर स्तरीय
१६ नगर स्तरीय
+ १३००५८९.८२
१६ जी.स.स.
नगर स्तरीय

५०००००.

१६ नगर स्तरीय

१६ नगर स्तरीय २८३४०००.

कुल

१३ सामहि
ु क आवास निर्माण

१६ तराई मधेश

डाडाँबाट काभ्रेटोल हुदै न्यू
१० रामराम
१६ नगर स्तरीय ५६९७६९.७२
मिलिनियम हेचरी सम्म बाटो ग्राभले
रु घोलदेखी लप्टनडाडा सम्म
११ रामप
१६ नगर स्तरीय ४५४४७४९.१२
जानेबाटो कालोपत्रे
रे डक्रस भवन देखि पर्वु तर्फ दर्गा
ु
१२ घिमिरे को घर हुदँ ै अधरु ो सडक निर्माण १६ नगर स्तरीय २१८६०२४.०४
कार्य

९ मगं लपरु स्वास्थ्य चौकी

ष जाली लगाउने कार्य (कम्पाउण्ड
५ मेवाल
सहित मेष जालि लगाउने कार्य)
वडा÷विधालय एक खेलकुद मैदान
६ एक
निर्माण
न्यू मिलिनियम ह्याचरी देखि काभ्रेटोल
७ सममको बाटोमा स्टोन मेसिनरी वाल
निर्माण
सामदु ायिक विकास के न्द्र पूर्वाधार
८ शरण
निर्माण

नेश्वर चोक बाट ज्ञानेश्वर सामदु ायिक १६ नगरस्तरीय २००००००.
४ ज्ञा
वन कार्यालय सम्म

श्री मर्दी घोल बाटो वाल निर्माण

300000.00 प ार निर्माण उपभोक्ता समिति
ूर्वाध

श्री शरण सामदु ायिक विकास के न्द्र

813690.00 उपभोक्ता समिति

े उपभोक्ता समिति,
569769.72 श्री ग्राभल

21513734.70

625000.00 समिति

श्री सामहि
ु क आवास निर्माण उपभोक्ता न.पा.

रे डक्रस पर्वु अधरु ो सडक निर्माण
० 2186024.04 श्री
उपभोक्ता समिति

रामपरु घोलदेखी लप्टनडाडा सम्म
० 4544749.12 श्री
जाने बाटोमा कल्वर्ट निर्माण उ.स.

०

मगं लपरु स्वास्थ्य चौकी मर्मत
० 1300589.82 श्री
उपभोक्ता समिति

०

०

श्री ज्ञानेश्वर चोक बाट ज्ञानेश्वर
० 2000000.00 सामदु ायिक वन कार्यालय सम्म सडक
निर्माण उपभोक्ता समिति
मेसतार जालि निर्माण उपभोक्ता
० 2834000.00 श्री
समिति
एक वडा÷बिधालय एक मैदान
० 500000.00 श्री
निर्माण उपभोक्ता समिति

भरतपुर महानगरपािलका
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सन्तोष लामा घरबाट ग्रान्डी बोडि
ङको गेट देखि योजना टोल रामपरु
बाटो पिच
सन्तोष लामा घरबाट ग्रान्डी
बोडिङको गेट देखि योजना टोल
रामपरु अधरु ो बाटो पिच
बखानचोक देखि उत्तर गमु ्बासम्म
कालोपत्रे सडक निर्माण
राजकुमार चोकबाट शिवलाल
श्रेष्ठको घरसम्म
खेल मैदान निर्माण
मेस जाली कम्पाउण्ड
कुल

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

१७
१७

6957971.87

० 500000.00 खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति
०
१००००० अा.िव. लङ्गाैटा

वडा नं. १८

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

५०००००.
१०००००

श्री रामपरु अधरु ो पिच निर्माण
१७ नगर-स्तरीय ७९३४२१.०६ ३३०४७२ 462949.06 उपभोक्ता
समिति
१७ नगर-स्तरीय २१६४४५२. १००५७०५ 1158747.00 श्री बखान चोक देखि उत्तर गमु ्बा
बाटो उपभोक्ता समिति
राजकुमार चोकबाट शिवलाल
१७
५४७३८९९. २७६३००० 2710899.00 श्रेष्ठको
घरसम्म उपभोक्ता समिति

१७ वडा-स्तरीय २१२५३७६.८१

उपभोक्ता समितिको नाम

श्री सन्तोष लामा घरबाट ग्रान्डी
2125376.81 बोडि ङको गेट देखि योजना टोल
रामपरु बाटो पिच उपभोक्ता समिति

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
मा भुक्तानी
ु
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी

रकम?

कै .

सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी
रु ाम चोकबाट दक्षिणतर्फ चनौली १८ निर्वाचन + ३७३४०१२.२४ ३३६०५१२
श्री बाबरु ाम चोकबाट दक्षिणतर्फ चनौली
१ बाब
373500.24
जाने सडक कालोपत्रे
ज.स.
जाने सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति

५
६

४

३

२

१

सि.
नं.

वडा नं. १७

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
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१००००००.
१००००००.
१९१८९५२.
३४२९५३.
८०००००.
१०००००.
२०००००.

१८ नगर-स्तरीय
१८ नगर-स्तरीय
१८ नगर-स्तरीय
१८ नगर-स्तरीय
१८ नगर-स्तरीय
१८ वडा-स्तरीय
१८ वडा-स्तरीय

16101494.18

देशभक्त धाकलजको घर बाट तलु सी
० 7866088.94 श्री
सवु ेदीको घर सम्म पिच निर्माण उ,स,
तिलकुमार श्रेष्ठको घरदेखि विश्व
० 2500000.00 श्री
अर्यालको घरसम्म पिच निर्माण उ.स.
नाथरु ाम म्कै नालीको घरदेखि विश्व
० 1000000.00 श्री
अर्यालको घरसम्म पिच निर्माण उ.स.
जीवनाथ रे ग्मीको घरदेखि बद्रि
० 1000000.00 श्री
ठकुरीको घरसम्म पिच निर्माण उ.स.
वडा कार्यालय भवनको परिसरमा
० 1918952.00 श्री
मोज्याक टायल र ग्रावेल फिलिंग कार्य उ.स.
शशीनगर भवु नबस्ति सिमाना कुलो
० 342953.00 श्री
मर्मत उ.स.
० 800000.00 श्री खेल मैदान स्तारोनत्ति, सधु ार उ.स.
० 100000.00 श्री भेटघाट चोकमा प्रतिक्षलय निर्माण उ.स.
० 200000.00 Himalayan Seed Traders

वडा नं. १९

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

२५०००००.

१८ नगर-स्तरीय

१८ नगर+ वडा ७८६६०८८.९४

आ.व. २०७८सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी उपभोक्ता समितिको नाम कै .
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी
शान्ति टोल अन्तर्गत रहेको मनु गरुंु गको घर
शान्ति टोल बाटो कालोपत्रे
१ देखि उत्तर पार्वती धितालको घर नजिक सम्म १९ वडा+ नगर ४१८३०६४.१३ २२३६८३५ 1946229.23 श्री
उपभोक्ता समिति
सडक पिच निर्माण कार्य

धाकलजको घर बाट तलु सी
२ देसशवभक्त
ु ेदीको घर सम्म पिच निर्माण
ु मार श्रेष्ठको घरदेखि विश्व
३ तिलक
अर्यालको घरसम्म पिच निर्माण
रु ाम म्कै नालीको घरदेखि विश्व
४ नाथ
अर्यालको घरसम्म पिच निर्माण
रे ग्मीको घरदेखि बद्रि
५ जीवनाथ
ठकुरीको घरसम्म पिच निर्माण
कार्यालय भवनको परिसरमा
६ वडा
मोज्याक टायल र ग्रावेल फिलिंग कार्य
भवु नबस्ति सिमाना कुलो
७ शशीनगर
मर्मत
८ खेल मैदान स्तारोनत्ति, सधु ार
९ भेटघाट चोकमा प्रतिक्षलय निर्माण
१० कृ षि सामग्री खरिद
कुल

भरतपुर महानगरपािलका
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१२ लाहुरे टोलमा गेट निर्माण कार्य
टोल अन्र्तगत रहेको रामपरु पेट्रोल
१३ किरण
पम्पबाट दक्षिण तर्फ १५० मि.
टोल अन्र्तगत रहेको बद्धु पाख्रिनको घर
१४ अमर
पछाढी बस्तीमा जाने बाटो ३०० मि.
रानि पोखरी टोल अन्र्तगत रहेको खगेरी
शाखा देखि दक्षिण हिता गरुु ङको
१५ सिचाईको
घर सम्म, काशि प्रसादको गरुु ङको घर देखि
रानी पोखरी सम्म जम्मा ६०० मि.

५ लाहुरे टोल पिच बाटो मर्मत कार्य
सिंह चोक देखि दक्षिण जाने बाटोमा
६ इमान
ग्रावेल निर्माण कार्य
टोल विकास संस्था भवन संरक्षण
७ रानीपोखरी
तथा शौचालय मर्मत कार्य
डा टोल विकास अन्तर्गत
८ मिलडाँ
लक्ष्मीनारायण शाल्ग्राम गरुु मन्दिर
९ मचं निर्माण कार्य
ंज चोक देखि रामपरु बजारसम्म सडक
१० किरणग
पेटी निर्माण कार्य
११ चिल्ड्रेन पार्क निर्माण कार्य

२६१९१०७.

४५०००००.

१३१६१.४७

८१८४००.
९०००००.

१९ नगर-स्तरीय
१९ वातावरण
१२५०००.
२५००००.
५०००००.

१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय

१९ नगर-स्तरीय ३२८२९८.४८

८२९९७४.६

१९ नगर-स्तरीय

१९ नगर-स्तरीय ४१७२४३.७२

१९ नगर-स्तरीय

१९ नगर-स्तरीय ५९३४४६.२७

131119.70 बालमाया घले

० 500000.00 बिष्णु सापकोटा

० 250000.00 जङ्ग बहादरु गरुु ङ्ग

० 900000.00
लाहुरे टोल निर्माण उपभोक्ता
० 328298.48 श्री
समिति
० 125000.00 कुल बहादरु पाख्रिन

मखिय
ु ा चोक देखि प्रजापति
० 4500000.00 श्री
चोक सम्म निर्माण उपभोक्ता समिति
लाहुरे टोल पिच निर्माण
० 2619107.00 श्री
उपभोक्ता समिति
लाहुरे टोल पिच बाटो मर्मत
० 624043.73 श्री
निर्माण उपभोक्ता समिति
इमान सिंह चोक देखि दक्षिण
० 593446.27 श्री
ग्रावेल निर्माण उपभोक्ता समिति
रानीपोखरी टोल विकास
० 13161.47 श्री
ससं ्था
लक्ष्मी नारायण शाल्ग्राम गरुु
० 417243.72 श्री
मन्दिर
शारदा मा.वि. विद्यालय
० 829974.60 श्री
व्यावास्थापान समिति
ंग चोक देखि रामपरु बजारसम्म
० 818400.00 श्रीसडककिरणज
पेटी निर्माण उपभोक्ता समिति

६०००००. ४६८८८०

१९ नगर-स्तरीय ६२४०४३.७३

निर्माण तथा विभिन्न किसिमका फल १९ नगर-स्तरीय
२ नर्सरी
फुल तथा बिरुवा उत्पादन कार्य
खिय
ु ा चोक देखि प्रजापति चोक सम्म पिच १९ नगर-स्तरीय
३ मबाटो
४ लाहुरे टोलमा कालोपत्रे पिच निर्माण कार्य
१९ नगर-स्तरीय

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

् ग टोल अन्र्तगत रहेको खसु ीको घर
१६ गन्जसिङ
देखि नहर सम्म जोडिएको बाटो २६५ मि.
थानेदार टोलको गञु ्जनगर दधु डेरी बाट दर्गा
ु
नारायणको
घर
अगाडी
रमे
श
ग
रु
ङको
घर
ु
१७ सम्म र खडग ब. गरुङको घर अगाडी बाट प
्
ु
ूर्व
तर्फ गरी जम्मा ३०० मि.
टोलको हरि सापकोटाको घर बाट
१८ आर्दश
पश्चिम तर्फ १०० मि.
परिवर्तन टोल विकास संस्था अन्तर्गत ज्ञान ब.
१९ रानाको घर चोक देखि पश्चिम देउ ब. थापा घर
सम्म १०० मि.
नमबद्धु टोलको आईतराज लामाको घर देखि
गोपाल तमाङको घर देखि उत्तर पट्टि,
२० पयूर्वगिपट्टि,
ु राज तमाङको घर देखि उत्तर तर्फ गरी
जम्मा ३५० मि.
टोल अन्र्तगत रहेको अस्थाई प्रहरी चौकीबाट
२१ शान्ति
पूर्व शारदा मा.वि. हुदौ पन्त चोक सम्म २८० मि.
न्बयू द्धु टोल अन्र्तगत रहेको भमु लालको घर
२२ देखि संगिताको घर, पपिता रानाको घर देखि
शेर ब. गरुु ङको घर सम्म २०० मि.
इमान सिंह टोल अन्र्तगत रहेको कमला रानाको
२३ घर देखि मिना दर्जिको घर सम्म र रश्मी थापाको
घर देखि जिरे बरामको घर सम्म ४०० मि.
तमु टोल अन्र्तगत रहेको कमल देवि चोक
२४ अगाडि भित्री बाटो, परू ्ण ब. गरुु ङको घर बाट
तिर्थमान गरुु ङको फर्म सम्म २०० मि.
कुल
२२५०००.
२५००००.
८००००.
१०००००.
३०००००.
२२५०००.
१५००००.
३५००००.
१८००००.

१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय



१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय
१९ वडा-स्तरीय

16456024.20

० 180000.00 मोहन प्रसाद गरुु ङ्ग

० 350000.00 खेमराज गरुु ङ्ग

० 150000.00 शेरजङ्ग गरुु ङ्ग

० 225000.00 कौसिला गरुु ङ्ग

० 300000.00 गोपाल तमाङ्ग

० 100000.00 चन्द्र बहादरु थापा

० 80000.00 लिला भट्ट

० 250000.00 खडग बहाखरु गरुु ङ्ग

० 225000.00 मनविर गरुु ङ्ग

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

शिक्षा



उपभोक्ता समितिको नाम

आधारभतु विद्यालय कालिका
० 200000.00 श्री
मनिपरु को भौतिक निर्माण उ.स.
२०००००.

८८१७४२.

३ रतनपरु घोल संरक्षण
२१ नगर-स्तरीय
४ आधारभतु विद्यालय कालिका मनिपरु को २१ वडा-स्तरीय
भौतिक निर्माण

281616.67 मर्मत उ.स.
० 881742.00 श्री रतनपरु घोल संरक्षण उ.स.

०

श्री शिवपार्वति मन्दिरमा रहेको सक्तल

744279.00 धनराज गिरीको घर सम्म ग्राभल
े उ.स.

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी

श्री विदरु सापकोटा घरचोक देखि पश्चिम

० 200000.00
० 1769560.00

२ शिवपार्वति मन्दिरमा रहेको सक्तल मर्मत २१ नगर-स्तरीय २८१६१६.६७

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम
१ विदरु सापकोटा घरचोक देखि पश्चिम २१ नगर-स्तरीय
७४४२७९.
०
धनराज गिरीको घर सम्म ग्राभले

वडा नं. २१

२०००००.

कै .

आ.व. २०७८योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी उपभोक्ता समितिको नाम कै .
किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी
नगर-स्तरीय २०००००.
० 200000.00 श्री चनौली थारु कुलो मर्मत उ.स.
नगर-स्तरीय १०२८५२४.
० 1028524.00 श्री थारु कुलो निर्माण उ.स.
नगर-स्तरीय २४१०३६.
० 241036.00 श्री चित्रवन कुलो समिति
वडा-स्तरीय १०००००.
० 100000.00

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
नं.
चनौली थारु कुलो मर्मत
२०
थारु कुलोमा ज्ञाबीन जाली निर्माण
२०
निर्माणाधिन उद्योगग्राम देखि दक्षिण थारु कुलो सरसफाई २०
भिमनगर मा.वि. मा फर्निचर मर्मत तथा खरिद
२०
एक
वडा
एक
नम
न
ा
साम
द
ायिक
विध्य्लाया
ु
५ भिमनगर मा.वि ु
२०
कुल

सि.
नं.
१
२
३
४

वडा नं. २०

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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वडा नं. २२

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

19757165.50

सामदु ायिक अध्यन के न्द्रको परु ानो
७९०३०६. ४३०३०९ 359997.43 श्री
भवनमा मर्मत तथा संभार उ.स.

२१ नगर-स्तरीय

162932.96 श्री कम्पाउण्ड वाल निर्माण उ.स.

८०००००. ६३७०६७

२१ शैक्षिक

२१ नगर-स्तरीय २८४२१८.८८
० 284218.88 श्री ओशो नारायणी ध्यान के न्द्र उ.स.
२१ वातावरण
९०००००. ४६९३०८ 430691.87 श्री रंगिला वाल उद्यान पार्क नि.उ.स.

२१ नगर-स्तरीय ५६०६३४५.९५ ३०६८०१६ 2538329.72 श्री ब्यापारीक भवन निर्माण उ.स.
२१ वडा-स्तरीय ५००००००. १२२३८०७ 3776193.45 श्री भानु नहर चोक कालोपत्रे उ.स.

२१ नगर-स्तरीय

२१ नगर-स्तरीय

२१ नगर-स्तरीय

जानकी चोकदेखि कै लास चोकसम्म
० 3848703.57 श्री
पिच निर्माण उ.स.
१०००००.
० 100000.00 श्री विन्धवासिनी मन्दिर पर्वाध
ु ार उ.स.
मसु ्कान चोक वाट रंगिला स्कु ल
४००००००.
० 4000000.00 श्री
सम्म वाटो कालोपत्रे उ.स.
स्याड्तान चोक देखि सिमाना चोक
३००००००. ८५१५४० 2148459.95 श्री
जाने पिच निर्माण उ.स.

२१ नगर-स्तरीय ३८४८७०३.५७

सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी
१ कमल पोखरी संरक्षण तथा पार्क निर्माण २२ नगरस्तरीय ८८६४६६.५६ ०
886466.56 श्री कमल पोखरी संरक्षण उपभोक्ता समिति
स्क्यु भवनमा शौचालय निर्माण तथा २२ नगरस्तरीय ८७०१६०.७४ ०
श्री रे स्क्यु भवनमा शौचालय निर्माण
२ रेविध
870160.74
ति
उपभोक्ता समिति
ु करण कार्य

५ जानकी चोकदेखि कै लास चोकसम्म
पिच निर्माण
६ विन्धवासिनी मन्दिर पर्वाध
ु ार
७ मसु ्कान चोक वाट रंगिला स्कु ल सम्म
वाटो कालोपत्रे
८ स्याड्तान चोक वाट मानबहादरु को
घरको चोक सम्मवाटो कालो पत्रे
९ ब्यापारीक भवन निर्माण क्रमागत
ु नाथ बरालको घर हुदै वडा
१० नहरचोक देखि बद्धि
नं २२ को सिमाना सम्मको बाटो कालोपत्रे
११ ओशो नारायणी ध्यान के न्द्र ,वडा नं २१
१२ रंगिला वाल उद्यान पार्क
१३ खेलमैदान स्तरन्ती सधु ार (कम्पाउण्ड
वाल निर्माण )
१४ सामदु ायिक अध्यन के न्द्रको परु ानो
भवनमा मर्मत तथा संभार
कुल

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



१२५०००.
१०००००.
५००००.

२२ वडास्तरिय
२२ वडास्तरिय
२२ वडास्तरिय

०

०

०

०

१५००००.

२२ वडास्तरिय

०

८०००००. ६४९८२०

२२ नगरस्तरीय २३८३८१४.६५

९ स्कु ल भवन निर्माण कार्य
अमर मा.वि. खेलकुद मैदान मर्मत तथा
१०
कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य
22 नं. वडा भित्रका सडकहरुमा भएको
११
विजलि
ु पोल तार मर्मत तथा स्थान्तरण
१२ महिलाहरुको लागि हस्तकला तालिम
अमर मा.वि. पदमपोखरीमा मन्टेश्वरी
१३
सामाग्रीहरु खरिद गर्न
पदमोदय यवु ा क्लब भलिबल
१४
प्रतियोगिता कार्यक्रम
कुल

०

०

०

०

०

०

२२ नगरस्तरीय

२२ नगरस्तरीय ७४३१५६.२९

१९८९०३९.

८ जि.सि. घोल कल्भर्ट विस्तार कार्य

कमियाँ घोल सडक पहिरो ब्यवस्थापन
७ ु
२२ नगरस्तरीय
कार्य

२२ नगरस्तरीय ३४१५१३.१३

५११२००.

४५१८७२.

६ कुलो लाईनिङ्ग निर्माण कार्य

२२ नगरस्तरीय
२२ नगरस्तरीय

दलित सामदु ायिक भवन मर्मत संभार
कार्य

२२ नगरस्तरीय ८१७७६८.३५

५ कुलो लाईनिङ्ग निर्माण कार्य

४

३ कंक्रिट टेवा पर्खाल निर्माण

9570170.32

50000.00 श्री पदमोदय यवु ा क्लब

श्री वडाको विभिन्न स्थानमा पोल
150000.00 स्थान्तरण कार्य उपभोक्ता समिति
125000.00
श्री अमर मा.वि. विधालय ब्यवस्थापन
100000.00 समिति

150179.60 श्री खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री कंक्रिट टेवा पर्खाल निर्माण
817768.35 उपभोक्ता समिति
श्री दलित सामदु ायिक भवन निर्माण
451872.00 उपभोक्ता समिति
श्री प्रेम पौडेलको घर देखि सनिसराको
511200.00 घर सम्म आर.सि.सि कुलो निर्माण
उपभोक्ता समिति
श्री रोशनि वाग्लेको घर देखि वेल
341513.13 वहादरु कार्कीको घर सम्म आर.सि.सि
कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री कुमियाँ घोल पिच सरं क्षण उपभोक्ता
1989039.00 समिति
श्री जि.सि. घोल कल्भर्ट निर्माण
743156.29 उपभोक्ता समिति
2383814.65 श्री अमर मा.वि. विधालय ब्यवस्थापन समिति

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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श्री पर्यटन बिस्तारका निमित्त गैंडा स्ट्याचु

200000.00 उ.स.
8918738.29

श्री ज्येस्ठ नागरिक संरक्षण भवन निर्माण

3500000.00 कालोपत्रे य.स.
200000.00 श्री छे दलिंग बौध टासी गमु ्बा निर्माण उ.स.
2618738.29 श्री सितलपानिमा रिंगरोड़ निर्माण उ.स.
1500000.00 श्री ज्येस्ठ नागरिक संरक्षण भवन निर्माण उ.स.

श्री फुलबारी चोक देखि माथेमा घर सम्म

400000.00 निर्माण उ.स.

आ.व. २०७८सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी
सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालय
श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय
१ श्री
२४
वडा-स्तरीय
१६००००.
०
160000.00
के रुङ्गालाई कक्षकोठा मर्मत कार्यको लागि
के रुङ्गा

वडा नं. २४

उपभोक्ता समितिको नाम

500000.00 श्री गौचरण खेल मैदान निर्माण उ.स.

आ.व. २०७८७९ मा भुक्तानी
हुन बाँकी

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी
नं.
नाम
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम
१ एक वडा एक खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम २३ नगर-स्तरीय ५०००००.
०
बिस्तारका निमित्त गैंडा स्ट्याचु २३ वडा-स्तरीय ४०००००.
२ पर्यटन
०
निर्माण
ु लबारी चोक देखि माथेमा घरसम्म
३ फकालो
२३ वडा-स्तरीय ३५०००००.
०
पत्रे
४ गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण वडा नं. २३
२३ नगर-स्तरीय २०००००.
०
५ सितलपानिमा रिंगरोड निर्माण
२३ नगर-स्तरीय ४००००००. १३८१२६२
६ ज्येस्ठ नागरिक संरक्षण के न्द्र
२३ नगर-स्तरीय १५०००००.
०
स्ठ नागरिक सार्बजनिक जग्गा
७ ज्ये
२३ वडा-स्तरीय २०००००.
०
संरक्षणको लागि
कुल
८

वडा नं. २३

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

कै .

कै .

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

१८०००००.
३४२४३८६.६
४००००००.

२४ वडा स्तरीय
२४ नगरस्तरीय
२४ नगरस्तरीय

वडा नं. २५

५०००००.

18910091.87

शक्रु नगर स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार
१५०००० श्री
उपभोक्ता समिति

शोशी चौधरी गाउँबाट बस्कठा त्रिचोक तिर
४०००००० श्री
जाने बाटोमा सडक कालो पत्रे उपभोक्ता समिति

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी

उपभोक्ता समितिको नाम

आलमघाट देखि देवीस्थान
० 4000000.00 श्री
सडक कालोपत्रे उ.स.
बाटिकाबाट पर्वत चोक सडक
० 3825705.27 श्री
पिच उपभोक्ता समिति
गणेश मन्दिर निर्माण उपभोक्ता
० 500000.00 श्री
समिति

० 3424386.60

मनोज कु. श्रेष्ठको घर देखि जिवन
० 5200000.00 श्री
घ्यावाको घर तर्फ जाने बाटो पिच उ.स.
प्रयास टोल कालोपत्रे बाटो
० 1800000.00 श्री
नि.उ.स.

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

२४ नगरस्तरीय

२४ नगरस्तरीय ३८२५७०५.२७

५२०००००.

२४ वडा स्तरीय

चौधरी गाउँबाट बस्कठा त्रिचोक २५ वडा-स्तरीय ४००००००
१ शोशी
तिर जाने बाटोमा सडक कालो पत्रे
स्वास्थ्य को परु ानो भवन मर्मत सम्भार
२ र रंगरोगन र गाउँ घर किल्निक मर्मत २५ वडा-स्तरीय १५००००
तथा ब्यबस्थापन

सि.
नं.

कु. श्रेष्ठको घर देखि जिवन घ्यावाको
२ मनोज
घर तर्फ जाने बाटो पिच
बाट पर्वत चोक हुदै सिमाना बाटो
३ वाटिका
पिच
आलामघाट हुदै ँ देवीस्थान रिङ्ग रोड जोड्ने
४ बाकी सडक र मनोज श्रेष्ठको घर देखि
कुमारी तामाङ्गको घर सम्म बाँकी सडक
देखि देवीस्थान सडक
५ आलमघाट
कालोपत्रे / सडक स्तरोन्नती
नं. २४ स्थित वाटिका बाट पर्वत चोक हुदै ँ
६ वडा
सिमाना बाटोको बाँकी सडक पिच निर्माण
तथा पर्यटन प्रवर्द्धनबाट देवीस्थान
७ सपार्कसं ्कृति
निर्माण कार्य
कुल

कै .

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका



१३

१२

१०
११

९

८

७

६

५

४

३

बातावरण,फोहोरमैला ब्यबस्थापन तथा
सरसफाइ
बालबालिका तथा महिलाहरुका लागि
कार्यक्रम(गरिब,अति बिपन्न र बैदशि
े क
रोजगारी मा जान /आउने हरुको लागि
चेतना /सिप र आय मलु क कार्यक्रम समेत)
अमृतनगर टोल विकास अन्तर्गत लक्ष्मी
नाथ पोख्रेल - घिमिरे टोल सम्म पिच
लक्षमण चौधरी घर चोक देखि जब्का
चौर हुदै बिफला चोक निस्कने बाटो
कालोपत्रे
अमृत आमा समहू को अधरु ो भवन
निर्माण
सोशी बाट जब्का जाने बाटो मा र
सोशी थारु टोल बाट भगतिया टोल
जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण
तारा चोक देखि सोशी जाने बाटो हरु
को कुल हरु मा कल्भर्ट निर्माण
राप्ती दनु पार्क निर्माण
एक वार्ड एक खेल मैदान
नमनु ा आमा समहू अधरु ो भवन निर्माण
र जग्गा संरक्षण
श्री राष्ट्रिय आधारभतू बिद्यालय
लेबरनगर मा शौचालय निर्माण
कुल
१०००००

८००००

९०००००
६०००००

२५ नगर-स्तरीय

५७२५२१

२५ नगर-स्तरीय ५०००००.

२५ वातावरण
२५ नगर-स्तरीय

२५ नगर-स्तरीय ४३६८१६०

२५ नगर-स्तरीय ३३८२६०५

०

०

०

२५ नगर-स्तरीय २०००००० १०२१०००

२५ नगर-स्तरीय ४७९२२५८

२५ नगर-स्तरीय ४००००००

२५ वडा-स्तरीय

२५ वडा-स्तरीय

श्री अमृतनगर टोल विकास लक्ष्मीनाथ
पोख्रेल घिमिरे उपभोक्ता समिति
श्री लक्षमण चौधरी घर चोक देखि जब्का
चौर हुदै बिफला चोक निस्कने बाटो
कालोपत्रे उपभोक्ता समिति
श्री अमृत आमा समहू को अधरु ो भवन
निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री सोशी बाट जब्का जाने बाटो मा र सोशी
थारु टोल बाट भगतिया टोल जाने बाटोमा
कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री तारा चोक देखि सोशी जाने बाटोहरुको
कुल हरु मा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री राप्ती दनु पार्क निर्माण समिति
श्री खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति

श्री बोटे सामदु ायिक भवन ब्यबस्थापन
उपभोक्ता समिति

श्री बस्कठा ब्र्हम्थान मा सौचालय निर्माण
उपभोक्ता समिति

24424544.00

५७२५२१

श्री राष्ट्रिय आधारभतू बिद्यालय लेबरनगर
बि ब्ये स

५००००० श्री नमनु ा आमा समहू

९०००००
६०००००

४३६८१६०

३३८२६०५

९७९०००

४७९२२५८

४००००००

१०००००

८००००

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम
खद्रौली देखि भगडी, हिरापरु , सकु ु म्बासी
टोल र धर्मचोक बाटोमा ग्रावेल
धर्मचोक देखि काभ्रेचोक सम्म सडक कालोपत्रे
रे डक्रस भवनवाट पूर्व तर्फ जाने सडक निर्माण
२६ नं वडा कार्यलय मर्मत तथा निर्माण
रे डक्रस पूर्व अधरु ो सडक निर्माण
विशालचोक होम व दन घरलाइन वाटो निर्माण
नारायणी नदि तटवन्धन कार्य
कुल

4467329.00

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
ु
नं. किसिम
बजेट भएको रकम हमा
ुन बाँकी
राते खोला, परशरु ाम कुण्ड, रे डक्रस
२७ नगर-स्तरीय १७१७३२९.
० 1717329.00 श्री
कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति
२७ नगर-स्तरीय १५०००००.
० 1500000.00 श्री हाट बजार निर्माण उपभोक्ता समिति
२७ नगर-स्तरीय ५०००००.
० 500000.00 श्री मेघौली रईनो पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति
२७ वातावरण ७५००००.
750000.00

वडा नं. २७

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

13769665.44

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
ु
नं. किसिम
बजेट
भएको रकम हुन बाँकी
खद्रौली देखि भगडी, हिरापरु , सकु ु म्बासी
२६ वडा-स्तरीय १००००००.
० 1000000.00 श्री
टोल र धर्मचोक बाटो निर्माण उ.स.
२६ नगर-स्तरीय ३९००१०६.२६
० 3900106.26 श्री धर्मचोक देखि काभ्रेचोक सम्म सडक कालोपत्रे उ.स.
२६ नगर-स्तरीय १६५०६१२.
० 1650612.00 श्री अन्जना टोल सडक निर्माण उ.स.
२६ नगर-स्तरीय ९१२८६९.१४
० 912869.14 श्री २६ नं वडा कार्यलय मर्मत तथा निर्माण उ.स.
२६ नगर-स्तरीय २७३६०२४.०४
० 2736024.04 श्री रे डक्रस पूर्व अधरु ो सडक निर्माण उ.स.
२६ नगर-स्तरीय २३९७३०४.
० 2397304.00 श्री दिशालचोक होम व दन घरलाइन वाटो निर्माण उ.स.
२६ नगर-स्तरीय ११७२७५०.
० 1172750.00 श्री नारायणी नदि कटान रोकथाम निर्माण उ.स.

सि. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको
नं.
नाम
खोला, परशरु ाम कुण्ड, रे डक्रस कल्भर्ट
१ रातो
निर्माण
२ पर्षाढाप सिँचाई कुलोको बाँध निर्माण कार्य
३ मेघौली राईनो पार्क निर्माण
४ श्वालय पार्क (पोखरी तथा महु ान संरक्षण)
कुल

२
३
४
५
६
७
८

१

सि.
नं.

वडा नं. २६

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम



पन्जना देखि रातो मचान जाने
बाटोम निर्माण
के दार गौतमको घर बाट रातो
८
मचान पिच
साझापरु ् दाद्रेनी बाटो ग्रावेल तथा
९
कल्भर्ट निर्माण
कुल

७

८८४८१३.

२८ नगर-स्तरीय

१५०००००.

11995560.27

श्री मसू हर बस्तिमा आवास निर्माण
० 1500000.00
उपभोक्ता समिति
श्री पन्जना हुदँ ै रातो मचान जाने पिच
२८ नगर-स्तरीय ४००००००. १९२३५०० 2076500.00
बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री के दार गौतमको घर बाट रातो मचान
२८ नगर-स्तरीय ४००००००. १८८४४०५ 2115595.34
जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति
श्री साझापरु ् दाद्रेनी बाटो ग्रावेल तथा
२८ नगर-स्तरीय १९८८६५१.९३
० 1988651.93
कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति

२८ नगर-स्तरीय

खेमानन्द पाण्डेयको चोक देखि
५ भिम दराई घर जाने बाटो सम्म
उच्चस्तरीय ग्रावेल

६ मसु ाहारको लागि आवास निर्माण

२८ वडा-स्तरीय

४ जितपरु खोप के न्द्र व्यवस्थापन

० 884813.00 श्री ग्रवेलिंग उपभोक्ता समिति

हालसम्म आ.व. २०७८भुक्तानी ७९ मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
कै .
भएको रकम हुन बाँकी
४५०००.
० 45000.00 पवन चापागाई ं
श्री कार्यालय वृक्षरोपन फुलबारी निर्माण
१०००००.
० 100000.00
उपभोक्ता समिति
श्री पर्साबजार हेमराजको घर हुदँ ै
५००००००. १७५०००० 3250000.00 सिसाबास जाने सडक पिच निर्माण
उपभोक्ता समिति
श्री जितपरु खोपके न्द्र मर्मत उपभोक्ता
३५०००.
35000.00 समिती

वडा योजनाको विनियोजित
नं. किसिम
बजेट

१ कृ षि सडक
२८ वडा-स्तरीय
वडा कार्यालय कम्पाउण्डमा वृक्षरोपन,
२
२८ वडा-स्तरीय
बगैंचा तथा फुलबारी निर्माण
पर्साबजार चोक देखि हेम राजको
३ घर हुदँ ै सिसावास जाने बाटो
२८ वडा-स्तरीय
कालोपत्रे

सि.
नं.

वडा नं. २८

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
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११

१०

९

८

७

६

५

४

३

२

१

सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/
क्रियाकलापको नाम

आ.व. २०७८वडा योजनाको विनियोजित हालसम्म
भ
क्ता
नी
७९
मा भुक्तानी
उपभोक्ता समितिको नाम
ु
नं. किसिम
बजेट भएको
रकम हुन बाँकी
सफल सामाजिक उद्यमी म.स.सस्था लि. २९ वडा-स्तरीय १०००००.
श्री सफल सामाजिक उद्यमी म.स.
०
100000.00
फर्निचर खरिद
सस्था लि.
सफल सामाजिक उद्यमी म.स.सस्था लि. २९ नगर-स्तरीय ४०००००.
सफल सामाजिक उद्यमी म.स.
० 400000.00 श्री
कृ षि पूर्वाधार
सस्था लि.
डुम्रेगाउँ खानेपानी आयोजना
२९ नगर-स्तरीय ५१६८६८.
० 516868.00 श्री डुम्रेगाउँ खानपानी मर्मत उ.स.
पात्लेवार चौकीडाडा सडक
पात्लेवास चौकीडाडा सडक निर्माण
२९ नगर-स्तरीय ४००००००. १८४५९०० 2154100.00 श्री
निर्माण उ.स.
दासढुङ्गा स्याउली सडक
दासढुङ्गा स्याउली सडक स्तरउन्नती २९ वडा-स्तरीय ३५०००००. ७००००० 2800000.00 श्री
स्तरउन्नती उ.स.
वडा भरी विद्युत पोल मर्मत तथा
श्री विद्युतपोल मर्मत तथा स्थान्तरण
२९
वडा-स्तरीय
४०००००.
०
400000.00
स्थानातरण
उ.स.
कविलास स्वा.चौकी र डालेटार आयर्वेु द २९ नगर-स्तरीय ६२३८७३०.
० 6238730.00 श्री भवन निर्माण उ.स.
औषधालय भवन
बज्रयोगिनी मन्दिर बाटो निर्माण
बज्रयोगिनी मन्दिर सिढीद्वार बाटो
२९ नगर-स्तरीय ६१२२७८.
० 612278.00 श्री
उ.स.
लामागाउँ आहाले सडक मर्मत
लामागाउँ आहाले सडक मर्मत सभं ार २९ नगर-स्तरीय १०००००.
० 100000.00 श्री
संभार उ.स.
असिनापानीबाट क्षति भएको जस्तापाता २९ नगर-स्तरीय १८५५८४०.
श्री जस्तापाता खरिद तथा वितरण
०
1855840.00
खरिद
उ.स.
अकलादेवी मन्दिर पर्वाध
० 200000.00 श्री अकलादेवी मन्दिर निर्माण उ.स.
ु ार वडा नं. २९ २९ नगर-स्तरीय २०००००.
कुल
१७९२३७१६.
15377816.00

वडा नं. २९

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
कै .

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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अन्य अधुराे याेजनाहरू
क्र.स
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

योजनाको नाम
वडा नं
पारिजात दिप मार्ग नाला निर्माण
परिवार नियोजन हरियाली कान्तिपरु मार्ग अपरु ो सडक कालोपत्रे
१२
अविरल मार्ग अपरु ो ड्रेन निर्माण
३
बिकाशचोक टोल शभु म मार्गको स्तरउन्नति
५
ईयर म्जिय
१४
यू म १४
छे दने अर्वालिङ्थ बौद्घ गमु ्बा पूर्वाधार निर्माण
बसेनी चिल्ड्रेन पार्क पूर्वाधार निर्माण
दर्शनटोल यन्त्राशाला टोल साल्ट्रेडीङ सम्म अधरु ो १५० मि पिच
२
नारायण अधिकारीको घरबाट हरीकृ ष्ण अधिकारको घरसम्म सडक
पीच
तीनखोले गमु ्बाको तला थप
शिखर पूर्व कल्याण रोड र पश्चिम विश्वास रोडहुदै गोपी देवकोटाको
घरसम्म पीच
लामाटोल अन्तर्गत नहरको बाटोमा कल्भर्ट
त्रिलोचन सापकोटाको घर नजिक कल्भर्ट
लेवरनगर धर्मनगर कुलो निर्माण
श्याम पौडेलको घर- देवी गरुु ङ्गको घरजाने सडकमा मोज्याइक टायल
लगाउने
राम के सीके घरदेखि घरे लु चेकसम्म सडक पिच
अायर्वेु द अाैषधालयबाट नदीतर्फ जाने पैदलमार्ग िनर्माण
िचन्तमणि खतिवडाकाे घरदेखि गीता कँु वरकाे घरसम्म सडक पीच
१२
िनर्माण
थारू संग्रालय भवन तथा साैचालय िनर्माण
पञ्चरत्न गमु ्बा भाैतिक िनर्माण
दर्गा
ु मन्दिर पार्क िनर्माण


रकम
32,00,000
30,00,000
15,00,000
17,00,000
8,00,000
5,00,000
10,00,000
5,00,000
4000000
2000000
2000000
1000000
1200000
2500000
1200000
35,00,000
15,00,000
5,50,000
7,00,000
5,00,000
5,00,000

भरतपुर महानगरपािलका
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क्र.स
योजनाको नाम
वडा नं
२२ बालकुमारी मण्डी मर्मत
२३ सश
ु ीला पन्तकाे घरदेखि मधु खनालकाे घरसम्म माेज्याक टायल
टाेल भवनदेिख जंगलराेड जाेड्ने मार्गमा पर्ने िसँचार्इ ड्रेनमा पर्ने
२४ विकास
कल्भर्ट तथा बाटाे मर्मत
२५ पटलहरा थारू गाउँदखि
े पञ्चकन्या चाेकसम्म कालाेपत्रे
ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समाजकाे अधरु ाे भवनमा फिनिसिङ
२६ सक्रिय
२६
कार्य
२७ प्रगतिचाेक भन्दा थाेरै माथिकाे श्रीराम भषु ालकाे घर जानेबाटाे
१२
२८ श्रीकृ ष्ण प्रतिष्ठानमा िशव पञ्चायन र भगवानहरूकाे श्रृंगार
७
२९ ढकनी निर्माण तथा सरसफार्इ (सक्षम गाेपाल सप्लायर्स)
३
३० सयपत्री मार्ग सडक पिच
३१ मध्यविन्दु टाेल िवकास संस्था अन्तर्गत पूर्व गणेशचाेकसम्म कालाेपत्रे
जम्मा



रकम
19,00,000
10,00,000
10,00,000
20,00,000
7,00,000
6,00,000
4,00,000
67,434
65,00,000
28,00,000
5,03,17,434



Metro/Bhr/W/NCB
/10/076- 077

Metro/Bhr/W/
NCB/15/076- 077

Metro/Bhr/W/
NCB/29/076- 077

Metro/Bhr/W/
NCB/41/076- 077

2

3

4

5

8

7

Sunkoshi/Mangaldeep J.V.
Kathmandu, Nepal

GORKHA BUILDERS
BHARATPUR-08,
CHITWAN
Aama Construction
Boudha, Kathmandu

2/16/2077

2077/02/29

2/18/2077

39186788.12 36430757.87

11680576.25 7862258.772

11680576.25 7976991.807

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
FISCAL YEAR 2076/077
R.C.C. Box Culvert Construction and SUDESHNA
Road Maintenance Work at Ward CONSTRUCTION
11/29/2076
2163082.493 1501265.749
No.20,. Gaire Chautaro Dekhi Ash Bharatpur-10, Chitwan
Man Tamang koGhar sadak.
RCC Box Culvert Construction,Ward SUDESHNA
No.20, Dilip Gurung Ko Ghar Dekhi CONSTRUCTION
11/29/2076
2163082.493 1500135.75
Phaleni Gaon Road
Bharatpur-10, Chitwan
BALAJI NIRMAN SEWA
Ward Office Building-12
BHARATPUR-12,
11/1/2076
16376601.78 11181057.33
CHITWAN
DHULIKHEL NIRMAN
Road Board Maintenance
SEWA PVT. LTD.
12/9/2076
24515819.41 20264160.73
Baneshwor-10, Kathmandu
NIRMAN
Ward Office Building Construction DHULIKHEL
SEWA
PVT.
LTD.
12/9/2076
19528787.45 15713400.49
Work At Ward No.10
Baneshwor-10, Kathmandu
कामको विवरण

Construction of Health Post Building,
(HP2 Type), Ward No.21
Construction of Health Post Building,
(HP2 Type), Ward No.25
Construction of Drainage,Footpath
Metro/Bhr/W/ and Road upgrading works from
NCB/51/076/077 Health post chowk to Prembasti
chowk at Bharatpur ward no. 7.

Metro/Bhr/W/
NCB/47/076- 077
Metro/Bhr/W/
NCB/48/076- 077

Metro/Bhr/W/NCB
09/076- 077

1

6

ठे क्का नं

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

ठे क्काबाट अधुरो रहेको योजनाहरुको विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

कामको विवरण



of District Coordination
Metro/Bhr/W/ Construction
(DCC) Quarter
NCB/117/076/077 Committee
Building at Bharatpur-10.

15

1

16

Metro/Bhr/W/ Construction of Office Building of
NCB/114/076/077 BMC Ward No. 5.

14

9/5/2077

6/20/2077

6007671.75

26422914.22 1,94,74,881.72

8536251.65

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
A.K’S CONSTRUCTION
BHARATPUR-12,
2/26/2077
2868393.243 1836649.455
CHITWAN
Amrit/Kashyap J.V.
3/14/2077
44084306.24 30721894.72
Kalanki, Kathmandu
Jyoti Nirman Sewa
2/28/2077
11202624.84 7268206.782
Pokhara-11, Kaski
SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD.
3/22/2077
4655068.279 3499830.802
BHARATPUR-14, CHITWAN
Aashrit Nirman
5/14/2077
16030321.59 10966314.82
Sewa,Bharatpur-12
The Cosmic Nirman Sewa
Pvt.Ltd.
7/28/2077
29613330.15 18729540.71
Bharatpur-7,Chitwan
Mobile No.: 9855061191
The Cosmic Nirman Sewa
Pvt.Ltd.
7/3/2077
12888054.73 8537658.19
Bharatpur-7,Chitwan
Mobile No.: 9855061191

Road Construction at
Metro/Bhr/W/ Blacktopped
(Part of Khayerghari
Ojash Nirman Sewa
NCB/118/076/077 BMC-26
Gate to Bhagadi Road)
FISCAL YEAR 2077/078
Road Construction at Shiva Shakti - Gautam JV.
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Ward
NCB/02/077/078 Different
Bharatpur,Chitwan
of Bharatpur Metropolitan City.

METRO/BHR/W/
NCB/96/076/077

13

Blacktopped Road Construction
Work At Ward No. 13
Construction of Public Toilet at
Different ward (1, 12, 10) of BMC.
Construction of Different Component
in Sahid Smriti Park at Gyaneshwor
CF , Ward no. 16
Construction of ward Office Buildig
at ward no. 23

METRO/BHR/W/
NCB/89/076/077

Metro/Bhr/W/
NCB/63/076/077
Metro/Bhr/W/
NCB/88/076/077

Metro/Bhr/W/ Construction of PCC With Meshjali
NCB/58/076/077 at Ward No.3

ठे क्का नं

12

11

10

9

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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कामको विवरण

11/9/2077

Samrakshyan-Highway
JV,BMC-10

METRO/BHR/W/
NCB/27/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/28/077/078

6

7

८

11/9/2077

11/19/2077

11/6/2077

10/7/2077

9/19/2077

Pradip Nirman Sewa, BMC21, 9855024133
Daju Bhai Construction,
BMc-3,9855011345

9/29/2077

RAJDEVI-BUILDING
DESIGN JV.
Sankhamul,Kathmandu,Nepal

5752673.69

3772340.70

786197.5

1429031.7

22723551.65 17861858.85

22652084.78 18266129.91

1682172.695

24666545.41 17729782.24

7203109.55

5793709.12

2069888.8

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)

YUDDHA NIRMAN
SEWA
BHARATPUR-07,
CHITWAN.
Mobile No.: 9855050798
Blacktopped Road Maintenance and DHULIKHEL NIRMAN
Reconstruction Works at Different SEWA PVT. LTD.
Ward of Bharatpur Metropolitan
Baneshwor-10, Kathmandu
City-Package 1
Mobile No.: 9851108138
Blacktopped Road Maintenance and Shiva Shakti-Royal J/V,
Reconstruction Works at Different Bharatpur-10, Chitwan
Ward of Bharatpur Metropolitan
Mobile No.: 9847541927
City-Package 2

Road and Footpath
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Construction
works at Chautari
NCB/14/077/078 Marga at BMC-3
Road Construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
from
Anjana
NCB/16/077/078 Bharatpur-26.Taal to Simari Town at

Digitization services of vital event
NP-DoCR- 183656 Registration Application form of
-NC-RFB ) Bharatpur Metropolitan City
(NP-DoCR183656-NC-RFB )
Construction Works at Ward
METRO/BHR/W/ Culvert
26 (Near Anjana Taal Area) and
NCB/13/077/078 No.
Ward No. 27 (Patihani kulo Muhan)

ठे क्का नं

Road Construction at
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Tole,Icchakamana Marga,
SQ/21/077/078 Shiva
Bharatpur-7

५

4

3

२

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

भरतपुर महानगरपािलका
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16

Road Construction from Kashyap/Arvan J/V.
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Chowk to Boarder of ward 6 Bharatpur-1, Chitwan,
NCB/39/077/078 Munal
at Bharatpur 5.
Mobile No.: 9802958923
Tech International
METRO/BHR/W/ Procurement of Laptop at Bharatpur Neosco
Kathmandu
NCB/41/077/078 Metropolitan City.
Mobile No.: 9851058405

METRO/BHR/W/
NCB/38/077/078

१४

12/22/2077

12/29/2077

11/4/2077

11/5/2077

10/27/2077

11/4/2077

11/9/2077

Shiva Shakti-Royal J/V,
Bharatpur-10, Chitwan
Mobile No.: 9847541927
Daju Bhai Construction,
BMc-3,9855011345

11/9/2077

Shiva Shakti-Royal J/V,
Bharatpur-10, Chitwan
Mobile No.: 9847541927

3609752.74

4126095.5

7549180

6446650

23876373.03 17487743.42

5335588.254

3951180.665 3108712.838

10685480.97 8143520.725

5563584.98

22119319.64 17356416.52

22712701.18 18383928.46

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)

BALAJI NIRMAN SEWA .
BHARATPUR-12,
CHITWAN
Mobile No.: 9845936660
NIRMAN
Blacktopped Road Construction from YUDDHA
BHARATPUR-07,
Meghauli Gate to Falahari Acharya's SEWA,
CHITWAN.
Home at Boarder of BMC 27 and 28. Mobile No.: 9855050798
Road Construction from South of Daju Bhai Construction,
Bikash Chowk to Irrigation Canal at BMc-3,9855011345
Bharatpur-9

Construction at Bharatpur-2
METRO/BHR/W/ Drain
(Bhanu
of Milan Tole bikash
NCB/31/077/078 sastha toSchool
Bypass)
Blacktopped Road Construction
METRO/BHR/W/ Work from Khemlal Danda to
NCB/32/077/078 Beluwachowk and remaining part of
Belghatta at Bharatpur-17

METRO/BHR/W/
NCB/37/077/078

15

कामको विवरण

Blacktopped Road Maintenance and
METRO/BHR/W/ Reconstruction Works at Different
NCB/29/077/078 Ward of Bharatpur Metropolitan
City-Package 3
Road Construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
From
Boarder
ward no. 4 and 5
NCB/30/077/078 Janaki Chowk ofto Barmeli
Tole .

ठे क्का नं

13

12

११

10

9

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका



२३

22

21

२०

19

18

१७

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
ठे क्का नं
कामको विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
CONSTRUCTION
METRO/BHR/W/ Blacktopped Road Construction on SAPKOTA
BHARATPUR-06,CHITWAN.
11/9/2077
4875953.315
3838072
NCB/42/077/078 Hariyali Tole at Bharatpur-3.
Mobile No.: 9855057481
GORKHA BUILDERS
Wall Construction
METRO/BHR/W/ Compound
BHARATPUR-08,
Rangilaa Udhyog Gram at
12/29/2077
10176927.13 5828036.3
NCB/45/077/078 on
CHITWAN.
Bharatpur-21.
Mobile No.: 9845964807
Extension work near Ratan MAHESH
Metro/Bhr/W/ Culvert
CONSTRUCTION
Baal
Udhhan
at
Bharatpur-21.
11/10/2077
1632690.237 1123999.527
SQ/47/077/078 (Metro/Bhr/W/SQ/47/077/078)
Bharatpur-05, Chitwan.
Mobile No.: 9845091447
Laboratory Construction and
GORKHA BUILDERS
of Livestock
Metro/Bhr/W/ Maintenance
BHARATPUR-08,
Development
Section,
Service
Center
3/3/2078
1957978.322 1935174.78
SQ/48/077/078 at Bharatpur Metropolitan City.
CHITWAN.
Mobile No.: 9845964807
(Metro/Bhr/W/SQ/48/077/078)
The Cosmic Nirman Sewa
Building Construction of
METRO/BHR/W/ Office
Egg Producers Association at Pvt.Ltd.
12/22/2077
19677440.63 15063934.92
NCB/50/077/078 Nepal
Bharatpur-7, Chitwan
BMC-1, Ramnagar
Mobile No.: 9855061191
Blacktopped Road Construction at
Nirman Sewa,
METRO/BHR/W/ Bharatpur -13 (From Home of Bishnu Bishnumati
Bharatpur-14
12/10/2077
4646112.821 3398744.32
NCB/51/077/078 Adhikari to Sushil Dawadi up to
Mobile
No.:
9845204836
Home of Bhakta Bahadur Thapa)
Road Construction
SAPKOTA CONSTRUCTION
METRO/BHR/W/ Blacktopped
in
Jagriti
Tole
Bikash
Sanstha
at
BHARATPUR-06,CHITWAN. 12/3/2077
2463581.18 2029400.15
NCB/52/077/078 Bharatpur-4.
Mobile No.: 9855057481

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

कामको विवरण

METRO/BHR/W/
NCB/55/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/56/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/57/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/58/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/59/077/078

25

२६

27



28

२९

30

1/8/2078

Arvan Construction Pvt.
Ltd., Bharatpur-1
Mobile No.: 9802958923

1/8/2078

1/8/2078

1/28/2078

1/8/2078

12/29/2077

Arvan Construction Pvt.
Ltd., Bharatpur-1
Mobile No.: 9802958923

3587663.793

2591959.05

4050823.377 2755364.833

21449477.87 15148795.08

8912182.136 6522625.625

10076246.95 7222329.335

11934355.2 8460526.735

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Rivian Engineering
Consultancy Suppliers
& Construction Pvt Ltd,
12/9/2077
8126846.85 5260211.232
Bharatpur-21
Mobile No.: 9856063240

Arvan Construction Pvt.
Ltd., Bharatpur-1
Mobile No.: 9802958923
NIRMAN
Blacktopped Road Construction From DHULIKHEL
SEWA
PVT.
LTD.
Ward Office through Amar Ma. Vi. Baneshwor-10, Kathmandu
Upto Ram Mandir at Bharatpur-22. Mobile No.: 9851108138
S.B.M. Engineering
Red Cross Building Construction at Associates Pvt. Ltd.,
Bharatpur-5.
Bharatpur-11,Chitwan
Mobile No.: 9849899326
Blacktopped Road Construction from Arvan Construction Pvt.
south of Atithi party palace chowk up Ltd., Bharatpur-1
to Bishnu Chowk at Bharatpur 15. Mobile No.: 9802958923

Blacktopped Road Construction
From south of Khageri Nahar to
Khanal chowk at
Bharatpur-15,Fulbari.
Blacktopped Road Construction
From West of Ward Office Chowk
Up to Shanta Bagaicha Chowk at
Bharatpur-15
Blacktopped Road Construction
From Sajhapur Namuna Chowk Upto
Khem Dhakal House at Bharatpur-28.

METRO/BHR/W/ Different Road works at
NCB/53/077/078 Meghauli,Bharatpur-28

ठे क्का नं

METRO/BHR/W/
NCB/54/077/078

24

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका



कामको विवरण

METRO/BHR/W/
NCB/65/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/66/077/078

METRO/BHR/W/
NCB/67/077/078

37

३८

1/13/2078
3/29/2078

Pradip Nirman
Sewa,BMC-21,9855024133
Nawayuga Construction
Pvt.Ltd

1/24/2078

1/24/2078

1/23/2078

3/6/2078

1/8/2078

Arvan Construction Pvt.
Ltd., Bharatpur-1
Mobile No.: 9802958923
Darshan Nirman
Sewa,BMC-11,9851097270

1/8/2078

Arvan Construction Pvt.
Ltd., Bharatpur-1
Mobile No.: 9802958923

1260757.95

1796240.09

7819613.95

7940341.65
11738526.61 8173632.813

11244103.29

8606250.779 5323114.495

9847262.281 6491006.138

8535500.719 6391753.605

1261271.196

2328176.143

11251764.18

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)

Shivalaya Builders
Blacktopped Road Construction at Hetauda-6, Makawanpur
Bharatpur ward no. 20.
Mobile No.: 9866122002,
9843582122
Blacktopped Road Construction From Urja-Krishav JV
North of Yekata Chowk Upto Shiva Kathmandu
Chowk at Bharatpur Ward No. 15. Mobile No.: 9851289777
Blacktopped Road Construction
Urja-Krishav JV
From East of Guman Singh B.K
Chowk upto boarder of ward 5 at Kathmandu
Mobile No.: 9851289777
Bharatpur 15.

Works at Bharatpur 7
METRO/BHR/W/ Road
(SunriseTole
Marga-2 and West of
SQ/62/077/078 Chitraban Sahakari)
METRO/BHR/W/ Blacktopped Road Construction at
NCB/63/077/078 Bharatpur Ward No. 13
with Drain Construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Town School Road at Bharatpur
NCB/64/077/078 inward
no. 22.

Blacktopped Road Construction
METRO/BHR/W/ From Bhawana Chowk Towards
NCB/60/077/078 North 6 no. Sakha on Boarder of
Bharatpur Ward 14 and 15.
Road Construction of
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Krishna Marga,Naya Kiran
NCB/61/077/078 Shree
Tole at Bharatpur-11.

ठे क्का नं

36

३५

34

33

३२

31

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

भरतपुर महानगरपािलका
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ठे क्का
निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अभिलेख
ठे क्का नं
कामको विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
खाता नं
(With VAT) (With VAT)
Blacktopped Road Construction at Urja-Krishav JV Kathmandu 1/24/2078
39 METRO/BHR/W/
15097657.08 10564807.1
NCB/68/077/078 Bharatpur Ward no. 6,14 and 21.
Mobile No.: 9851289777
Blacktopped Road Construction at Urja-Krishav JV Kathmandu 1/24/2078
40 METRO/BHR/W/
16517031.31 11698290.74
NCB/69/077/078 Bharatpur Ward No. 9,10 and 11. Mobile No.: 9851289777
Road Construction at Bharatpur Ward Urja-Krishav JV Kathmandu 1/24/2078
४१ METRO/BHR/W/
8004854.738 5911868.535
NCB/70/077/078 No. 4
Mobile No.: 9851289777
Shivalaya Builders
METRO/BHR/W/
Blacktopped
Road
Construction
at
Hetauda-6, Makawanpur
42 NCB/75/077/078 Bharatpur ward no. 6 and 5.
1/23/2078
16705766.03 11592660.71
Mobile No.: 9866122002,
9843582122
MAHESH
Metro/Bhr/W/ Construction of RCC Irrigation Canal CONSTRUCTION
43
12/29/2077
1488428.813 1128734.4
SQ/76/077/078 at Ratapur Ward No. 26
Bharatpur-05, Chitwan.
Mobile No.: 9845091447
Rivian Engineering
Consultancy Suppliers
Metro/Bhr/W/ Culvert Extension works Near
४४
& Construction Pvt Ltd,
12/29/2077
1779523.506 1294926.52
SQ/77/077/078) Fulbari Chowk at Bharatpur15.
Bharatpur-21
Mobile No.: 9856063240
MAHESH
(Metro/Bhr/W/
RCC
Culvert
Construction
at
Boarder
CONSTRUCTION
45
12/29/2077
1298550.559
969474.4
SQ/78/077/078) of Ward No. 19 and 20
Bharatpur-05, Chitwan.
Mobile No.: 9845091447
Construction Of Additional Storey Baladev
46 METRO/BHR/W/
Existing Ward Office Building , Builders,Kathmandu
3/6/2078
7079510.664 4738476.691
NCB/79/077/078 On
Ward No.13
Metro/Bhr/W/
Building Construction of Tharu
Jagadamba
४७
3/14/2078
1181119.934 997502.98
SQ/80/077/078 Kalyankari Samaj at Ward no. 1.
Construction,BMc-12

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका





55

54

Blacktopped Road Construction
METRO/BHR/W/ work from jagannath chowk to
NCB/92/077/078 ananda Gargeswor mandir chowk at
Bharatpur ward 15.
Blacktopped Road Maintenance
METRO/BHR/W/ Works at Different Ward of
NCB/93/077/078 Bharatpur Metropolitan
City-Package 4

Construction at
Metro/Bhr/W/ Blacktopped
Saptagandaki
SQ/90/077/078 at Bharatpur-7.Tole Kaligandaki Road

५३

METRO/BHR/W/ Box Culvert Construction at Adhibasi
NCB/85/077/078 Tole ward No. 8 Bharatpur

51

Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Construction on
SQ/89/077/078 Jyoti Marga at Bharatpur ward No. 3

Road Construction from
METRO/BHR/W/ Blacktopped
South
of
Triveni
NCB/83/077/078 at Ward No. 5. Chowk Up to Canal

५०

52

METRO/BHR/W/ Culvert Construction at Bharatpur
NCB/82/077/078 Ward No. 25(Near Soshi Bazar)

49

कामको विवरण

METRO/BHR/W/ Culvert Construction works at
NCB/ 81/077/078 Bharatpur Ward No. 27 and 28.

ठे क्का नं

48

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Aananta Nirman Sewa
Byas-3, Tanahun
1/21/2078
7209009.664 4746495.33
Mobile No.: 9845399320
Bhadrakali Nirman Sewa
Bharatpur, Chitwan
1/9/2078
2611204.983 2014103.8
Mobile No.: 9855064854
Anusthan Construction Pvt.
Ltd., Kathmandu-10
1/23/2078
6587368.617 4594039.43
Mobile No.: 9840057779
L&G Construction
Bharatpur, Chitwan
1/12/2078
5341585.25 4086681.08
Mobile No.: 9855043969
S B CONSTRUCTION
BHARATPUR-12,
2/5/2078
1762907.075 1663988.208
CHITWAN.
Mobile No.: 9855064326
S B CONSTRUCTION
BHARATPUR-12,
2/5/2078
1312839.277 1294518.96
CHITWAN.
Mobile No.: 9855064326
Sambriddha Nirman Sewa
Bharatpur-11, Chitwan.
2/5/2078
7541356.149 5306818.688
Mobile No.: 9855059981,
9841363031
Om Satya Sai Construction
Pvt. Ltd. Bharatpur-9,
2/21/2078
23555869.39 19197894.01
Mobile No.: 056-522949,
9855065959

भरतपुर महानगरपािलका
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METRO/BHR/W/
SQ/95/077/078

57



63

६२

61

60

५९

58

METRO/BHR/W/
NCB/94/077/078

५६

2/18/2078

Pradip Nirman
Sewa,BMC-21,9855024133

2/18/2078

2/5/2078

Pradip Nirman
Sewa,BMC-21,9855024133

Tender Processing

2/5/2078

Darshan Nirman
Sewa,BMC-11,9851097270

Nirman Sewa
METRO/BHR/W/ RCC Box Culvert Construction on Bhadrakali
Bharatpur,
Chitwan
NCB/107/077/078 Pungi River near 2 no. ward Office Mobile No.: 9855064854

and Delivery of CGI
METRO/BHR/G/ Supply
of various size at Bharatpur
SQ/98/077/078 Sheet
Ward No. 29.
Road Construction from South of
Metro/Bhr/W/ Subedi Chowk towards Gajraj's
SQ/99/077/078 Home Up to Bhusal Ghol at
Bharatpur13
Construction work at
METRO/BHR/W/ Culvert
Ghol at Suryodaya Tole
NCB/104/077/078 Suryanagar
at Bharatpur-15.

2/5/2078

Nivaani Construction and
Ssuppliers Pvt Ltd
Koteshwor, Kathmandu.
Mobile No.: 9851235521

1387263.71

3860492.2

3274810.816 2160910.187

3171681.931 2118182.805

1473875.023

1855840

4717359.29

12031441.64 7895764.167

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
कामको विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Engineering
Construction Of Additional Storey S.B.M.
Associates
Pvt. Ltd.,
On Existing Ward Office Building , Bharatpur-11,Chitwan
2/21/2078
3191609.909 2334339.07
Ward No.6
Mobile No.: 9849899326
Narayani Kinar Nari Abudhaya
Darshan Nirman
Dekhi Nari Uthan Samma Pitch
2/5/2078
1861398.444 1861236.56
Sewa,BMC-11,9851097270
Nirman Ward No. 1

Blacktopped Road Construction
METRO/BHR/W/ From Bhetghat Chowk towards
NCB/96/077/078 Bhuwanbasti Milan
Chowk at Bharatpur-18.
Construction from Kedar
METRO/BHR/W/ Road
Bohara's
to Bikash Chowk at
NCB/97/077/078 BharatpurHouse
Ward No. 7

ठे क्का नं

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
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METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/111/077/078 Center-Type 1 at BMC-5

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/112/077/078 Center-Type 1 at BMC-7

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/113/077/078 Center-Type 1 at BMC-12

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/114/077/078 Center-Type 1 at BMC-18

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/115/077/078 Center-Type 1 at BMC-20

६८

69

70

७१

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/110/077/078 Center-Type 1 at BMC-4

66

67

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/109/077/078 Center-Type 1 at BMC-3

६५

ठे क्का
अभिलेख
ठे क्का नं
कामको विवरण
खाता नं
METRO/BHR/W/ Blacktopped Road Construction at
64 NCB/108/077/078
Bharatpur 7.

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Darshan Nirman
7755277.882 5829190.88
Sewa,BMC-11,9851097270 2/21/2078
ARUNA CONSTRUCTION
BHARATPUR-4,
2/21/2078
6803712.216 4611756.859
CHITWAN
Mobile No.: 9855064389
ARUNA CONSTRUCTION
BHARATPUR-4,
2/21/2078
6803712.216 4689367.519
CHITWAN
Mobile No.: 9855064389
Divine Engineering
Consultancy &
Construction Pvt. Ltd.
2/21/2078
6803712.216 5074771.478
Ratnanagar-1, Chitwan
Mobile No.: 9855080382
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4533676.33
9851216029
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4533676.33
9851216029
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4533676.35
9851216029
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4669798.51
9851216029

भरतपुर महानगरपािलका
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८०

79

78

७७

76

75

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/118/077/078 Center-Type 1 at BMC-13

७४

Road Construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Birendra Chowk to Mahendra
NCB/119/077/078 from
Chowk, BMC 14
Blacktopped Road Maintenance
METRO/BHR/W/ Works at Different Ward of
NCB/120/077/078 Bharatpur Metropolitan
City- Package 5
METRO/BHR/G/ Supply of Livestock related
NCB/122/077/078 Equipment-Package 1
METRO/BHR/G/ Supply of Livestock related
NCB/123/077/078 Equipment-Package 2
METRO/BHR/G/ Supply of Livestock related
NCB/124/077/078 Equipment-Package 3
Blacktopped Road Construction
METRO/BHR/W/ from Karki Chowk through
NCB/125/077/078 Jhanjhane Chowk to Gate of Setidevi
Community Forest at Bharatpur-16.

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/117/077/078 Center-Type 1 at BMC-28

73

कामको विवरण

METRO/BHR/W/ Construction of Basic Health Care
NCB/116/077/078 Center-Type 1 at BMC-24

ठे क्का नं

72

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

Jyoti and Jwala
Construction

Shrestha Agri Inputs

3/15/2078

3323211.35

2825000

8401380.965 7012920.526

3711000.027

4227499.805

3/13/2078

Industrial Automation
Technology Pvt. Ltd

2570750

33548273.62 28577319.16
2900000

3/30/2078

Om Satya Sai Construction
Pvt. Ltd. Bharatpur-9,
Mobile No.: 056-522949,
9855065959

16295998.67 11556616.99

Shrestha Agri Inputs

3/15/2078

Anjal Nirman
Sewa,BMC-12

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4669798.51
9851216029
Grid/Yab Yum JV,
kirtipur-10, Kathmandu,
6803712.216 4669798.52
9851216029
Grid/Yab Yum
JV,kirtipur-10,
6803712.216 4669798.51
Kathmandu,9851216029
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90

८९

88

87

८६

85

84

८३

82

81

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

Road Construction on
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Shikhar
Marga,
NCB/134/077/078 Bharatpur 7. Madhyabindu Tole at
of Ayurvedic Center
METRO/BHR/W/ Construction
Building
at
Bharatpur-1,
Devghat,
NCB/135/077/078 Chitwan

10229079.84

Anam
Construction,BMC-11

4509053.735

1225403.64

3079339.225

5728134.641

2533967.325

1224301.32

4206004.64

1775004

1446110.675 1301146.112

17619668.76 14818875.94

2018258.004

3/29/2078

3/6/2078

3/6/2078

D.And.S. Himalayan
construction pvt.ltd BMC-2

Road construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
towards
west
Baburam dhungana Divine Light Construction
SQ/132/077/078 house at wardof9 Bharatpur
Road Construction at Sambriddhi
METRO/BHR/W/ Blacktopped
BMC-22
(Krishna
Adhikari's House Nirman Sewa,BMC-11
NCB/133/077/078 to Puspalata Adhikari's
House)

Tender Processing

Anusthan Construction Pvt.
Ltd. Kathmandu-10
Mobile No.: 9840057779

Subbase Construction at ward no. 14. Neupane Builders

School Building Construction at
Krishnapur Ma Vi, Bharatpur 7
Blacktopped road maintenance work- Daju Bhai Nirman Sewa
package 6
Culvert construction in the road near Anjana Nirman sewa
to Bhalafed, Ward no 16

कामको विवरण

road construction at
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Ward
no
7,
Milijuli
(Namuna
NCB/130/077/078 Tole) and PrembastiMarga
Tole Marga 1
of Blacktopped road
METRO/BHR/W/ Construction
and
drain
in
Kachpache
Chowk at
NCB/131/077/078 ward no. 4

METRO/BHR/W/
NCB/126/077/078
METRO/BHR/W/
NCB/127/077/078
METRO/BHR/W/
SQ/128/077/078
METRO/BHR/W/
NCB/129/077/078

ठे क्का नं

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
shivastal niram pvt.
3/8/2078
8694976.544 5914429.673
Ltd

भरतपुर महानगरपािलका
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100

99

९८

97

96

९५

94

93

९२

91

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं
कामको विवरण

14406976.58

Sulav Infra Pvt.
Ltd,KMC-16

817852.2917
1485303.651

D.And.S. Himalayan
construction pvt.ltd BMC-2
Anam
Construction,BMC-11

1566213.414

87101302.95

2365852.434

D.And.S. Himalayan
construction pvt.ltd BMC-2
Evaluation Pending

2273573.278

Urja-Masta
JV,Tripureshwor

METRO/BHR/W/ Blacktopped Road Construction Dip Evaluation Pending
SQ/145/077/078 Jyoti Tole Marga 6,ward 7.

Road Construction
METRO/BHR/W/ Blacktopped
at
Different
Ward
of Bharatpur
NCB/142/077/078 Metropolitan City-Package
2.
METRO/BHR/W/ Culvert Extension works at ward no.
SQ/143/077/078 4 near Sambhidhan chowk
of Compound Wall
METRO/BHR/W/ Construction
MH Roof Maintenance in BMC
SQ/144/077/078 and
Office

METRO/BHR/W/ Road Construction towards west of
NCB/140/077/078 Chaurali Chowk at Bharatpur-8
Road Construction on
METRO/BHR/W/ Blacktopped
Pipal
chowk-Rahar
Chowk Road
NCB/141/077/078 Section at Bharatpur-8

2871054.054

3909273.883

D.And.S. Himalayan
construction pvt.ltd BMC-2

METRO/BHR/G/ Procurement of Total Station at
Evaluation Pending
SQ/138/077/078 Bharatpur Metropolitan City
Construction Towards Concrete Urja-Masta
METRO/BHR/W/ Road
Near Jagannath Chowk at JV,Tripureshwor
NCB/139/077/078 Factory
Bharatpur-4.

Of Additional Storey
METRO/BHR/W/ Construction
On
Existing
Ward
Office Building ,
NCB/136/077/078 Ward No.8
works at Different ward
METRO/BHR/W/ Gravelling
of
Bharatpur
NCB/137/077/078 Package-2. Metropolitan City

ठे क्का नं

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
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111

११०

109

108

१०७

106

105

१०४

103

102

१०१

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं
कामको विवरण

Maintenance work from
METRO/BHR/W/ Road
Anandapur
chowk upto Anandapur Divine Light Construction
SQ/146/077/078 School at Ward
No. 5
of storm water drain
KLPA/BHR/W/ Construction
and
road
maintenance
NCB/147/077/078 Landpooling Area in Krishnapur Evaluation Pending
Blacktopped Road Construction of
METRO/BHR/W/ Section Shantichowk-Chhaari Chowk Evaluation Pending
NCB/148/077/078 and Bhetghat Chowk-Suryadya
chowk at Bharatpur Ward no. 16
METRO/BHR/W/ Road Maintenance work from Airport Evaluation Pending
NCB/149/077/078 gate to Bypass road
METRO/BHR/G/ Procurement of Portable USG
Evaluation Pending
SQ/150/077/078 machine as per Specification
METRO/BHR/W/ Construction of Nepal Scout Building Evaluation Pending
NCB/151/077/078 in BMC-10
Blacktopped Road Construction at
7 and 3(Katahar Chowk
METRO/BHR/W/ Bharatpur
marga
4,
Kantinagar
Tole,Bagbani Evaluation Pending
NCB/152/077/078 tole marga 7,Srijana Tole
Ambar
Marga and Shanti Marga )
METRO/BHR/W/ Construction of Sub-base in Bhagauli Evaluation Pending
NCB/153/077/078 Tole Bikas, BMC-25
METRO/BHR/W/ Construction of Krishnapur Health Evaluation Pending
SQ/154/077/078 Centre (North from Buddha Chowk)
METRO/BHR/W/ Blacktopped Road Construction in Evaluation Pending
NCB/155/077/078 Marsyangdi Tole Marga 15, BMC-7
Maintenance of Blacktopped Road in
METRO/BHR/W/
BMC -11 (Sanskritik Marga and Sri Evaluation Pending
SQ/156/077/078
Krishna Marga)

ठे क्का नं

953502.475

2420976.41

1688785.893

3304220.186

4155449.005

6539758.361

7964864.574

3369123.646

14673880.64

1267137.546

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
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सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

115

114

११३

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं
112



शैक्षिक प्रशासन महाशाखाबात प्राप्त अधुरो योजनाहरुको विवरण

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं. सम्झौता रकम आ.व. २०७८-७९ मा भुक्तानी हुनुपर्ने
आदर्श मा.वि. दिव्यनगर ४ कोठे भवन निर्माण
५००००००
३८३५८८७
कै लाशनगर मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण
३५०००००
१६२११३६
शिक्षक तलव भत्ता निकासा सफ्टवेयर भक्ता
३३९००
ु नी
यवु ा संचार रे डियो कार्यक्रम भक्ता
९२००
ु नी बाँकी
एक वडा/ विद्यालय खेलकुद मैदान निर्माण
५
४०००००
एक वडा/ विद्यालय खेलकुद मैदान निर्माण
१८
८०००००
नयाँ किरण कमल कुसमु मा.वि. फल्ससिलिंग
२०००००
सामदु ायिक सिकाई के न्द्र व्यवस्थापन अनदु ान
५००००
श्री सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गा एक वडा एक नमनु ा विद्यालय
२४
२०००००
सिद्धिजन कल्याण प्रा.वि.
११
१०००००
जम्मा:
७२५०१२३

ठे क्का नं

निर्माण व्यवसायीको नाम र म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण
कामको विवरण
अनुमान रकम सम्झौता रकम
सम्झौता मिति लागत
ठे गाना
(With VAT) (With VAT)
Gravelling works at Different ward of Shave Engineering
3/18/2078
427140
BMC(14,15,17)
Construction,Madi
Gravelling works in different road of Evaluation Pending
492175.45
ward no. 5
वडा नं. 1 स्थित नाराणगढ मेनरोड चोक देखि
उधोग वाणिज्य सघं चितवन चोक सम्म सडक Dhaulagiri Nirman Sewa
3/31/2078
496576.12
पिच मर्मत
Gravelling works in different road of Evaluation Pending
495239.39
ward no. 26
Total
1174221562.79 705096844.75
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भरतपुर महानगरपािलका

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

१

सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं. २४ अन्तर्गत सघं ीय सरकार, वातावरण विभागको कार्यक्रम
वृषरोपन सहितको वातावरण मैत्री शहरी हरित उधान निर्माण कार्यक्रम
(रकम महानगरको खातामा जम्मा भैइसके कको)
नेपाल अण्डा उत्पादक संघको थोक बजार निर्माण कार्य
श्री BT Precast Concrete Industries Pvt Ltd. लाई ह्मयु पाईप ड्रेन निर्माण कार्यको लागि
श्री महेश कन्स्ट्रकसनलाई वडा नं. २७ मा हेल्थपोस्ट भवन निर्माण थप कार्यको लागि
वार्षिक नगर विकास पस्ति
ु का प्रकाशन समिति भक्ता
ु नी
पी.सी.सी. मेसजाली निर्माण उपभोक्ता समिति भरतपरु २४ जनसहभागिता
राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय कुसमु टार भ.म.न.पा. २९
श्री Purnima International Pvt. Ltd. लाई शिवनगर प्राथमिक
स्वास्थ के न्द्रको x-ray मसिन खरिदको भक्ता
ु नी
श्री लालरु ाम सापकोटालाई भक्ता
ु नी
श्री सार्वजनिक निजि साझेदारी इकाई प्रवादवन समितिको बैठकको भक्ता
ु नी
वृक्षरोपन सहितको वातावाराज मैत्री शहरी हरित उधान निर्माण
कार्यक्रमको लागि भ्रमण खर्च
श्री मिलन हार्डवेयर एण्ड पण्ड स्टोर्सलाई बिल बमोजिमको भक्ता
ु नी
श्री साझा पेट्रोल पम्पलाई भक्ता
ु नी
चौकीडाँडा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई
ड्रेन तथा गरिन ट्रयाक निर्माण समितिलाई
वडा नं. १२ को कार्यालय भवन
रामनगर खानेपानी बोरिंग र पानीको व्यवस्थापन
टिकामार्ग उपभोक्ता समितिलाइ स्मेली चोकको बाटो को भक्ता
ु नी
नारायणी फर्निचर सेन्टर
Preparation of Detail project Report of Beautification of
kerunga river corridor
Preparation of Master plan of Kamal pokhari park
Municipal Transport masterplan
६९१५०४४.

०.

६९१५०४४.

१ ४६०५६८७.१९ २३५५६३२.९१ २२५००५४.२८
२९ ४८८३१२.५
०. ४८८३१२.५
२७ ४९४५२९.७४
०. ४९४५२९.७४
५२२७५.
२४
४८३०००.
२९
४७५४०.
१४
१५७७९९९.८
८०००.
९०१००.
२७०००.
९८३३.
२०१७८७.६६
२९
११३२४८१.
७
३८९३८७५.
१२
३८८९०१९.
१
७८२८२४.
१५५३६०१.
२
५२४००.
10,91,297.5
२२
4,80,313.56
66,98,724.75

२४

वडा सम्झौता रकम हाल सम्म भुक्तानी आ.व. २०७८-७९
नं.
भईसके को मा भुक्तानी हुनुपर्ने

कम भक्ता
ु नी भएको
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त
लेखा शाखाबाट प्राप्त

कै फियत
वातावरण तथा हरियाली
प्रवधन शाखाबाट
सिफारिस भएको
जनसहभागिता रकम
कोटेसन स्वीकृ त
कोटेसन स्वीकृ त

महानगरको लेखा तथा अन्य शाखाबाट प्राप्त अधुरो/ भुक्तानी बाँकीका योजना तथा कार्यक्रमहरु

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा सम्झौता रकम हाल सम्म भुक्तानी आ.व. २०७८-७९
नं.
भईसके को मा भुक्तानी हुनुपर्ने
4,56,308.13
४
2,07,904.45
28,00,000.00
६९१५०४४.
कै फियत



१०००००.००

१ वटा
१ वटा

पेज नं.11सि.नं.15

सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१ जयकालिका महिला विकास बचत तथा ऋण स.सं.लि.. भरतपरु १४
२ पदम कन्चन कृ षि सहकारी सं.लि., भरतपरु २२
३ अभ्दयु या बहुउद्देश्यीय सहकारी स.ं लि. भरतपरु -२२
जम्मा:

2078.01.15

2078.01.15

2078.01.15

१०००००.०० 2078.01.09
४ वटा २२७५०००.०० 2078.03.09
६०६५०००.००

2078.03.15

2078.03.15

2078.03.15

2078.03.15

वडा सम्झौता हालसम्म भुक्तानी आ.व. २०७८-७९
नं. रकम
भईसके को मा भुक्तानी हुनुपर्ने
५५००००
१९९२६०
३५०७४०
५५००००
०
५५००००
५५००००
०
५५००००
१४५०७४०

सहकारी शाखाबाट प्राप्त अधुरो योजनाहरुको विवरण

पेज नं.१० सि.नं.८

२२४००००.००

२८

४वटा १२०००००.००

लाभग्राही कुल विनियोजित
योजना
योजना सम्पन्न
सखं ्या
बजेट
सम्झौताको मिति हुनुपर्ने मिति
३ वटा १५००००.०० 2078.01.08 2078.03.15

रातो किताबको
पेज नं. र सिनं.
पेज नं.११सि.नं.२२
पेज नं.१० सि.नं.१३ र मिति २०७८/०१/२३
गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट रकमान्तर
पेज नं.१० सि.नं.१२ र मिति २०७८/०१/२३
गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट रकमान्तर
पेज नं.११सि.नं.१४

आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गत (कृषि शाखा) क्रमागत तथा भुक्तानी दीन वाँकी

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
Preparation of study report for Integrated tourism
masterplan of Bharatpur Metropolitan City
Soils test
Integrate Urban development master plan
जम्मा:

सि.
योजनाको नाम
नं.
१ मेयर सँग यूवा लक्षित कार्यक्रम
डिप बोरिङग /नहर /कुलो
२ निर्माण तथा् मर्मत सम्भार
३ साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत
सम्भार
४ फलफुल बगै ँचा स्थापना
वडा /एक फलफुल /
५ एक
तरकारी/ पष्प
ु नर्सरी कार्यक्रम
६ यान्त्रिकरण

सि.
नं.
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२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
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सघं र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने योजनाहरु

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पोखरा बसपार्क चौतारा बाट मेनरोड हुदँ ै पल
ु चोक सम्मको पेटि (फुटपाथ) तथा शहरी
सडक पिच मर्मत
श्री सत्य साई के न्द्र मनि
ु नारायणि तर्फ Sea Beach अन्तर्गत ढलाई गर्ने
नारायणगढ तर्फ बाट रामनगर जाँदा बजार प्रवेश गर्नु अगावै हाईवे बाट दोस्रो बाटो हुदँ ै
महेश चोक सम्मको पिच मर्मत
गौरे श्वर मन्दिर बाट वडा अफिस हुदँ ै नारी उत्थान सम्मको पिच मर्मत
ठिमरु ा हरी प्रसाद अधिकारीको घर चोकबाट राजु गरुु ङ्गको घर सम्म पिच मर्मत
रामनगरबाट देवघाट तर्फ जाँदा प्रदेश सरकारको आ.व. 2077/78 को बजेट बाट पिच
निर्माण सम्पन्न भएको स्थानबाट सिताराम मा.वि. सम्मको सडक पिच गर्ने अनरु ोध गर्ने
ठिमरु ा लक्ष्मण अधिकारीको छोरीको घर चोकबाट खानेपानी टयाङ्की सम्म पिच निर्माण
देवघाट प्रहरी चौकीबाट हरिकिर्तन बैदिक धर्मशालाको पूर्व सम्म पिच तथा नाली मर्मत गर्ने कार्य
मेनरोड रामगति गप्ता
ु को घर बाट राममाया गरुु ङ्गको घरतर्फ को चोक सम्म पिच सडक निर्माण
रामनगर भगवान घलेको घरबाट अन्दाजी 300 मिटर पिच निर्माण
रामनगर प्रहरी चौकि अगाडि मेनरोडबाट देवघाट जाने सडकको मनादिदिको घर चोक सम्म
पिच मर्मत
नमस्ते चोक पल
ु बाट हाइवेको पल
ू सम्म पंगु ी खोलामा ग्याभिङ्ग गर्ने
मिल्स एरिया टोल विकास संस्था अन्तर्गत प्रकाश इन्जिनियरिङ चोकको पंगि
ु खोलाको
कल्भर्ट जिर्ण भएको हुदं ा पनु ः निर्माण गर्नुपर्ने
बद्ध
ु टोल विकास संस्था अन्तर्गत भयँरथान अगाडिको पंगि
ु खोलाको कल्भर्ट सानो र जिर्ण
भएको हुदं ा पनु ः निर्माण गर्नुपर्ने
रामेश्वर टोल र पृथ्वी देउती टोल विकास संस्था अन्तर्गत रामेश्वर मन्दिर वाट प्रहरी तालिम
के न्द्र जाने वाटोमा पर्ने कल्भर्ट सानो र जिर्ण भएको हुदं ा पनु ः निर्माण गर्नुपर्ने
विन्धवासिनी वेलटाडी जलमा टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने ज.च.ु का.लि. रोड करिव
१२५ मिटर सेन्ट्रल ढल दवु ै तर्फ पेटी र पिच निर्माण गर्नुपर्ने
विन्धवासिनी वेलटाडी जलमा टोल विकास संस्था अन्तर्गत जलमा रोडमा मेयर चोक देखि
पश्चिम तर्फ लिला चोक सम्म सेन्टर ढल दवु ै तर्फ पेटी र पिच निर्माण गर्नुपर्ने
उज्यालो टोल विकास संस्था अन्तर्गत बखान मार्गको १४० मिटर वाटो मोजायक टायल लगाउने
मितेरी टोल विकास ससं ्थाको गरुु योजनाको लागि (डि.पी.आर.) तयार गर्ने .
२ नं. वडा कार्यालय भवन परिसरमा गेट सहित कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्नुपर्ने
तराई मधेस सम्वृद्धि कार्यक्रम आदर्शनगर नमनु ा टोल अन्तर्गत डि.पि.आर. निर्माण भै
सके को कार्य सडक तथा नाली स्तरोन्नती कार्य
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
२२ आदर्शनगर नमनु ा टोल अन्तर्गत भित्री सडक निर्माण कार्य
टोल विकास संस्था अन्तर्गत देवकोटा चोक देखि पूूर्व तर्फ वाईपास रोड सम्म करिब
२३ मिलन
४५० मिटर पिच वाटो मर्मत गर्नुपर्ने .
गणेश टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत समिचोक देखि समता स्कु ल सम्म करिब ३५०
२४ श्री
मिटर पिच वाटो मर्मत गर्नुपर्ने .
एरिया टोल विकास संस्था अन्तर्गत भरतपरु ओरालो देखि उत्तर तर्फ ग्रिनवेल्ट
२५ मिल्स
नहरको तलपट्टि देखि सनि
ु ल अमात्यको घर सम्म करिब ३५० मिटर पिच मर्मत गर्नुपर्ने .
रु ानो २ नं. वडा कायाृलय रामेश्वर मन्दिरवाट दक्षिण तर्फ दवु ै तिर करिब ५०० मिटर ढल
२६ पनिर्माण
गर्नुपर्ने
रु मेयर चोक देखि पूर्व तर्फ तालिम के न्द्र हुदं ै १० नं. वडा वाइपास जोड्ने सडक पिच
२७ क्षेत्रप
वाटो ढल सहित पिच र पेटी बनाउनपु र्ने
ष्प
ु लोहनीको घर देखि आदर्शनगर चोक रुद्र कुमार श्रेष्ठको घर चोक सम्मको वाटो ढल,
२८ पपिच
र पेटी निर्माण गर्नुपर्ने
नमनु ा टोल र श्रीगणेश टोल विकास संस्था समी चोक सम्म जोड्ने सिंचाइर्को
२९ आदर्शनगर
नहर माथि पल
ु निर्माण गर्नुपर्ने
३० तिनखोले सिंचाईको नहरमाथिको पल
ु विस्तार गर्नुपर्ने
विन्धवासिनी वेलटाडी जलमा टोल विकास संस्था अन्तर्गत वेलटाडी चोक लोक बहादरु
३१ रानाभाटको घरदेखि दक्षिण तर्फ वालकुमराी सब्जीमण्डीको गेट सम्म सेन्ट्रल ढल, पेटी र
पिच निर्माण गर्नुपर्ने
३२ ढल निकास सभं ाव्यता अध्ययन
३३ चौतारीरोड पिच तथा पेटी निर्माण
३४ पल
ु निर्माण तथा विस्तार ३ नं. र २ नं. पल
ु
३५ आनन्दनगर शान्तीमार्ग पिच पनु ः निर्माण
३६ आनन्दनगर पशपु ति मार्ग पिच पनु ः निर्माण
३७ परिक्रमा मार्ग पानी फ्याक्ट्री नजिक पिच पनु ः निर्माण
३८ बाह्रघरे टोल महेश पौडेल घरलाई वरीपरी पिच पनु ः निर्माण
३९ तिलक वस्ताकोटी घरलाईन पिच पनु ः निर्माण
४० मानसेवा आश्रम चोक देखि नगरवन झोलङु ् गे पल
ु सम्म ढल निर्माण
४१ रामजाली मार्गमा ढल तथा पिच निर्माण
४२ कमल नगर चोकबाट ने.का.कार्यालय देखि न्रयूू ोड हदै ढल निर्माण
४३ भगवती मार्ग ढल सहित सडक पनु निर्माण
४४ यूनिक मार्ग क र ग को पिच निर्माण
४५ ज्ञान मार्ग भित्र ढल निर्माण (महेन्द्र तिवारी घर लाइन)
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नागरिक भिलेज श्री मार्गमा (गोपाल तमाङ घर पश्चिम) सडक निर्माण
परिक्रममा मार्ग ढल सहित पिच
विष्णु मार्गमा ढल सहित पनु निर्माण
यनि
ु क मार्गमा ढल सहित पनु निर्माण
आन्दमार्ग राजु भटृराई घर देखि पंगु ीखोल सम्म र माधव चापागाईको घरदेखि राजु खान घर
सम्म डल तथा पिच
हरियाली टोल विष्णु गरुु ङ्ग भरलाईन पिच
हरियाली टोल राजकुमार घरलार्यन पिच
ठांटी मार्गमा सडक पिच
शक
ं र मार्ग र ओमशान्ति मार्गमा ढल तथा पिच
शक
ं र मार्ग र ओमशान्ति मार्गमा ढल तथा पिच
यदु पौडेलको घरलाइनमा ढल निर्माण
चौतारी नमनु ा टोल शान्ति मार्ग क र ख दवु ैमा ढल तथा पिच निर्माण
प्रमोद दाइ मेनेजरको घर लाइन, गोपी लाइन (किरण श्रेष्ठ घरलााइन), अनाथालय,
खडानन्दको पछाडि लिटिल फ्लावर पछाडि, शालिग्रामको घर अगाडि, , राजन कार्कीकोघर
लाइन पछाडि, सामदु ायिक सेवा के न्द्र अगाडिको बाटो, गोपिनाथ श्रेष्ठको घर लाइन, मिलन
भण्डारीको घर लाइन, राधे राधे मार्ग, औषधी मार्ग, मित्र मार्ग, अतिथि मार्ग, अविरल मार्ग,
सिमल मार्ग, दर्गा
ु मन्दिर मार्ग, हात्ति ढुंगा मार्ग, मोहन मार्ग, मथरु ा मार्ग, बामदेव घरलाइन,
चमेली मार्ग, सितल मार्ग देखि पंगु ी खोला गोरे दाईको घरलाइन, नागरिक भिलेज श्री मार्गमा
(गोपाल तमाङ घर पश्चिम) सडक निर्माण उच्च स्तरीय ग्राभल
े गर्ने
हाल डम्पीङ साइट रहेको एरिया ३ र ४ को सिमाना जोड्ने पल
ु र त्यस वरीपरिका
वाटाहरुको ढल निार्मण तथा उच्च स्तरीय ग्राभेल
ओम नर्सरी अगाडि तर्फ बाट उत्तरतर्फ जाने वाटो जनसहभागितामा पीच गर्ने
मित्रमार्गमा रहेको कल्भर्ट निर्माण वाटो उच्चस्तरिय ग्रावेल
राधाकृ ष्ण वाटोवाट श्रीपरु जाने वाटो जनसहभागितामा पीच निर्माण
सेरमान चोकदेखि सापकोटा चोकसम्मको वाटो जनसहभागितामा पीच निर्माण
तल
ु बहादरु हमालको घरदेखि इन्द्र ब.हमालको घर जाने वाटो जनसहभागितामा पीच निर्माण
रोडे कमलको घरदेखि माधव ऋषि खरे लको घर निस्कने वाटो जनसहभागितामा पीच निर्माण
तल
ु सीराम कडेलको घर साइडबाट इन्द्रेणीमार्ग निस्कने वाटो जनसहभागितामा पीच निर्माण
शान्तिचोकबाट नन्दलाल गैरेकोघर हुदै रे डिमिक्स चोकमा निस्कने वाटो जनसहभागितामा
पीच निर्माण
मनकामना मार्ग जनसहभागितामा पीच निर्माण
तामेश्वर चोकबाट कन्यलाल मार्गदेखि वाह्रघरे चोकसम्म जनसहभागितामा पीच निर्माण
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भारतिय पेन्सन क्याम्पवाट होलीभिजन स्कू ल हुदै यज्ञपरु ी टाइगरचोकसम्मको वाटो
जनसहभागितामा पीच
विद्या विकास वोर्डिङ अगाडि हुदै शिवपचं ायन जाने वाटोजनसहभागितामा पीच
मक
ु ु न्देश्वर मन्दिर शिवघाटको गरुु योजनालाइ परु त्ण ा दिने
जस्मीन पेन्टस् अगाडिको बाटो पीच
मक
ु ु न्देश्वर मन्दिर शिवघाटको चक्रपथ जनसहभागितामा पिच निर्माण
राम कुमार श्रेष्ठको घरको उत्तर तर्फ को वाटोजनसहभागितामा पीच
हरिकृ तन मन्दिरमा पार्क निर्माण गर्ने
धर्मचोकदेखि जगन्नाथचोकसम्म साइकल लेन र ग्रीनवेल्ट दोहोरो निर्माण
भूमिश्वरको घरबाट पश्चिम पंचरत्न फिड जाने बाटोसम्मजनसहभागितामा पीच गर्ने
खोटे कमलको घरबाट ऋषिराम खरे लको घर अगाडि जाने बाटो जनसहभागितामापीच गर्ने
राधाकृ ष्ण मार्ग बाटोजनसहभागितामा पीच गर्ने
धौलागिरी मार्गवाट भित्रपस्ने बाटो३००मी. वाटोजनसहभागितामा पीच
विद्याविकास वोर्डिङ अगाडिको ६००मी. वाटोजनसहभागितामा पीच
लक्ष्मी कडेलकोघरदेखि डालो रे ष्टुरेन्टसम्म निस्कने बाटो
श्रीकृ ष्ण मार्ग कल्याणपरु बाटोजनसहभागितामा पीच
सृष्टिचोकबाट भित्रपस्ने बाटोजनसहभागितामा पीच
राधाकृ ष्ण मन्दिर अगाडिको बाटोजनसहभागितामा पीच
सावित्री कडेलको घर हुदै रोडसिमासम्म जाने बाटोजनसहभागितामा पीच
शैक्षिक मार्ग र सरु े न्द्र अस्तफलको घर अगाडिको वाटोमा मोज्याक
चन्द्रदत्त सवु ेदीको घर पछाडिको वाटोमा मोज्याक
भक्त बहादरु थापाको घर अगाडि र पछाडिको वाटोमा मोज्याक
नवदर्गा
ु चोकदेखि वढु ाथोकी घोलसम्मको वाटो मर्मत
पेन्सनक्याम्प र क्यान्सरको पीचवाटो मर्मत
लंकू चिसापानीबाट चन्द्रदत्तको चोकसम्मको पीचबाटो मर्मत
अन्नपरु ्णचोकदेखि वढु ाथोकी घोलको बाटो मर्मत
कन्हैयालाल मार्ग पीचबाटो मर्मत
लंकुखोला २ र ३ नं.पल
ु निर्माण
श्री नवज्योती रा.आ.वि.मा दइु कोठे पक्की भवन
श्री रा.आ.वि.सानोयज्ञपरु ीमा चार कोठे पक्की भवन
श्री मा.वि.बाह्रघरे मा चार कोठे पक्की भवन
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
शिवघाट आयर्वेु द औषधालयमा योग तथा जीवनशैली परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम र
आमा बच्चाको स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम
श्री राममन्दिर लक्ष्मीपरु को मन्दिरपरिसरमा मोज्याक टायल तथा ट्रससहितको छाना
वडा नं ४ को नारायणीनदीसँग जोडिएको भ(ू भागमा तटबन्ध
वैदिक गरुु कुलम संस्कृ त विद्यापीठको अधरु ो भवन परु ा गर्ने
चिसापानीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा खानेपानी ट्यांकी र क्रियापत्री
ु भवन निर्माण
गैंडाचोक स्थित सार्वजनिक जग्गामा आधनि
ु क पार्क निर्माण
लक्ष्मी वैकटेश मन्दिरको परु ानो आश्रम भत्काएर नयाँ भवन निर्माण
त्रिचोकदेखि रामपरु सडकको दवु ैतर्फ साइकल लेन निर्माण
वढु ाथोकी घोलदेखि हरिकृ तन चोक हुदै विशालचोक भएर रामघाटसम्मढल निर्माण गर्ने
सिचाइ मल
ू नहरको जग्गामा वृक्षारोपण गरी हरितमार्ग बनाउने
धारापानी टोलमा पानीको महु ान सरं क्षण गर्ने
अधरु ो कभर्ड हल परु ा गर्ने
सिचाईको लागि आनन्दपरु १, कल्याणपरु १, रामवाग १, तोरीखेत १ डिप बोरीङ
बढु ाथोकी घोल पार्क निर्माण
रामपरु रोड बिमलको घर देखि दक्षिण नहरको डिल सम्मको सडक निर्माण
शान्तिचोक देखि दक्षिण नहरसम्म दवु ै तर्फ ढल निर्माण
साविक १४ कार्यालय देखि न्यौपाने चोकसम्म ढल निर्माण
काशिका खरे लको घर देखि दक्षिण चेली नेपाल हुदँ ै सिताराम ढुङ्गानाको घरसम्मको
सडक कालोपत्रे
नवदर्गा
ु चोकदेखि ४/5 को सिमाना सडक मर्मत
मेडिकल कलेज गेटदेखि उत्तर नहरसम्म सडक मर्मत
5 र 6 को सिमाना सडक बाँकी खण्ड कालोपत्रे
ड्रेन कै लाशनगर चोक देखि सिताराम चोक ढलको निर्माण
तोरीखेत मा.वि.को भवन
कमल पोखरी तोरीखेतको स्तरउन्नती
चोक बजार महेन्द्र चोक सडक बाट दक्षिण खगेरी नहरसम्म कालो पत्रे
राजिव न्यौपानेको घरबाट दक्षिण५० फिटे बाटो र देवज्योति नि.मा.वि.हुदँ ै पिपल टाडी
चोक कालो पत्रे .
देवी ढंगानाको घरदेखी दक्षिण मल
ु नहर सम्म कालोपत्रे .
चोक बजार महेन्द्र चोक सडकबाट दक्षिण त्रिचोक हुदै भोला उप्रेतीको घर सम्म कालोपत्रे
गीतानगर बजारमा ढल व्यवस्थापन
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दर्गा
ु पान्चायन इन्द्रपरु ी बृद्ध बृद्धाको लागि भवन निर्माण
वडामा भएका बाटोहरु विस्तार हुदँ ा पानी निकासको लागि विभिन्न साइजका ५० थान ह्मयू पाइप
हुलाकी सडकबाट पूर्व छिमेकी टोल हुदै पारीजात मार्ग सम्मको बाटो कालो पत्रे .
५ नं. सिमाना जनकल्याण मार्ग कृ ष्ण घर्ति चोकबाट दक्षिण श्री.मा.वि.सम्म कालो पत्रे
ब्रह्मदेव चोकबाट दर्गा
ु मन्दिर हुदै जंगल सिमाना सम्म कालो पत्रे.
राजिव न्यौपानेको घरबाट दक्षिण ५० फिटे र देवज्योति नि.मा.वि .हुदै पिपल टाडी चोक
कालो पत्रे.
वि.पि चोकबाट पर्वु जंगल सिमाना सम्म कालोपत्रे
देवी ढुंगानाको घरदेखी दक्षिण मल
ु नहर सम्म कालो पत्रे .
अमरज्योति बोर्डिङ्ग बाट दक्षिण १३.नं सिमाना कालोपत्रे
हुलाकी सडकबाट उतर चोकबजार महेन्द्र चोक सडक कालोपत्रे
चोक बजार महेन्द्र चोक सडकबाट दक्षिण त्रिचोक हुदै भोला उप्रेतीको घर सम्म कालोपत्रे
पौडेल चोकबाट दक्षिण १३. नं सिमाना बाटो काली पत्रे
,त्रिचोकबाट दक्षिण हुलाकी सडकसम्म बाटो कालो पत्रे
गितानगर बजारमा ढल व्यवस्थापन
दर्गा मन्दिर अमरवस्ती पर्खाल निर्माण
जनकल्याण मार्गबाट उतर सन बहादरु वि.क को घर सम्म .
अरुणोदय कलेज कम्पाउण्ड निर्माण.
अरुणोदय मा.वि को वाल,कम्पाउण्ड निर्माण.
वि.पि.चोकबाट १४नं. वडाको सिमाना सम्म ढल निर्माण.
मनहरी कोइरालाको परु ानो घर नजिक खगेरी नहरको पल
ु निर्माण.
खगेरी नहरको २ नं. शाखाको ५० फुटे बाटोको पल
ु निर्माण.
थारु गाँउ ब्रह्मदेव चोकबाट भित्र ३ नं.शाखामा रहेको पल
ु निर्माण.
खगेरी नहरको शाखा नं. १ मा ५० फुटे बाटोमा पल
ु निर्माण.
जनकल्याण मार्गमा पल
ु निर्माण ९के रुङ्गा घोल०
धिरवेदनल मार्गमा पल
ु निर्माण ९के रुङगा घोल ०
खगेरी नहरको १ नं. शाखामा पल
ु निर्माण
खगेरी नहरको ० नं.. शाखामा पल
ु निर्माण
गौतम चोक देखि शिवालय चोक राजिवको घर सम्म नालि निर्माण
क्यान्सर २ नं. गेट देखि पिपलचोक हुदै कटहरचोक सम्म नालि सहितको फुटपात निर्माण गर्ने
कृ ष्णपरु खेलकुद विकास समितीको कार्यालय भवन तथा फर्निचर खरिद
र्मस्याङ्गदी टोल देखि विकास चोक सम्म अधरु ो पिच निर्माण सडक विस्तार गरी र्ममत गर्ने कार्य
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दिपगणेश टोल मार्ग नं. नवयगु मार्ग पिच निर्माण
तँनहु चितवन आदिवासी जनजाति सम्पर्क मन्च भवन अधरु ो परू ्ण गर्ने
उज्वल टोल मार्ग ३,६,९,२७ पिच निर्माण गर्ने
विशाल चोक टोल मार्ग नं. २ पिच निर्माण
कटहरचोक देखि सिताराम चोक सम्म सि सि क्यामरा जडान गर्ने
कुखी शान्ति गमु ्वा भवन निर्माण
र्मस्याङ्गदी गमु ्वा टायल लगाउने कार्य
राधा कृ ष्ण प्रतिष्ठानको जमिनमा वाचनालय निर्माण गर्ने
पिपलचोकमा आर्कषक आइल्याण पार्क निर्माण गर्ने
ड्रेन पनु निर्माण तथा सरसफाई गर्ने
तामाङ्ग टोल गमु ्वा समालिङ्ग गमु ्वा
पञ्चेश्वर मन्दिर , शिव मन्दिर
कृ ष्ण मन्दिर भौतिक प्रर्वाधार
वडा कार्यालय परिसरमा पार्कि ङ्ग निर्माण
चिल्ड्रेन पार्क मा इ लाइव्रेरी सञ्चालन
वडा नं. ७ को नयाँ कार्यालय भवन निर्माण
वडा नं. ७ को के न्द्रविन्दुमा पर्ने गरि पसु ्तकालय भवन निर्माण गर्ने
नमनु ा टोल राज कुमार तमाङ्गको घर देखि उपेन्द त्रिपाटीको घर हाइवे सम्म मिलिजल
ु ी मार्ग
नमनु ा टोल हरि पाण्डेको घर देखि कृ ष्ण न्यौपानेको घरसम्म
कृ ष्णपरु खेलमैदानमा माटो फिलिङ गर्न
वद्ध
ु चोक टोलको हरिभट्टको घर जाने वाटो मज्जाइक टायल
वद्ध
ु चोक देखि हेल्थपोष्ट चोक सम्म नालि फुटपात सहितको साइकल लेन स्माट सडक
सहित १६ मिटर कायम गरी निर्माण गर्ने
डेन पनु निर्माण तथा सरसफाई
प्रेमवस्ती कालिका देवि मन्दिर भित्र जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्ने
वद्ध
ु चोक देखि कटहर चोक सम्म ग्रीन वेल्ड तथा आधनि
ु क लाइटिङ्ग सिस्टम निर्माण गर्ने
दिप गणेश टोल डि.पी मार्ग पिच निर्माण
अन्नपरू ्ण टोल मार्ग नं. २, ४, ६ पिच निर्माण
कचपचे पार्क अधरु ो कार्य सम्पन्न गर्ने
मनकामना मार्ग ३ धनपति रे ग्मी गोपाल थापा घर तर्फ पिच निर्माण
बद्ध
ु चोकदेखि कटहरचोकसम्म पेटी निर्माण सम्पन्न गर्ने
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
लाइन लाई प्रथम चरणमा वद्ध
ु चोक देखि कटहर चोक सम्म भमि
ु गत वनाई
१९० विद्युत
व्यवस्थित वनाउने
द्ध
ु चोक देखि हेल्थपोष्ट चोक सम्म १६ मिटर सडक कायम गरि साइकल स्मार्ट लेन सहित
१९१ वसडक
निर्माण गर्ने
१९२ हाकिम चोक देखि सिताराम चोक सम्म विद्युत लाई भमि
ु गत गर्ने
१९३ विष्णु धितालको घर देखि देवि ढकालको घर सम्म
१९४ कान्तिनगर चोक देखि सूदिप वस्तीको घर सम्म
१९५ होम कुमार शर्माको घर देखि के शव कार्कीको घर सम्म
१९६ सिंचाइ नहर देखिइसेन्सेल मन्टेश्वरी सम्म
१९७ भक्तमानको घर देखि विनोद ढकालको घर सम्म
१९८ वसिच
ं ोक देखि राम चन्द्र वस्तीको घर सम्म
१९९ ज्वालाकुन्ज देखि जगनाथ पौडेलको घरसम्म
२०० सेडाईको घर देखि विशालचोक सम्म
२०१ कचपचे वाट तामाङ्ग टोल सम्म
२०२ लाली गरु ाँस चोक देखि रुपक अधिकारीको घर सम्म
२०३ वसन्धरा सापकोटाको घर देखि रामचन्द्रको घर सम्म
२०४ शक
ं र पौडेलको घर देखि कृ ष्ण मन्दिर सम्म
२०५ गंगाचोक कान्तिनगर वाट खगेन्द्र सिंह घर जाने वाटो
२०६ प्रेमवस्ती लेकवेसि होटल देखि उत्तर तर्फ
२०७ दिलिप अधिकारीको घर देखि पश्चिम १५. सप्तगण्डकी टोल
२०८ हुलाकी सडक बाट नारायणी लिफ्ट सिचाइको कुल पूर्व सम्म बाटो कालोपत्रे गर्नुपर्ने . १ किमि
२०९ विसहजारी ताल गेट बाट पश्चिम उत्तर पिच बाटो सम्म
सागर कंडेल तथा उमानन्द कंडेलको विच बाटो दक्षिण तर्फ मोजाइक टायल लगाइ
२१० वनमधु ्दि
नु ा विकास गर्नुपर्ने .
२११ आदिवासी निस्कने बाटो ३०० मि कालोपत्रे गर्ने .
२१२ के शव सापकोटाको घर देखि उत्तर वडा कार्यालयको बाटो सम्म ५०० मि. पिच गर्ने
कंडेलको घरबाट पूर्व र सो बाटो सगं दक्षिण तर्फ जोडीएका २ वटा बाटोहरु र
२१३ मनोहरी
भमि
ु राज तिवारीको घरको पश्चिम तर्फ को करिव ५०० मि. बाटो पिच गर्ने .
२१४ जितेन्द्र थापाको घरदेखी पूर्वपट्टी करिव १००मि. बाटो पिच गर्ने .
२१५ परू म्ण ान श्रेष्ठको घर देखि दर्गा
ु चोक सम्म सडक ओभरल्याप .
नारायण पौडेलको घर बाट दक्षिण १५० मि., शिवदत्त सवु ेदीको घर बाट पश्चिम २५० मि.,
२१६ निरञ्जन हाडाको घर देखि मनराज कंडेलको घर सम्म ७०० मि र आइतराम दराइको घर
देखि दक्षिण सिस्वारे टोल सम्म ७००मि. पिच गर्ने .


स्थान
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ७
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८

भरतपुर महानगरपािलका
सि.नं.
२१७
२१८
२१९
२२०
२२१
२२२
२२३
२२४
२२५
२२६
२२७
२२८
२२९
२३०
२३१
२३२
२३३
२३४
२३५
२३६
२३७
२३८
२३९
२४०
२४१
२४२
२४३
२४४
२४५

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
कृ ष्ण भट्टको घर देखि सिता कंडेलको घर सम्म २०० मि पिच गर्ने .
उपेन्द्र रिजालको घरबाट दक्षिण तर्फ चिरञ्जीवी कंडेलको घर सम्म पिच गर्नुपर्ने.
राजेन्द्र सबु ेदीको घरबाट मनोराज कंडेल हुदँ ै उत्तर पिच बाटो सम्म
प्रेम सवु ेदो पिच बाट उत्तर काडाघारी पिच सम्म
कृ ष्ण हरी पौडेलका घरबाट पूर्व पिच बाटो सम्मक़
रवि किरणा चोक बाट पश्चिम तर्फ
वोधराज सापकोटाको घरबाट पश्चिम पिच सम्मक़
ऋषिराम भण्डारीको घरबाट पूर्व उत्तर मोहन पन्तको घरबाटोक़
ठाकुर भट्टको घरबाट दक्षिणा पूर्व
दिपेन्द्र पौडेलको घरबाट उत्तर बाटो सम्मक़
बनदेवी चोक देखि सल्यानी चोक सम्मको नहरको बाटो पिच गर्नुपर्ने .
कृ ष्ण भट्टको घर देखि सिता कंडेलको घर सम्म २०० मि पिच गर्ने .
उमाशक
ु सडकको कल्वत पनू निर्माण गर्नुपर्ने .
ं र वस्ताकोतीको घर बाट जगं ल जाने मल
के रुङ्गा ड्रेन ( दर्गा
ु बहादरु ) को जिर्णा कल्भर्टको ठाउँमा नयाँ कल्भर्ट
के रुङ्गा ड्रेन परू म्ण ानको घर नजिक कल्भर्ट थप गर्नु पर्ने
उमाशक
ु सडकको कल्वत पनू निर्माण गर्नुपर्ने .
ं र वस्ताकोतीको घर बाट जंगल जाने मल
दिपशिखा टोलको पूर्वपट्टी के रुङ्गा नहरमा मानिसहरुको लागि आवतजावत गर्न सक्ने
फलामको/कंक्रिटको पल
ु निर्माण गर्ने .
बनदेवी चोक बाट निउटन हस्पिटल तिरको नहरको कल्वड र गोर्खाली टोल भित्रको
कल्वट निर्माण गर्नुपर्ने .
ज्ञान ज्योती गमु ्बा मर्मत
मगर समाजको भवन मर्मत कार्य
राधाकृ ष्णा मन्दिर मर्मत कार्य
पारसनगर गमु ्बा मर्मत कार्य
अन्तर्गको ज्ञान ज्योती गमु ्बा
श्री महिला तालिम हल निमार्ण समिति निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोले निर्माण कार्यका
लागि वजेट व्यवस्थापन गर्ने .
गणेश मन्दिरमा टिन छाना मर्मत
हरिहर मन्दीर
रामजानकी मन्दीर सभाहल निर्माण
लक्ष्मी नारायण मन्दिर मर्मत गर्ने .
महालक्ष्मी मन्दीर मर्मत कार्य
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
२४६ नागेश्वर मन्दीर मर्मत कार्य
२४७ यस टोलमा पर्ने कामाख्य देवी मन्दिर र हरिहर मन्दिरको सत्तल निर्माण कार्यलाइ पणु ता दिने .
लाकी मार्ग बाट पूर्व तर्फ को १९० मि. हिमलाल रिजालको घरको पछाडि सम्मको बाटो
२४८ हुग्रावे
ल गर्नुपर्ने.
२४९ शक
ं र भषु ालको घर बाट पूर्व मार्तण्ड पौडेलको घर सम्म करिब २३० मि बाटो पिच गर्नु पर्ने .
२५० अर्जुन भषु ालको घर बाट पूर्व करिव २०० मि बाटो ग्रावेल समेत नभएकोले ग्रावेल गर्नु पर्ने .
मन्दिर बाट विसहजारी जंगल छे उको बाटो ११०० मि. पिच सडकको दायाँ बायाँ
२५१ कामख्य
ग्रावेल गर्ने .
शरदपरु मा.वि बाट दक्षिण ज्योतिचोक, ज्योतिचोक बाट पश्चिम पोलारस्टार मा.वि साथै
२५२ ज्योति चोक बाट पूर्व ज्योति यवु ा क्लव सम्मको बाटोको स्तरउन्नती गरि दायाँ, वायाँ
ग्रावेल कार्य साथै वृक्षारोपण कार्य गरी नमनु ा बाटोको रुपमा विकास गर्ने .
ु नेपाली भवु न नेपाली लाल बहादरु नेपालीको घर देखि पश्चिमको बाटोमा स्टाण्डर
२५३ मध
ग्रावेल गर्नुपर्ने .
२५४ मोती बहादरु नेपालीको घर जाने बाटो फराकिलो बनाइ ग्रावेल गर्नुपर्ने.
२५५ सन्तोष गरुु ङको घर नजिकको ग्रावेल बाटो मर्मत गर्नु पर्ने.
२५६ सरु े न्द्रको घर बाट पश्चिम जाने बाटो ग्रावेल गर्नुपर्ने .
२५७ अर्जुन देवकोटा र शिव देवकोटाको घर बाट दक्षिण जाने बाटो ८० मि ग्राबेल गर्ने .
२५८ श्याम प्रसाद पौडेलको घर बाट ५० विघा जाने बाटो १५०० मि. ग्रावेल .
२५९ दिपक पौडेलको घर देखि पश्चिम शिव भसु ालको घर सम्म २५० मि. बाटो ग्रावेल गर्नुपर्ने .
२६० राजन न्यौपानेको घर बाट पश्चिम देवहरी न्यौपानेको घर सम्म २०० मि. ग्रावेल गर्ने .
२६१ सरस्वती देवानको घर बाट पश्चिम देवी महतोको घर सम्म करिब ६० मि. ग्राबेल गर्ने .
२६२ प्रेम महतोको घर बाट दक्षिण धन प्रसाद भट्टको घर सम्म करिव १०० मि. ग्रावेल गर्ने .
२६३ सागर पौडेलकी घर बाट दक्षिण हुतराज पौडेलको घर सम्म १०० मि. ग्रावेल गर्ने .
ज्ञानज्योति वौद गमु ्बा र महालक्ष्मी मन्दिरको विचमा रहेको मैदानमा वर्षातको समयमा
२६४ पानि जम्ने र आवत जावतमा कठिनाइ हुने भएकोले सोको लागी १०–१२ टिपर माटो
उपलब्ध गराई सम्याउने .
२६५ देवी पौडेल र रघनु ाथ पौडेलको घर सिमाना बाट पूर्व पश्चिम बाटोमा स्तरीय रुपमा ग्राबेल गर्ने .
२६६ प्रकाश ढकालको घर छे उ देवराज अधिकारीको घर छे उको बाटोमा ग्राबेल गर्ने.
२६७ ऋषिराम कंडेलको घरबाट पश्चीम तर्फ करिव २०० मि बाटो स्तरिय ग्राभेल गर्ने .
२६८ कृ ष्ण भट्टको घर देखी कौशिला कंडेलको घर हुदै ३ मि बाटो ग्रावेल गर्ने.
२६९ राजन कंडेलको घरबाट दक्षिण तर्फ स्टान्डर्ड ग्रावेल गर्नुपर्ने.
२७० कृ ष्ण प्रसाद दवु ाडीको घरबाट दक्षिण तर्फ स्टान्डर्ड ग्रावेल गर्नुपर्ने .
२७१ शनि
ु ल गरुु ङको घरबाट दक्षिण तर्फ स्टान्डर्ड ग्रावेल गर्नुपर्ने.


स्थान
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८
वडा नं. ८

भरतपुर महानगरपािलका
सि.नं.
२७२
२७३
२७४
२७५
२७६
२७७
२७८
२७९
२८०
२८१
२८२
२८३
२८४
२८५
२८६
२८७
२८८
२८९
२९०
२९१
२९२
२९३
२९४
२९५
२९६
२९७
२९८
२९९

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नहरको बाटो ग्राबेल गर्ने .
बाटुली देवी मार्ग ग्राबेल गर्ने .
काठाघारी चोक देखि ८ नं वडामा पर्ने नहर वस्तीहर पर्ने नहरको बाटो ग्रावेल गर्नु .
सडकको दवु ै किनारामा फलफूल एवं वृक्षारोपण गर्ने
मान बहादरु गरुु ङको घरबाट पूर्व पिच सम्म 200 मिटर ग्राभेल गर्नुपर्ने
धारे चोकबाट पाण्डेघमु ्तीचोकसम्म दाँयाबाँया फलफूल तथा अन्य प्रजातिका विरुवा
वृक्षारोपण गर्ने .
एपोलो पेन्ट्सदेखि काँडाघारी चोकसम्म नाली तथा 7 मिटर पिच
काँडाघारी टोल महेन्द्र गरू
ु ङ्गको घर लाइन नाला सहित पिच निर्माण
संगम टोल महेन्द्र पौडेलको घरअगाडी बाटो पिच
परमानन्द टोल, लालु गैरेको घरदेखि पश्चिम पिच निर्माण
बसन्तचोक बद्ध
ु मार्ग नाली सहित पिच निर्माण
बसन्त चोक विजय पौडेलको घर अगाडी र आभास टेलिभिजन सम्मको बाटो नाला सहित
पिच निर्माण
वावजु गं प्रधानको घरदेखि हाइवेसम्म बाटो बिस्तार सहित पिच निर्माण
विकास टोल दिप र ज्योती मार्ग पिच निर्माण
काँडाघारी टोल विश्व अधिकारीको घर लाइन बाटो पिच
वडा कार्यालय पूर्वतर्फ र पश्चिम सापकोटा चोक र रविन्द्र सापकोटाको घरसम्मको बाटो
पनु ःमर्मत
हितैषी मार्ग पिच मर्मत 180 मिटर
धारे चोक देखि पश्चिम लालीगँरु ास चोकसम्म बाटो बिस्तार सहित नाली फुटपाथ र पिच मर्मत
सगं म टोल वेणी चोक देखि कमल चोक सम्म पिच मर्मत
गोन्द्राङ हाइवे देखी वनदेवी मन्दिर सम्मको सिंचाईको नहरको बाटो रिटेलिङ वाल सहित
उच्चस्तरीय ग्राभेल
विहानी टोल भवनको बाटो रिटेलिङ वाल सहित उच्चस्तरीय ग्राभेल
9 र 8 को सिमाना के रूङ्गा ड्रेन कलभर्ट बिस्तार
विहानी टोल एरियामा नाली
साझा एरियाका 5 वटै बाटोमा नाली निर्माण
पिच तथा नाली निर्माण भएका बाटाहरूमा दवु ैतर्फ खानेपानी लाइन बिस्तार
बसपार्क पूर्व हाइवे देखि स्वामी चोकसम्म दवु ै तर्फ खानेपानी लाइन नयाँ बिस्तार
मिलन चोक देखि गमु ्बा हुदँ ै के रूङ्गा ड्रेन सम्म नाली निर्माण
विकास चोक सरु े न्द्रको घर नजिक नहरमा कलभर्ट
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
विकास चोक एरियामा निर्माण भएका नालीहरूमा ढकनी व्यवस्था
लालीगँरु ास चोक उत्तर श्रृजना चोक सम्म नाली निर्माण सहित फुटपाथ
एपोलो पेन्ट्स नजिक कलभर्ट बिस्तार
बसपार्क चोक देखि दक्षिण बसपार्क सिमानासम्म पश्चिमतर्फ नाली सहित बाटो स्तरोन्नती
वेणीचोक देखि कमल चोक सम्म बाटो बिस्तार सहित फुटपाथ तथा नाली
वालउद्यान निर्माण
विकास चोक सलमान कार्कीको घर देखि सिच
ं ाई नहरसम्म नाली बनेको बाटोदेखि पूर्वी
भाग नाला सहित पिच निर्माण
सितल चोक देखि उत्तर हाइवेसम्म फुटपाथ सहित नाली निर्माण (डिपिआर समेत तयार भएको)
धारे चोक देखि पूर्व के रूङ्ग घोलसम्म नाली निर्माण सहित फुटपाथ
त्रिपाठी चोक स्टेप बाई स्टेप बोर्डिङ देखि दक्षिण आदर्श चोक सम्म बाटो बिस्तार गरि
नाली निर्माण सहित फुटपाथ
बसपार्क को पूर्व हाइवे देखि 9 र 8 को सिमाना के रूङ्रगा घोलसम्म फुटपाथ सहित नाला
निर्माण (डिपिआर समेत तयार भएको)
हाकिमचोक कलभर्ट देखि धारे चोक सम्म बाटोको दायाँ बायाँ नाली
काँडाघारी टोल सामदु ायिक भवन र शिव मन्दिरको पूर्वाधार विकास
शान्ती इन्द्रेणी टोल विकास सस्था हाइवे सी एम सी पिपलचोक देखि रणनीतिक मार्ग १६
मी हुदै भरतपरु के न्दींय अस्पताल वाट दक्षिण तर्फ पृथ्वी चोक भन्दा अगाडी वडा न १० र
९ को सिमा सम्म साइकल लेन निर्माण
स्याउलीवजार टोल विकास सस्था विधतु चोक देखि अस्पताल चोक सम्मको वाकी
खण्डमा अपाड मैत्री पैदल मार्ग निर्माण
भरतपरु टोल बिकास संस्था एयरपोर्ट देखि जि स स चोक सम्म
शान्ती इन्द्रेणी टोल विकास सस्था राजस्व कार्यालय वाट कन्या कलेज चोक सम्मको
रणानितिक मार्ग १६ मी को वाकी खण्ड निर्माण गर्ने
महाकालेश्र्वर टोल विकास सस्था प्रहरी तालिम के न्र्द र शिवमन्दिर वीचको सडक विस्तार
स्याउलीवजार टोल विकास सस्था वालमन्दिर चोक देखि वाइपास रोड सम्म
अस्पताल रोड टोल विकास सस्था चौविस कोठी देखि मालपोत चोक सम्म ढल सहित
साइकल लेन निर्माण
सिर्जना चोक देखि कामना चोक सम्म सडक पनु पिच
खरिका मार्ग ९ मोज्याक टायल ० र ढल
पृथ्वी टोल विकास सस्था कपरु पार्क
राजाराम गरुु ङ्गको घर देखि अजय लामाको घर सम्म १९० मी.ढल
पोखरी नयाँ किरण हुदै के रुङ्गा घोल नाला ढकन सहित
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
गाईखर्क चोक देखि जखडीमाई हुदै कै लाश टोल सम्म नाला
परु ानो के रुङ्गा घोल देखि वर पिपल चोक हुदै पश्चिम के रुङ्ग सम्म नाला निर्माण
नवजागृति इको पार्क
गणेशधाम पर्वाध
ु ार निमार्ण
कुमाल समाज भवन देखि पूर्व के रुं गा ड्रेन मा अगखिभचत
कोलटाँडी र सिद्धिबनायक टोल कोसिमाना के रुं गा ड्रेन मा अगखिभचत
पोखरी चोक देखि जागृति चोक सम्म नाला तथा पिच निर्माण
गणेशथान को गैरी टोल पिच निर्माण १ कि.मि.
गणु बहादरु कुमाल को घर देखि के रुं गा ड्रेन सम्म पिच निर्माण साथै शोहि के रुं गा ड्रेन मा
अगखिभचत निर्माण
हरित मार्ग पर्वाध
ु ार निमार्ण
पोखरी चोक हुदै नयाँकिरणको के रुङ्गा सम्म अधरु ो योजना क्रमागत
गणेशधाम पूर्वाधार जनजागृति बाल उद्यायन हरीत मार्ग
जनजागृति टोलको भिष्म कार्की घर देखि पूर्व ज्ञानेन्द्र साही घिमिरे को घर सम्म २५० मी.
गणेशस्थानको भित्री बाटो गैरीटोल ९०० मी. पिच
कै लाश टोल भित्रका भित्री बाटा ९५० मी पिच
दिप ज्योति टोलका भित्री वाटा ४०० मी पिच
पारीजात टोलका भित्री वाटा ३०० मी पिच
कोलटाँडी टोलका भित्री वाटा बासु अधिकारी नजिक ३०० मी पिच
नारायणी पव्लीक कलेज हुदै कृ षक सीग्देलको घर हुदै अगाडि २०० मी ढल सहितको पिच
विना गरुु ङ्गको घर हुदै माया गरुु ङ्गको घर सम्म ढल १९० मी
जखडमाई टोलका भित्री बाटा ५०० मी पिच
गणेशस्थान चोक देखि बौद्ध देखि गमु ्बा सम्म ३०० मी. नाला निर्माण
लामा टोल ३ ठाउँ
प्रगति पथ के रुङ्गा कल्वर्ट
मृर्गकुञ्ज टोल उमाकान्त रे ग्मी घर कल्वर्ट
धनगढा देखि कुरकुरे फ्याक्ट्री सम्म सतहढल
आस्था टोलमा सतहढल निर्माण
परिवार नियोजन, कान्तीपरु मार्ग, हरियाली मार्गमा पिच निर्माण
घोल बजार देखि मनु ालचोक सम्म सतहढल निर्माण
नयाँ वडा कार्यालयको उत्तर तर्फ पिच निर्माण
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नयाँ वडा कार्यालय अगाडी ग्रावेल, पिच, ट्रस र कमपु ाउण्ड
रार्इनो चिल्ड्रेन पार्क
रार्इनो ताल मेसवाल
श्री पंञ्चाङ्ग मन्दिर / सामदु ायिक भवन निर्माण
रार्इनो चिल्ड्रेन पार्क
रार्इनो ताल मेसवाल
श्री पंञ्चाङ्ग मन्दिर / सामदु ायिक भवन निर्माण
मनु ाल चोक हुदै आनन्द चोक देखि आस्था चोक सम्म पिच मर्मत
राधाकृ ष्ण देखि सर्यु चोक सम्म सतहढल निर्माण
पोख्रली टोल सतहढल निर्माण
वडा नं. १३ को आधारभतू विद्यालय उज्ज्वलनगरको जंगल सिमानामा रहेको १ विद्या
ज१् १ कठ्ठा जग्गामा जगं लमा प्राविधिक शिक्षालय सचं ालन
वडा नं. १३ मा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्वन के न्द्रको लागी भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद
वडा नं. १३ मा भ्टयु ावर निर्माण
वडा नं. १३ मा खानेपानी टंकी निर्माण
वडा नं. १३ मा पिपल ताडी देखि पाखरू ीचोक सम्म सडक कालो पत्रे निर्माण
वडा नं. १३ मा ब्रम्हपरू ी गगं ानगर सिमाना सडक कालो पत्रे निर्माण
वडा नं. १३ को वडा कार्यालय भवन तला थप निर्माण
वडा नं. १३ मा शहिद पार्क तथा शहिद स्तम्भ निर्माण
वडा नं. १३ कल्भर्ट मर्मत तथा निर्माण ५ वटा
वडा नं. १३ स्वास्थ्य चौकी
वडा नं. १३ मा भेटेनरी संचालन
वडा नं. १३ मेशजाली फाउनडेसन संचालन
वडा नं. १३ मा सरसफाई तथा खानेपानी
वडा नं. १३ मा मा.वि गगं ानगर अगाडी कल्भर्ट निर्माण
वडा नं. १३ मा पिच मर्मत
वडा नं. १३ को धनू चोकबाट तिमल्सीना चोकसम्म कालो पत्रे निर्माण
वडा नं. १३ को सितामाई देखि हात्ति प्रजनन के न्द्र सौराहासम्मको पर्यटकीय मार्गको
संरक्षण एवं सितामाई क्षेत्रको गरुू इोजना तयार गर्ने
वडा नं. १३ को राजू पौडेलको घर चोक बाट लिलाधर पौ८ेलको घर ,सूशिल दवाडीको
घर हूदै मक्त
ू बहादरू थापाको घर सम्म सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को चोकराज ढकालको घर चोक देखि १३ र १४ को सिमाना सडक कालो पत्रे
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वडा नं. १३ को लाहूरे चोक हूदै माधव रानाभा६को घर बाट तेजराज सवू ेदीको घर चोका
सम्मको सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को जगं ल सिमानाको सडक कालो पत्रे
वडा नं. ६ र १३ को सिमाना गजराज न्यौपानेको घर हूदै कामेश्वर शिवालय मन्दिर सम्म
सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को सानू चौतारी समहू को घर बाट पूर्व जगं ल सिमाना सृजना चोक सम्म
सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ मा.वि गगं ानगर स्कू ल बाट जगं ल सिमानासम्मको बाकी सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को चार कूने चोकबाट तारापतिको चोकसम्म सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण
वडा नं. १३ मा खगेरी सिचाई ०+१ र २ गगं ानगर सिचाईको लाईनिङ गर्ने
वडा नं. १३ को कूलचन्द्र दवाडीको घर बाट नवोदित डेरी , सहकारी चोक हूदै २ नं. नहर, कृ ष्ण
लामिछानेको घर हूदै बलराम ढुंगानाको घर हूदै तिमल्सीना चोक सम्म सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को रापती नदिमा कटान नियन्त्रण गर्न सितामाईमा बाध निर्माण
वडा नं. १३ मा जंगल सिमानाको सडक मापदण्ड अनसू ार सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ मा कृ षिलाई औजारिकरण गर्न २५% सम्म किसानहरुलाई अनदू ान उपलब्ध गराउने
वडा नं. १३ मा पक्कि पल
ू लाई नया निर्माण
वडा नं. १३ मा रहेको आधारभतू विद्यालय बम्ह्रपरू ीको लागी भवन निर्माण
वडा नं. १३ मा रहेको मा.वि गंगानगर विद्यालयको लागी भवन निर्माण
वडा नं. १३ मा भ्टयू ावर निर्माण
वडा नं. १३ को लागी राइनोकूञ्ज पर्यटन सूचना के न्द्र निर्माण गर्ने
वडा नं. १३ मा एक वडा एक खेल मैदानको अवधारणा अनसू ार भलिवल, क्रिके ट र
फूटवलको लागी खेल मैदान निर्माण
वडा नं. १३ मा खानेपानी व्यवस्थापनको लागी पाइप विस्तार
वडा नं. १३ मा पर्ने राप्ती नदिमा जनताको तटबन्धन कार्यक्रम गदै भक्षू य बाँकी नियन्त्रण गर्ने कार्य
वडा नं. १३ मा सामदू ायिक वन भित्र पर्यटन विकासका लागी रात्री बासको व्यवस्थापन गर्ने
वडा नं. १३ को सितामाई देखि हात्ति प्रजनन के न्द्र सौराहासम्मको पर्यटकीय मार्गको
संरक्षण एवं सितामाई क्षेत्रको गरुू इोजना तयार गर्ने
वडा नं. १३ मा कमल पोखरी परिसरमा पार्क सहितको पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास
गरी सभाहल निर्माण गर्ने
वडा नं. १३ को हाकिम चोक सितामाई खण्डको बाकी सडक पिच गर्न
वडा नं. १३ मा पसु ्तकायल निर्माण गर्न
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वडा नं. १३ मा सग्ं रँहलय निर्माण गर्न
वडा नं. १३ मा एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी १० बेड सहितको भवन निर्माण
वडा नं. १३ को विभिन्न स्थानमा भूमिगत सिचाइको लागी
वडा नं. १३ मा विपन्न सक
ू ू मबासी सिमान्तकृ त दलितहरुलाई आवास
वडा नं. १३ मा मानव वन्य जन्तू द्वन्द (सह अस्तीत्वको लागी मेस जाली फाउन्डेसन निर्माण )
वडा नं. १३ मा शहिद स्तम्भ निर्माण गर्ने
वडा नं. १३ को आधारभतू विद्यालय उज्ज्वलनगरको जंगल सिमाना रहेको १ विघा ११
कठ्ठा जग्गामा प्राविधिक शिक्षालय सचं ालन गर्ने
वडा नं. १३ मा दगू ्ध चिसान के न्द्र र सित भण्डार सचं ालन
वडा नं. १३ मा पर्यटन पूर्वाधार, रे डक्रस स्थापना गर्न
वडा नं. १३ मा पक्कि पल
ू लाई नया निर्माण
वडा नं. १३ मा जंगल सिमानाको सडक मापदण्ड अनसू ार सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ मा कृ षिलाई औजारिकरण गर्न २५% सम्म किसानहरुलाई अनदू ान उपलब्ध गराउने
झलक लामिछानेको घरबाट उत्तर वडा नं १५ को सिमानासम्म
हरि आचार्यको घरबाट उत्तर भद्रकालीचोकसम्म बाटो कालोपत्रे
राममन्दिर देखि पर्वु आधारभतू विद्यालय हनमु ाननगर हुदँ ै विन बहादरु रावलको
घरचोकसम्म कालोपत्रे
२२ नं सिमानाबाट उत्तर तर्फ क्लव चोक हुदँ ै पूर्व स्कु लछे उको चोकसम्मको बाटो कालोपत्रे
हनमु ाननगर खेल मैदानको पूर्व पट्टीको उत्तर दक्षिण गएको करिव १०० मि बाटो ग्रावेलिङ
गोपी आचार्यको घरबाट सरु थ पौडेलको घरसम्म बाटो ग्रावेलिङ
पौडेल चोकबाट हस्त बहादरु चोकसम्मको गौचरणको बाटोमा उच्चस्तरीय ग्रावेल
एकताचोकदेखि दक्षिण नहरचोकसम्मको बाटोमा ग्रावेलिङ
उल्लेखित बाटो बाहेक अन्य भैपरी आउने ग्रामिण बाटोहरु मर्मत तथा ग्रावेलिङ
राम मन्दिरबाट पश्चिम कृ ष्ण कडरियाको घरसम्मको गौचरणको बाटो ग्रावेल
समावेशी टोल विकास संस्थाभित्रका करिव २००० मिटर भित्री हिले बाटोहरु ग्रावेल
नमस्ते चोकबाट पूर्व घोल सम्म जाने बाटो ग्रावेल
गोकर्ण उप्रेतीको घरबाट दक्षिण खगेरी नहरसम्म ग्रावेल
भद्र बहादरु बानियाको घरचोकबाट दक्षिण नारायणी लिफ्टसम्म ग्रावेल
बल बहादरु विकको घरबाट पश्चिम तर्फ को बाटोमा ग्रावेल
पकडीबजारबाट पश्चिम खगेरी नहर पारी उत्तर तर्फ को बाटोमा ग्रावेल
भावनाचोकबाट उत्तर शाखा नं ६ सम्म ग्रावेल
बास्तोला चोकबाट पूर्व नहरसम्म ग्रावेल
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं १४ र ६ को सिमाना सरु े न्द्र कल्याण ढकालको घरचोकबाट उत्तर पीच बाटोसम्म
उच्चस्तरीय ग्रावेल
राधापरु , हनमु ाननगर, सन्द
ु रवस्ती खेल मैदान मर्मत
नमस्ते चोक नजिक रहेको सार्वजनिक जमिन सरं क्षण गरी बाल उद्यानमा विस्तार
वडा कार्यालय कम्पाउण्ड वाल सहित गेट निर्माण
शिवनगर बजारमा ढल तथा पेटी निर्माण
राधाशान्ती टोल विकास संस्थामा निर्माणाधिन गणेशमन्दिरलाई झ्यालढोका, तटबन्ध र
माटो फिलिङ
राधापरु मन्दिर परिसरमा कम्पाउण्ड वाल र पार्क निर्माण
आत्मज्ञान के न्द्र हनमु ाननगरको भवन मर्मत
महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई सवारी साधनको व्यवस्था
टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम
मठ मन्दिर तथा गमु ्बाको भौतिक निर्माण
शभु शान्ती द.ु उ.स.सं.लिको माथिल्लो तला थप र ट्रस निर्माण
बृद्ध बृद्धाहरुलाई विश्रामस्थलको निर्माण
प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्रको स्तरोन्नती गरी ५१ शैयाको अस्पतालमा रुपान्तरण
सामदु ायिक रे डियो शिवशक्तीलाइ विकास निर्माणमा रखवारी कार्यक्रम संचालनको लागी
अवश्यक बजेटको व्यवस्था
हरियाली टोल विकास संस्थाभित्र विभिन्न ठाउँमा राख्नको लागी १००० एम एमको १० र
५०० एम एमको ५ वटा ह्मयु पाइप
हातेमालो टोल विकास ससं ्थाभित्र दर्गा
ु मन्दिर नजिक रहेको कल्भर्टमा वाल निर्माण
पकडी चोकबाट पूर्व तर्फ को घोलमा पल
ु निर्माण
हनमु ाननगर र सन्द
ु रवस्तीको सिमानामा रहेको भण्डारी चोक देखि पश्चिम घोलको पल
ु विस्तार
चित्र बहादरु परियारको घर भन्दा पूर्वतर्फ नहरमा कल्भर्ट निर्माण
महेन्द्रचोकबाट पश्चिम दाहाल चोकसम्म कुलो लाइनिङ
गोकर्ण उप्रेतीको घर नजिक नारायणी लिफ्टको पल
ु विस्तार
सोम श्रेष्ठको घर नजिक स्लाव कल्भर्ट र कुलो लाइनिङ
सन्द
ु रचोकबाट पूर्व घोलमा पल
ु विस्तार
वडा नं ६ को सिमानाबाट पश्चिम बरकोबोट चोकसम्म दवु ैतर्फ नाला निर्माण
विश्वज्योती बोर्डिङचोकबाट पूर्व १४ र ६को सिमाना मल
ु नहरसम्म दवु ैतर्फ नाला निर्माण
लाफाचोकबाट उत्तर तर्फ को घोलमा पल
ु निर्माण
नर्मदश्वे र साना किसान मगं लपरु कृ षि कार्य नयाँ धान ब्लक
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नर्मदश्वे र साना किसान प्रशोधन मेशिन
नर्मदश्वे र साना किसानको लागि चिस्यान के न्द्र
धानको पके ट क्षेत्र विउ फिल्टर
वीउ प्रशोधन भवन निर्माण९वडास्तरिय०
भक्तवीर पनु को घरदेखी उत्तर १९ नं वडाको साँधसम्म ३ कि मी पिच बाटो
पानी ट्याङ्की मोहनको घरदेखी पश्चिम वीपी स्मृति पार्क हुदै सूर्यनगर स्कू लसम्म ३ कि मी
पिच बाटो
दाहालचोकदेखी पश्चिम घमु ाउने चौतारा हुदै पश्चिम राईको घरसम्म ३ कि मी पिच बाटो
मगं लपरु डेरी चोकदेखी दक्षिण देवी चोकसम्म अधरु ो पिच ८०० मिं पिच बाटो
अच्तयू दास सापकोटाको घरदेखी पूर्व खगेरी नहर धने मगरचोक सम्म १.५ कि मी पिच बाटो
जय नेपाल चोकदेखी उत्तर देवी मन्दिर विष्णु चोकसम्म २.२ कि मि पिच बाटो
५ नं वडा सिमानादेखी पश्चिम श्रीपरु मा वि सम्म पिच निर्माण ८०० मि पिच बाटो
दाहाल चोकदेखी उत्तर गोपालगञ्ज स्कू लसम्म १.५ कि मि पिच बाटो
शितल चोकदेखी उत्तर विष्णु पाण्डेको घरसम्म अधरु ो पिच १.५ कि मी पिच बाटो
धिरन दवाडीको घरदेखी उत्तर सान्ता वगैचासम्म २.५ कि मी पिच
लाहुरे चोकदेखी उत्तर खगेरी नहर धने मगर सम्म २ कि.मी. पिच निर्माण
१५ नं वडा कार्यालयदेखी पश्चिम गोविन्द चोक हुदै विश्वनाथ चोक हुदै प्रेम मगरको घरचोक
हुदै दक्षिण खगेरी नहर साईफन हुदै मिल डाँडा हुदै दक्षिण घमू ाउने चौतारा गणेशचोक हुदै
पश्चिम शिकारी डाँडा सम्म ७ कि मि पिच बाटो
विश्व प्रकाश मा वि मगं लपरु को भौतिक पूर्वाधार निर्माण
विश्व प्रकाश मा विको वातावरण स्वच्छ हराभरा गर्नको लागि बालउद्यान
हरी कुमार स्मारक कलेजलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण
गौतम आधारभतू विद्यालयको भवन तथा पर्खाल निर्माण
सूर्यनगर आधारभतू स्कू लको जस्ता हटाई ढलान कार्यको लागि
ससु ्तस्मनस्थिती कल्याण विद्यालय फूलबारीको लागि भवन मर्मत तथा पर्खाल निर्माण
ङाग्रयू शेराब लीङ्ग गमु ्बाको पर्खाल निर्माण
मगं लपरु लव पाठकको घरको चोकदेखी पूर्व पश्चिम रहेको बाटोमा पिच निर्माण
खगेरी नहर थापा तथा पेरिस टोल पूर्व पश्चिम खगेरी नहर तर्ने पक्की पल
ु
तयारी गमु ्बा भवन वडाले खरिद गर्ने
नारायणी नदी तटबन्धन
मेशिनरीवाल सहित मेस जाली निर्माण
श्रीजनसिल चोक हुदँ ै भक्त बहादरु धितालको घर सम्मको सडक निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
भेटघाट चोकवाट सूर्योदय चोक सम्म सडक निर्माण
कार्कीचोकवाट झनझने चोक हुदँ ै सेतीदेवी सामाु दायिक वन सम्मको सडक निर्माण
सन्द
ु र चोक वाट ब्रम्हपरु स्कु ल हुदँ ै मिलिजलि
ु चोक सम्म सडक निर्माण
टुहुरे पसल वाट प्रगति चोक सम्म को सडक निर्माण
लम्जुङ चोक वाट मितेरी चोक हुदँ ै मर्दिघोल सम्म
विद्या चोक ढुङ्गाना चोक हुदँ ै कुमाल टोल सम्म
नारायणी कोरिडोर आयोजना क्रमागत
टिकल धारा चोक वाट भगं ेरीथान सम्म
दर्गा
ु भवन निर्माण
ु मन्दिर पार्क तथा क्रियापत्रि
शिवघाट वडा कार्यालय हुदँ ै विजयनगर सडकको दवु ै किनारामा वृक्षारोपण
दर्गा
ु शेषकान्त मा.वि. मा कम्पाउण्ड वाल निर्माण
चिस्यान के न्द्र (कोल्ड स्टोर्स)
पराक्रम दगु ्ध उत्पादन सहकारी संस्था वह्मपरु का लागि चिलिम भ्याट मेसिन अनदु ान (प्रदेश
सरकार)
मद्रसाको नजिक हेमपाइप कल्वर्ट निर्माण
१६ नं. वडामा खानेपानी वितरण
१६ नं वडामा कृ षि योग्य भमि
ु मा सिँचाई आयोजना
किसानहरुलाई वोरिङ वितरण
वाँकी रहेको स्थानमा विद्युत विस्तार र मर्मत सधु ार
खल
ु ा चिडियाखाना तथा वन्य जन्तु उद्धार के न्द्र ज्ञानेश्वर सा.व.
डेरी चोक बाट बद्धि
ु राम घर सम्म बाटो पिच निर्माण
कमल देवि बोडिङ चोक बाट विश्वशान्ति बौद्ध गमु ्बा समहु भवन हुदै तम्मु चोक बाट
भित्रि बाटो निर्माण
भ्याङला चोक बाट लाल धर्म चोक सम्म पिच निर्माण
इमान सिङ चोक घोलको बाटोमा कलर्वट निर्माण
लगौटा मिलन चोक बाटो मा कलर्वट निर्माण
शिवालय टोलको बाटो कलर्वट निर्माण
न्याउरे सार्की घर अगाडी बाटोको घोलमा कलर्वट निर्माण
राज कुमार चोक बाट दियालोको दईु नम्बर गेट हुदै काले सनु ार घर सम्म बाटो निर्माण
वडा कार्यालय भवन थप निर्माण
वनगाई चोकबाट जोडा कटेज र गोपाल दराईको घर हुदै बलराम पौडेलको घर सम्म पिच
बाटो मर्मत
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
५२५ नारायण चोकबाट ग्रोब्रेनी सिरान सम्म पिच बाटो मर्मत
५२६ सोमला महतोको घरबाट विष्णु चोक हुदै मिलन चोक सम्म पिच मर्मत
सनु ारको घरबाट मझवु ा वन गेट साथै सितामान चोक हुदै लरु ी देवी घर सम्म र
५२७ काले
राजकुमार चोक बाट पूर्व श्याम लाल डाडा सम्म बाटो पनु :निर्माण तथा मर्मत
५२८ लगौटा टोल मा बोरिङ
५२९ बेलवु ा टोल मा बोरिङ
५३० पिङ चोक टोल मा बोरिङ
५३१ गोब्रेनी टोल मा बोरिङ
५३२ आधारभतू विद्यालय लगौटामा कम्पाउण्ड
५३३ आधारभतू विद्यालय लगौटा स्तरउन्नती
५३४ आधारभतू विद्यालय लगौटा लाइब्रेरी
५३५ आधारभतू विद्यालय लगौटा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन भत्ता
५३६ आधारभतू विद्यालय लगौटामा कम्प्टयू र तथा प्रोजेक्टर
५३७ आधारभतू विद्यालय लगौटालाई खेलकुद सामाग्री
५३८ गोब्रेनी फुटबल ग्राउण्ड निर्माण
५३९ खेलकुद सामग्री खरिद
५४० जिमको सामाग्री खरिद
५४१ वनगाई चौकी पार्क मर्मत
५४२ शिवालय भ्यू टावर निर्माण
५४३ शिवालय पार्क मर्मत
५४४ गोब्रेनी शिरान चोक बाट ललित चोक सम्म बाटोमा दाँया बाँया बृक्षा रोपन
५४५ वडा कार्यालय परिसरमा ट्वाईलेट
५४६ फोहोर मैला व्यवस्थापन
५४७ गञु ्जानगर स्वास्थ्य चौकी स्तरउन्नति
५४८ वडा बासी सम्पूर्ण लाई कोरोना खोप
५४९ एम्बुलेन्स खरिद
५५० विपन्न वर्गको लागि स्वास्थ्य शिविर
५५१ महिला स्वयम सेवी प्रोत्साहन भत्ता
५५२ दियालो होमस्टे पर्वाध
ु ार निर्माण
५५३ छे लिङ बौद्ध गमु ्बा निर्माण
५५४ धावालिङ बौद्ध गमु ्बा निर्माण
५५५ शिव मन्दिर निर्माण (शिवालय टोल)
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
नारायणी तटबन्धन दियालो भ्यू टावरबाट पश्चिम वडा नं. १७ र १८ को सिमाना सम्म
विपन्न वर्गलाई खानेपानी धारा तथा ट्वाईलेट
विपन्नलाई राहत वितरण
खरको छानालाई जस्ता
लागु औषधि विरुद्ध चेतना मल
ू क कार्यक्रम
विपन्न महिला हरु लाई शिपमल
ू क तालिम
दलित वर्ग महिलाको लागि काननु सम्बन्धी चेतनामल
ू क कार्यक्रम
बेलवु ा चोकबाट हुमा थापाको घर सम्म पिच बाटो निर्माण ९२ कि.मि.०
नर बहादरु रानाको घरबाट लखन थापा स्मृति भवन सम्म पिच निर्माण
राते गौडा तटबन्धन
बद्धि
ु राम महतोको घरबाट डेरी चोक सम्म पिच निर्माण९११०० मि.०
रामचन्द्र पौडेलको घरबाट डावर गेट सम्म पिच निर्माण
शारदानगर टाउन बाट बेलघट्टा सम्म सेट ब्याक सहित ढल निर्माण
वनगाई थारु टोल बाट डेरी चोक सम्म सेट ब्याक सहित ढल निर्माण
हरै या हिरामणी चोकबाट जोडा कटेज हुदै डेरी चोक सम्म सेट ब्याक सहित ढल निर्माण
ललित चोक बाट पिङ चोक सम्म सेट ब्याक सहित ढल निर्माण
नारायण चोक बाट वनगाई चौकी सम्म सेट ब्याक सहित ढल निर्माण
लोकतान्त्रीक चोक देखि विष्णु चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
मिनराज ठकुरीको घर देखि सिमरी टाउन जाने कालोपत्रे रिङ्गरोड सडक
चनौली डेरी चोक देखि रामकृ ष्ण पण्डितको घर चोक सम्म कालोपत्रे सडक
महा सन्दोपरि गमु ्बा ट्रष्ट निर्माण
भ्याङ्गगला चोक देखि वसन्त चोक सम्म बाटो कालोपत्रे
सोमनाथको घर देखि कमल पौडेलको घरहुदै वडा नं १९ को सिमाना सम्म बाटो कालोपत्रे
वसन्त चोक देखि विश्वनिधिको घर चोक सम्म सडक कालोपत्रे
जीवनाथ रे ग्मीको घर देखि मगं ल गरुु ङ्गको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
खानेपानी पाईप बिस्तार तथा मर्मत
प्राविधिक तालिम सचं ालन गर्न
दोकाने बाजेको चोक देखि अदर्श चोक सम्म कालोपत्रे
प्रसाद रे ग्मीको घर देखि पश्चिम चिरञ्जीवीको घर हुदै चन्द्र विलासको घर सम्मको
५८५ राम
सडक कालोपत्रे
५८६ मिलनचोक देखि हिमाली टोल हुदै के उरे नी घोल सम्मको सडक कालोपत्रे
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
शालिकराम पौडेल चोक देखि गगन थापाको घर हुदै मिलनचोक सडक कालोपत्रे
शालिकराम पौडेल को घर नजिक पक्की पल
ु निर्माण
रिपु विजय ढकाल को घर देखि हरिशचन्द्र को घर सम्म सडक कालोपत्रे
हरिकृ ष्ण पण्डितको घर देखि रिता रे ग्मीको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
रुद्र प्रसाद खनालको घर देखि रुपराम लामाको घर सम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
वडा कार्यलयको भवन मा ट्रस्ट निर्माण
गञु ्जनगर रे डक्रस भवन निर्माण
लोकतान्त्रीक चोक देखि विष्णु चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
चनौली डेरी चोक देखि रामकृ ष्ण पण्डितको घर चोक सम्म कालोपत्रे सडक
मिनराज ठकुरीको घर देखि सिमरी टाउन जाने कालोपत्रे रिङ्गरोड सडक
अयर्वेु द चोक चनौली देखी बाबरु ाम चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
शालिकराम पौडेल चोक देखि गगन थापाको घर हुदै मिलनचोक सडक कालोपत्रे
ललित चोक देखि पृथ्वी तमाङ्ग घर चोक सम्म कालोपत्रे
वसन्त चोक देखि धनलाल गरुु ङ्गको घर सम्म सडक कालोपत्रे
चाँदनीचोक देखि उमकान्त ढकालको घर तिलकुमार श्रेष्ठ घर सम्म सडक कालोपत्रे
विच टोल देखि कृ ष्ण बहादरु चोक हुदै सिमरी टाउन सम्म कालोपत्र
किसान चोक देखि भेषनाथ अर्यालको घर सम्मको सडक कालोपत्रे
गञु ्जनगर कृ षि हाट बजार मा कृ षि भवन निर्माण
मिनराज ठकुरीको घर देखि सिमरी टाउन जाने कालोपत्रे रिङ्गरोड सडक
विष्णु चोक देखि लोकतान्त्रीक चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
भवु नवस्ती मिलनचोक देखि सलौली टाँडी हुदै भेटघाट चोक सम्म कालोपत्रे
सलौली टाँडी देखि आधारभतू विद्यालय भवु नवस्ती सम्म पक्कि वाल तथा सडक कालोपत्रे
वसन्त चोक देखि श्रीकृ ष्ण घिमिरे को घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
हस्तवीर डेरी चोक देखि भेटघाट चोक सम्म कालेपत्रे
वडा भित्र रहेको सार्वजनीक जग्गामा खेल मैदान निर्माण
नारायणी नदिमा पर्यटकिय हरिहर पार्क निर्माणा
वडा कार्यालय नजिक सिटी हल निर्माण
नारायणी नदि तटबन्ध कार्य ( वडा नं १८ क्षेत्र)
वडा नं १८ क्षेत्रमा भमि
ु गत सिँचाई
कालोपत्रे सडकहरु मा ढल निर्माण
टीनी देवी तथा परादेवी मन्दिर लाई धार्मिक पर्यटकिय स्थल को रुपमा विकास गर्न
६१७ बेपर्वाध
ु ार निर्माण
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वडा भित्रका विद्यालयहरु को भौतिक निर्माण
पार्क तथा मिनि चिडियाखाना निर्माण
खानेपानी पाईप बिस्तार तथा मर्मत
तमटु ोल अन्र्तगत रहेको लक्ष्मी मार्ग पिच मर्मत ४५० मि.
हरि सापकोटाको घर बाट १७ नं. वडा सिमाना सम्म पिच गर्ने करिब ३५० मि.
न्बयू द्ध
ु टोल अन्र्तगत माझाटोलमा बाकी रहेको करिब १३० मि.
न्बयू द्ध
ु टोल अन्र्तगत वसन्त आलेको घर चोक देखि पश्चिम दर्गा
ु ब. थापा र संगीता थापा
घर सम्म कालो पत्रे गर्न माग
बखानटोल अन्र्तगत श्याम काजीको घरदेखी सानु गरुु ङको घरसम्म ३०० मी. .
आर्दश टोल अन्र्तगत हरि सापकोटाको घरदेखी वडा नं. १७ को सिमानासम्म ३०० मी.
आदर्शटोल बिष्णु मगरको घरदेखी नारायण सापकोटाको घरसम्म २०० मी. .
थानेदार टोल अन्र्तगत गोबिन्द बि.क.को घरदेखी वडा नं. १८ सिमानासम्म २०० मी. .
रानीपोखरी टोल अन्र्तगत बिष्णु कुमार श्रेष्ठको घरदेखी दक्षिण हितमान गरुु ङको घरसम्म ४०० मी.
न्बयू द्ध
ु टोल अन्र्तगत माझ टोलमा बाकी १३० मी. बाटो पिच .
आर्दशटोल अन्र्तगत सृजना चोक देखि धन बहादरु के .सीको घरसम्म १७० मी.
रानी पोखरी टोल अन्र्तगत कृ ष्ण बहादरु तमाङ्गको घर देखि नहरको बाटो २०० मी.
आर्शीवाद टोल अन्र्तगत कृ ष्णमान तमाङ्गको घर देखि सरोज तमाङ्ग घर सम्म कालोपत्रे १०० मि.
रानी पोखरी टोल अन्र्तगत विष्णु कुमारको घर देखि भित्र हित माया गरुु ङ्गको घरसम्म ४०० मि.
रानीपोखरी टोल सधु ार अन्र्तगत द्रोण गरुु ङको घर अगाडीको चौतारा बाट रानीपोखरीको
गेटसम्म ३०० मी.
शान्ति टोल अन्र्तगत पबित्रा लामाको घर देखी प्रहरी चौकी हुदै बिस्वमित्र सबु ेदीको घरसम्म .
आर्शिबाद टोल अन्र्तगत कृ ष्ण तामाङको घर देखि सरोज तामाङको घरसम्म जोड्ने १०० मी. पीच .
आर्शिबाद टोल गोबिन्द बि.क.को घरदेखि १८ नं. वडा सिमासम्म २०० मी. पीच गर्ने
रानी पोखरी टोल अन्र्तगत रानिपोखरी गेट देखि सिता गरुु ङ घर हुदै टोल बिकाश समिति
कार्यलय पछि सम्म ३०० मी. पीच .
रानिपोखरी टोल विकास ससं ्थाको अफिसमा कुर्चि,टेबल
न्बयू द्ध
ु टोल अन्र्तगत सृजना आमा समहु को लागि जग्गा किन्न अपगु रकम माग
नब जागृती महिला बहुउद्धेशिय सहकारलिाई माटो फिलिङ
नब जागृती महिला बहुउद्धेशिय सहकारलिाई भवन मर्मत
श्री किरण अमरजङ्ग गरुु ङ्ग माध्यमिक विद्यालयको मल
ु गेट देखि मिनि गेट सम्म मोजाइक
टायल विछ्याउन र कम्पाउन्ड वाल निर्माण
श्री किरण अमरजङ्ग गरुु ङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा साइकल स्ट्यान्ड निर्माण
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श्री किरण अमरजङ्ग गरुु ङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा बिरुवाहरु
रानिपोखरी टोलमा फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि २० थान बाल्टी माग
बखान सहकारी कार्यालयमा कार्यारत कर्मचारी र कार्य समितिका सल्लाकारहरुलाई भ्रमण
बखानटोल विकास अन्र्तगत रहेको विभिन्न ठाउँमा कुलो मर्मत तथा बोरिङ मर्मत गर्नु पर्ने
परिवर्तनशिल टोल विकास अन्र्तगत शिव भण्डारीको घर नजिक ज्ञान बहादरु रानाको घर
नजिक पल
ु थप तथा पल
ु निर्माण
किरणगञ्ज टोलमा १८ इन्चका ३ वटा ह्मयू पाईप
किरणञ्ज टोल र चित्रवन टोल ,आर्शिवाद टोल विकासमा ४ लाईन विद्युत विस्तार
वडा नं.१९ मा रहेको सबै टोल विकासमा १४९ थान विद्युत पोल माग
बखान टोलमा कुलो तथा बोरिङ मर्मत
नमोबद्ध
ु टोलमा रमाकान्त सवु ेदीको घर छे उ मा २ वटा ह्मयू पाईप
नब जागृती महिला बहुउद्धेशिय सहकारलिाई भवन मर्मत
चित्रवन टोल विकास रहेको चारपाटे चोकमा नहर कल्भर्ट निर्माण
चित्रवन टोलमा १००० एम.एम. को ५ थान ह्मयू पाईप
परिवर्तन टोलमा कृ षि पोल माग १४ थान
चित्रवन टोलमा र आर्शिवाद टोलमा १ थान ट्रान्सफर्मर माग
इमानसिंहटोल ३०० एम.एम. को २ वटा ह्मयू पाईप
संयक्त
ु टोलमा २ थान ह्मयू पाईप माग
नमोबद्ध
ु टोलमा चारपाटे चोक देखि उत्तर ४०० मि.वाल निर्माण माग ९बाटोको दबु ै तर्फ ०
नमोबद्ध
ु टोलमा तिनपाटे चोकमा नाला निर्माण माग
नमोबद्ध
ु टोलमा शिवराजको घर अगाडी नहरमा ८ मि. पल
ु निर्माण माग
बखान सहकारीमा शौचालय निर्माण
श्री शारदा मा.वि.मा मोज्याक टायल लगाउन
परिर्बतन टोल अन्र्तगत चारपाटेचोक उत्तर तर्फ पीच बन्न बाँकी भाग पबित्र लामाको घर
चोक हुदै टिकाराम कडेंल को घरचोक सम्म ६०० मी. .
न्बयू द्ध
ु टोल बसन्त आलेको घर चोक देखि पश्चिम दर्गा
ु बहादरु थापा र संगीता थापाको घर
हुदै चोक मायाको घर सम्म
श्री किरण अमरजङ्ग गरुु ङ्ग माध्यमिक विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सधु ार कार्यक्रम
अन्र्तगत भवन निर्माण
शारदानगर टाउन बजार देखि बेल घट्टा सम्म जाने बाटोको नाला निर्माण ५ कि.मि
तमु टोल अन्र्तगत लक्ष्मी मार्ग पीच मर्मत ४५० मि.
अमरटोल अन्र्तगत धावा छिरिङको घर अगाडीको पीच मर्मत १०० मि.
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
चर्च चोक देखि परिचय चोकसम्मको वाटो कालोपत्रे
हेल्थपोष्ट देखि दक्षिणतर्फ खगेरी नहरसम्मको २५० वाटो कालोपत्रे
समीचोक देखि हरि प्रसाद आचार्यको घरसम्मको वाटो कालापत्रे
हस्तमान गरुु ङको घरदेखि हर्क सब्बा
ु को घरसम्मको वाटो कालोपत्रे
के दार वरालको घरदेखि सोम घलेको घरसम्म वाटो कालोपत्रे
खेलकुद सामग्री माग
राजकुमार क्षेत्रीको घरदेखि घोलसम्मको अनमु ानित १ कि.मी.वाटो कालोपत्रे
कृ ष्णकुमारी चोक देखि उत्तरतर्फ ४०० मिटर वाटो कालोपत्रे (शिवकालिका सिमानासम्म )
रानीपोखरी देखि स्वामी चोक सम्म करिव १३०० मिटर वाटो कालोपत्रे
शारदानगर चोकदेखि दक्षिण देवि थापा मगरको घरसम्म १५०० मिटर ओभरलेप मर्मत
नाग चौतारादेखि दक्षिणतर्फ स्व.मणीलाल तमाङको घरसम्म जाने वाटो कालोपत्र
नयाँ वजार चोक देखि दक्षिण रंगशालासम्मको पिच मर्मत
रातापरु देखि फलेनी गाउँ सम्म २ कि.मी.
पूर्वाधार विकास अन्र्तगत उच्च स्तरीय ग्रावेल सडकको माग
श्रीकृ ष्ण गैरेको घरदेखि पूर्व मायादेवि लम्सालको घर हुदँ ै महादेव थापाको घरसम्म उच्च
स्तरीय ग्रावेल
वद्धि
ु वहादरु तमाङको माछापोखरीवाट दक्षिणतर्फ सवु ेदार वद्धि
ु तमाङको पोखरीसम्म
उच्च स्तरीय ग्रावेल
गोरे तमाङको घरदेखि पूर्व देवि मन्दिरसम्मको वाटो विस्तार एवं ग्रावेल
सोम वहादरु गरुु ङको घरदेखि दक्षिणतर्फ ३०० मिटर ग्रावेल
विशेश्वर वाग्लेको घरदेखि विन्दु परियारको घरसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
राम वहादरु गरुु ङको घरदेखि दक्षिण जाने वाटो उच्च स्तरीय ग्रावेल
वगैंचा चोक भन्दा अगाडी घमु ्ती देखि पश्चिमतर्फ उच्च स्तरीय ग्रावेल
विनोद आचार्यको घरदेखि पश्चिमतर्फ अमृत थापा घरसम्मको २५० मि.वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
वेदनिधिको घरवाट राधा लामिछानेको घरसम्म वाटो ग्रावेल
भीमचन्द्र स्कु ल देखि तल
ु वहादरु तमाङको घरसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल
पडु ् के कामीको घरवाट शक
ं रचोक जाने वाटो उच्च स्तरीय ग्र्रावेल
विष्णु हरि अधिकारीको घरदेखि पूर्वतर्फ ऋषिराम थापा मगरको घरसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने
ज्ञानशाली अधिकारी देखि नहर सम्म जोड्ने बाटो निकास निकाली ग्रावेल गर्ने
चन्द्रमान घलेको घरदेखि पश्चिम तर्फ वाटो विस्तार सहित ग्रावेल
चन्द्रगृठु ी समहु भवन देखि उत्तरतर्फ बाटो विस्तार सहित ग्रावेल गर्ने
राज कुमार क्षेत्रीको घरदेखि दक्षिण वाग वजार सिमाना सम्म बाटो ग्रावेल
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७०४ वागवजार देखि पूर्व अन्तरे को घरसम्म वाटो ग्रावेल गर्ने
७०५ लल
ु ाराम भण्डारीको घर देखि नहर जोड्ने वाटो ग्रावेल गर्न
ष्ण गैरेको घरदेखि पूर्व मायादेवि लम्सालको घर हुदँ ै महादेव थापाको घरसम्म उच्च
७०६ श्रीकृ
स्तरीय ग्रावेल
७०७ प्रकाश गरुु ङको घरदेखि उत्तर रे शम वि.क.को घरसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल
७०८ नारायण अधिकारीको घरदेखि मनु ा भण्डारीको घरसम्म २५० मि. उच्च स्तरीय ग्रावेल
७०९ लोकनाथ भण्डारीको घरदेखि रोहिणी वाग्लेको घरसम्म नहरको वाटो उच्च स्तरीय ग्रावेल
७१० शेषकान्त अधिकारीको घरवाट पूर्व लक्ष्मण रानाको घरसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल
७११ गैंडा घोल मल
ु वाटो देखि पश्चिम सर्जम थापाको घरसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल
७१२ गोर्खाली टोलमा ग्रावेल ५०० मि.
७१३ कृ षि सडक अन्र्तगतको विभिन्न शाखा वाटाहरु उच्च स्तरीय ग्रावेल
७१४ नरपतिको घरनिर कल्भर्ट
७१५ मकेु ् शको घरनिरको कल्भर्ट
७१६ पडु ् के कामीको घरनिर कल्भर्ट निर्माण
७१७ हेल्थपोष्ट चोकदेखि दक्षिणतर्फ रोहिणी वाग्लेको घरछे उको नहरमा कल्भर्ट निर्माण
७१८ धर्मोदय चोकदेखि अगाडी मिल निरको पल
ु निर्माण
७१९ चन्द्रमा चोकवाट वागवजार जाने वाटोमा रहेको कल्भर्ट निर्माण
७२० चन्द्र मिलन जागृति टोल विकास अन्र्तगतको घोलको कल्भर्ट निर्माण
७२१ थारु गाउँ जाने वाटोमा रहेको ह्मयु पाइप रहेको ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण
७२२ रे डक्रस भवन नजिक रहेको कुलोमा कल्भर्ट निर्माण
७२३ हेल्थपोष्ट चोकदेखि कान्छीचोक जाने वाटोको कल्भर्ट निर्माण
७२४ सनि
ु ल पौडेलको घर नजिकको कल्भर्ट थप
७२५ हर्क सब्बा
ु को घर नजिक कल्भर्ट निर्माण
७२६ वद्धि
ु वहादरु तमाङको माछापोखरीको पश्चिमतर्फ घोलमा कल्भर्ट निर्माण
७२७ डाडाँ स्कु लवाट तल रहेको कल्भर्ट मर्मत गर्नुपर्ने
७२८ भण्डारी चोक देखि दक्षिणतर्फ रंगशाला जाने वाटोमा रहेको ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण
७२९ कल्भर्ट थप रातापरु कल्भर्टको दवु ैतर्फ थप गर्नुपर्ने
७३० एघार वटा टोल विकास संस्थाहरुले १९० थान विधतु पोल माग गरे को
७३१ चनौली वजारमा स्मार्ट वत्तीको व्यवस्थापन
७३२ वाह्र वटा टोल विकास संस्थाले विभिन्न साइजका ७२ थान ह्मयु पाइप माग
७३३ कृ षि तथा सिंचाईका लागि माग गरिएका योजना ३० वटा स्यालो वोरिङ्ग
७३४ शक
ं रचोक देखि दद्रहानीसम्मको कुलो मर्मत
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
भकारो सधु ार कार्यक्रम १० वटा माग
बाख्रापालन व्यवसाय गर्न अनदु ान १० जना कृ षक
फलेनी गाउँ गमु ्बा देखि फुलमायाको घरसम्म मोज्याक टायल विच्छाउने ७१५ मिटर
चौतारो निर्माण
फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्थाको माग
वडा कार्यालयभित्र मोज्याक टायल विच्छाउने कार्य
नेवार गठु ीमा क्रियापत्री
ु घर निर्माण
शङ्पो थर्पो पलारी गमु ्वामा कम्पाउण्ड वाल लगाउने
नयाँ वजार पशपु ति नाथ मन्दिर मर्मत सधु ार
खेलकुद सामग्री माग
श्री भीमचन्द्र आधारभतू विद्यालयलाई विभिन्न भौतिक निर्माणका लागि रकम माग
त्रिलोचन सापकोटाको घर नजिकको कल्भर्ट र करीब १५० मिटर घोल भएको बाटो
निर्माण २० लाख
संविधान चोक देखि स्वास्थ्यचौकी हुदँ ै २२ नं. सिमाना सम्मको बाटो कालोपत्रे
हुमनाथ काफ्लेको घर देखि रतनपरु गौचरन सम्मको बाटो कालोपत्रे
गिरी काइलाको घर देखि वाइ.एम.सी. चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
टेक बहादरु पन्तको जग्गाबाट पदम कुमारी गरुु ङ्गको घर हुदै थापा टोल जोडिने ३००
मिटरको बाटोमा उच्चस्तरीय ग्राभेल
रंगिला चोक देखि दक्षिण शिवालय मन्दिर चोक सम्मको ५०० मिटर बाटो उच्चस्तरीय ग्राभल
े
बलराम सापकोटाको घर देखि उत्तर तर्फ चन्द्रमणी सवु ेदीको घर सम्मको बाटो १० मिटरको
बनाई उच्चस्तरीय ग्राभेल
हरीकृ ष्ण खनालको घर देखि उत्तर तर्फ चित्रकला सवु ेदीको घर सम्मको बाटोमा
उच्चस्तरीय ग्राभेल
बलराम सवु ेदीको घर देखि जय बहादरु तामाङ्गको घर सम्मको बाटोमा उच्चस्तरीय ग्राभल
े
सविध
ु बढाउने र मगं ल
ं ान चोक देखि होमनाथ काफ्लेको घर जाने बाटोमा पर्ने नहरको पल
तामाङको घर नजिकको पल
ु मर्मत
बहुबर्षिय आयमल
ु क अधरु ो भवन निर्माणस् वडा नं. २१ कार्यालय
उद्योग ग्राम स् सितापरु गमु ्बा देखि कृ ष्ण मन्दिर हुदै व्यवस्थित सक
ु ु म्बासी बस्ती सम्म
रहेको सार्वजनिक जग्गा
कल्भर्ट निर्माण मगं ल तमाङको घर नजिकको
ग्याबिङ जालि रतनपरु शिवालय मन्दिर नजिकको घोलमा
ओशो ध्यान के न्द्र, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
वडा नं. २१ भित्रको सम्पूर्ण सडकमा सडक बत्ति राख्ने
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं. २१ को पूर्व रंगिला खेलमैदानको स्तरोन्ती
वडा नं. २१ भित्रका सम्पूर्ण सडकमा बिजल
ु ी पोल सार्ने
वडा नं. २१ को जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थापन
वडा नं. २१ का मठ–मन्दिर गमु ्बा, ओम शान्ति, मर्मत तथा निर्माण
रतनपरु विश्वकर्मा बाबा मन्दिर निर्माण
वडा कार्यालयको खाली जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण
बाटो कालोपत्रे शक
ं रचोक स्कू लबाट वडा नं. २० र २१ को सिमाना हुदै शक
ं रचोक सम्म
पञ्चरत्न बौद्ध गमु ्बाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण
उर्गेनलिङ्ग बौद्ध गमु ्बा पार्वतीपरु को भौतिक पूर्वाधार निर्माण
स्वास्थ्यचौकी पार्वतीपरु को अधरु ो भवन निर्माण
अन्नपरू ्णा बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
अन्नपरू ्णा मा.वि., पार्वतीपरु मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण
भानु मा.वि., पहारिलोटारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय, सितापरु को झ्याल ढोका मर्मत
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय, सितापरु को भौतिक पूर्वाधार निर्माण
रा.प्रा.वि. रंगिला स्कु लमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण
कालिका आधारभतू विद्यालयमाभौतिक पूर्वाधार निर्माण
स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी कार्यक्रम
रक्तदान तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम
डिप बोरिङ्ग निर्माण ३ वटा
स्यालो ट्यवु ेल १५ वटा
चिस्यान के न्द्र १ वटा
वृहत कृ षि गोदाम १ वटा
आधनि
ु क कृ षि तालिम
खगेरी नहर वडा नं. २१ क्षेत्र भित्र मर्मत
वाल उद्यान मर्मत तथा सम्भार वडा नं. २१ रतन बाल उद्यानमा
वाल उद्यान मर्मत तथा सम्भार वडा नं. २१ पहारिलोटार बाल उद्यानमा
वाल उद्यान मर्मत तथा सम्भार वडा नं. २१ कञ्चनबस्ती बाल उद्यानमा
फूल सहितको गमला र मोज्याक टायल बिछ्याउने पार्वतीपरु बजारमा
अन्नपरू ्णा मा.वि., पार्वतीपरु मा मोज्याक टायल
गमला सहितको फूल तथा वृक्षारोपण कृ ष्णचोक, ७ नं. बजार र शभु कामना चोकमा
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वृक्षारोपण लाहुरे चोक देखि पार्वतीपरु बजार हुदै विशालचोक सम्मको मल
ू बाटोमा
वृक्षारोपण शक
ं रचोक बाट कृ ष्णचोक सम्म
वृक्षारोपण १० मिटर बाटो कायम भएका सबै भित्री बाटोहरु
पोखरी मर्मत तथा सम्भार रमाइलो पोखरी पूर्व रंगिला
पोखरी मर्मत तथा सम्भार हरियाली पोखरी, रतनपरु
कम्पोष्टविन, डष्डविन, गमला वडा नं. २१ का १९ वटा टोल विकास संस्था
एकिकृ त बस्ती बिकास कार्यक्रम
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यक्रम
पोखरी सहितको वाल उद्यान निर्माण वडा नं. २१ पश्चिम रंगिलामा
आय तथा शिपमल
ु क तालिम
सि.सि.टि.भि. क्यामेरा वडा नं. २१ को पार्वतीपरु बजार, कृ ष्ण चोक बजार, ७ नं. बजार,
शभु कामना चोकको बजार
टोल विकास संस्था र क्लबलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नेततृ ्व विकास तालिम
काननु ी चेतना मल
ु क कार्यक्रम
अन्य
१२ वटा विद्युत पोल
५ वटा स्यालो बोरिङ्ग
विभिन्न स्थानमा करीब ३०० मिटर कुलो लाइनिङ
श्रीकृ ष्ण मन्दिर र बौद्ध गमु ्बा मर्मत
वडा नं. १५ को गणेश मन्दिरमा रहेको के न्द्र बिन्दुबाट अशोक लामाको घर देखि पूर्व लाहुरे
चोक हुदै सन्द
ु र चोक र पश्चिम तर्फ पर्वतचोक साथै दक्षिण तर्फ नेत्र प्रसाद भट्टको घर हुदै
सिद्धी बिनायक चोक हुदै पोखरी चोक भएर सोल्टीचोक सम्म टेलिफोन लाइन बिस्तार
रामचोकमा २४ इन्चको ह्मयु पाइप
शिव पार्वती मन्दिरको अधरु ो तटबन्धन निर्माण र मन्दिर भित्र २ कोठाको टहरो निर्माण
यसोदा पौडेलको घर दक्षिण पट्टि र मनि कुमार थापाको घर उत्तर पट्टि घोलमा पोल सहित
विद्युत जडान
मसु ्कान चोक देखि रामचन्द्र अधिकारीको घर सम्म दोहोरो बाटो किनारमा र अधिकारीको घर
देखि पूर्व हुमानाथ काफ्लेको घर सम्म एकोहोरो रिङ निर्माण र विभिन्न फुलका बिरुवा माग
स्यालो बोरिङ्ग तथा डिप बोरिङ्ग निमार्ण
रामचन्द्र सरको घर देखि दक्षिण पट्टि करीब ५०० मिटर कुलो लाइनिङ
आधनि
ु क कृ षि उपकरण हाते हलो मेसिन वा तेलबाट चल्ने
कृ षि तथा शिपमल
ु क तालिम
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
८२० बजार क्षेत्रका सोलार बत्तिको मर्मत
८२१ पार्वतीपरु बजार क्षेत्रमा सि.सि.टि.भि. क्यामरा जडान
८२२ पोखरी चोक देखि संविधान चोक सम्म फुटपाथमा मोज्याक टायल राख्ने
ु तामाङको घर हुदै वडा कार्यालय र अन्नपरू ्णा कलेज जाने बाटो दबु ै तर्फ नालाको
८२३ राज
व्यवस्था सहित ग्राभेल र कालो पत्रे
८२४ गौचरनको बाटो मर्मत
८२५ कृ षि मल तथा वीउ अनदु ान साथै कृ षि क्रेडिट कार्यको व्यवस्था
८२६ ५ वटा स्यालो बोरिङ्ग
८२७ विश्वकर्मा मन्दिरको भवन बनाउने र माछा पोखरीको मर्मत
८२८ उग्रेन लिङ्ग बौद्ध गमु ्बा मर्मत
८२९ आमा समहु को अधरु ो भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने
८३० कल्याणी देवी मन्दिर भित्रको खाली जमिनमा सभाहल निर्माण
८३१ विकास पोखरीको पानि जाने कुलो मर्मत
८३२ सक्रिय जेष्ठ नागरिक भवनको कम्पाउण्ड भित्र माटो फिलिङ्ग र बगैचा निर्माण
८३३ ५ वटा स्यालो बोरिङ्ग
८३४ जानकी चोक देखि नहरचोक सम्मको दवु ै तिरका खाल्डा पर्नु
८३५ बिद्युत पोल मर्मत
देवी मन्दिरको नजिकको चौचारामा १ वटा धारो, सिमेन्टको कर्ची, फलामको
८३६ कल्याणि
रे लिङ र सार्वजनिक सौचालय निर्माण
८३७ ह्मयु पाइप २० वटा
८३८ निर्माणधि रंगिला बाल उद्यान सम्पन्न गर्न
८३९ परू ्ण चन्द्र कोइरालाको घर अगाडिको चौचारा मर्मत
८४० विद्युत पोल ९ वटा र २ लाइन तार थप
८४१ डिप बोरिङ्ग ३ वटा र स्यालो बोरिङ्ग ३ वटा
८४२ ह्मयु पाइप २० इन्चको ८ वटा र १८ इन्चको १२ वटा
८४३ हस्तकला, व्युटिपार्लर र सिलाई बनु ाई तालिम
८४४ सोलार बत्ति ४ वटा
८४५ कुलत, कुसंगत र कुरुती सम्बन्धि जनजागरण अधियान
८४६ रा.प्रा.वि. रंगिला स्कु लमा व्यवस्थित कम्पाउण्ड र बाल उद्यान निर्माण
८४७ मसु ्कान चोक देखि रंगिला चोक सम्मको बाटो मर्मत
८४८ पाँडे चोकमा रहेको चौतारा मर्मत
सु ्कान चोक देखि रंगिला चोक सम्मको बाटोको पश्चिम पट्टी डिप बोरिङ र पूर्वमा ४
८४९ मइन्चको
२ वटा बोरिङ
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ह्मयु पाइप ९ वटा
विद्युत पोल थप र थ्रि फे ज लाइनको बिस्तार
शिव टोलमा रहेको बाल बाटिकामा अधरु ो रहेको कम्पाउण्डको लागि जालि र पोल
सडक बत्ति र डस्टविन
शिव मन्दिर मर्मत
भूमिगत सिंचाई बोरिङ ५ वटा
ह्मयु पाइप
कुलो लाइनिङ
विकास थापाको घर देखि पूर्व त्रिलोचनको घर सम्मको अधरु ो बाटो परु ा गर्न
डिप बोरिङ २ वटा
फुटबल तथा भलिबलका लागि खेलकुद सामाग्री
सेलो बोरिङ २ वटा
बोरिङ १ वटा
विद्युत पोल ५ वटा
डस्टविन २५ वटा
बद्ध
ु गमु ्बा टोलको बाटो मर्मत तथा कालोपत्रे
ह्मयु पाइप ७ वटा
डिप बोरिङ २ वटा
रा.प्रा.वि. कञ्चनबस्तीको तारबार लगाउन र गेट बनाउन
कुलो लाइनिङ्ग तथा बोरिङ्ग
विद्युत पोल मर्मत र तार तन्काउन
महिला उद्यमशिल भवनमा ६० टिप माटो फिलिङ्ग
महिला उद्यमशिल भवनका लागि कुर्चि, टेबल
ु र सोफा आदि
कञ्चन समाज विकास परिषदको नयाँ भवन निर्माण
डिप बोरिङ्ग १ वटा
श्री गणेश पञ्चायन मन्दिरको अधरु ो पर्खाल परु ्ण गर्न
चौतारी आमा समहु को भवन मर्मत
संविधान चोक देखि शक
ं रचोक सम्मको बाटोमा दवु ै तर्फ २र२ मितरको फुटपाथ बनाउन
भु कामना टोल बाट रतनपरु कान्छि चोक जाने बाटोमा पर्ने घोलमा पनु निर्माण तथा
८७८ श
ग्याविन जालि भर्न
८७९ २०० के .भि.को विद्युत ट्रान्सफरमर जडान
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
बलराम सापकोटाको घर देखि उत्तर तर्फ चन्द्रमणी सवु ेदीको घर सम्मको बाटोका विद्युत
पोल सार्न र ४ लाईनको तार बिस्तर गर्न
हरीकृ ष्ण खनालको घर देखि उत्तर तर्फ चित्रकला सवु ेदीको घर सम्मको बाटोका विद्युत
पोल सार्न र ४ लाईनको तार बिस्तर गर्न
ह्मयु पाइप ९ इन्चको १५ वटा
कृ ष्णचोक बजार व्यवस्थापन समितिको नाममा प्राप्त भएको जग्गामा यवु ाहरुका लागि
भवन निर्माण गरी जिम तथा खेलकुदका सामान खरीद
वाई.एम.सी. चोक देखि कृ ष्ण चोक हुदै वडा नं. २३ को सिमाना के रुङ्ग घोलसम्म नाला निर्माण
सिलाई बनु ाई, उदघोषण तालिम
लालीगरु ाँस टोल विकास संस्था ९ख०को ऐलानी जग्गामा भवन निमार्ण
लालीगरु ाँस टोल विकास संस्था ९ख०को हरे क घरलाई १ वटा डस्टविन
महिला स्वास्थ्य शिविर
जेष्ठ नागरिकका लागि भवन र भजन कृ तनको सामाग्री
विजय चोक बाट उत्तर पर्वत चोक सम्मको बाटोमा १० मिटरको कल्भर्ट निर्माण र १२
इन्चको २० वटा ह्मयु पाइप
विजय चोक बाट उत्तर पर्वत चोक सम्मको बाटोमा १२ इन्चको २० वटा ह्मयु पाइप
शिवपार्वती मन्दिरको भजन कृ तन गर्ने भवनको मर्मत र टिन फे र्न
डिप बोरिङ्ग ५ वटा
७ नं. बजार र भानु मा.वि. विद्यालय क्षेत्रमा फोहोर राख्ने कन्टेनर, विद्यालयमा तारबार र
गेट निर्माण
राम मन्दिर नजिकको चौतारा मर्मत र सिमेन्टको कुर्चिको व्यवस्था
ह्मयु पाइप ३० वटा
विद्युत पोल र तार थप तथा सार्नको लागि
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, पार्वतीपरु को भवनको टिन फे री जिप्सन लगाउन र सिलिङ्ग पख
ं ा ५ वटा
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, पार्वतीपरु द्वारा राहात वितरण स्वरुप गरिब तथा विपन्न
परिवारलाई कम्बल वितरण
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, पार्वतीपरु को लागि भाडा कुडा किन्न
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, पार्वतीपरु द्वारा रक्तदान कार्यत्रम गर्न
निरन्तर पार्वतीपरु ले आयोजना गर्ने वृहत रक्तदान र स्वास्थ्य शिविर
निरन्तर पार्वतीपरु ले सचं ालन गर्ने व्यक्तित्व विकास तथा विविध शिपमल
ु क तालिम
निरन्तर पार्वतीपरु द्वारा संचालन गरिने जनचेतनामल
ु क कार्यक्रम, सरसफाई र वृक्षारोपण
निरन्तर पार्वतीपरु द्वारा संचालन गरिने विविध साँस्कृतिक तथा खेलकुद कार्यक्रम
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
९०६ सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज, पार्वतीपरु को कम्पाउण्ड भित्र माटो पर्नु र बगैचा निर्माण
९०७ सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज, पार्वतीपरु द्वारा वृद्धवृद्धालाई स्याहार तालिम
९०८ सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज, पार्वतीपरु द्वारा ज्येष्ठ नागरिक निःशलु ्क स्वास्थ्य शिविर
नारायणी ध्यान के न्द्र भवन निर्माण मेरिटेशन, डाईनामिक हल १०० जनाले ध्यान
९०९ ओशो
योगा गर्न मिल्ने भवन ३००० स्क्वायर फिट भवन निर्माण
९१० ओशो नारायणी ध्यान के न्द्र परिसरमा माटो परु ानी
९११ ओशो नारायणी ध्यान के न्द्रमा २ वटा सोलार बत्ति
९१२ ओशो नारायणी ध्यान के न्द्रको गटको दायाँ बायाँ शौचालय र स्नान गृह
९१३ ओशो नारायणी ध्यान के न्द्रको कार्यालय कोठा र हल सहितको डाइनिङ रुम
९१४ विर बहादरु गरुु ङ्गको आमाको घर हुदै कुल बहादरु मगरको घर सम्मको बाटो
९१५ सोल्टीचोक देखि पोखरी चोकसम्म कालोपत्रे
९१६ गिरी काइलाको घर देखि वाइ.एम.सी. चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
९१७ बिरे माईलाको घर बाट थापा टोल हुदै सिमाना चोक सम्म करीब ६०० मिटर बाटो कालोपत्रे
नं. २१ को सिमाना खेपलाल गिरीको घर देखि के दारनाथ सापकोटाको घर सम्मको
९१८ वडा
बाटो कालोपत्रे
९१९ नरहरी रे ग्मीको घर देखि बाबरु ाम पौडेलको घर हुदै चन्द्रकान्त मिश्रीको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
मन्दिर चोक बाट गौचरनको दक्षिण बाटो कुमारी अरुणको घर हुदै शिव मन्दिर बलराम
९२० राम
सापकोटाको घर चोक सम्म कालो पत्रे
९२१ बाटो कालोपत्रे सोल्टी चोक बाट पोखरी चोक जित बहादरु को घर हुदै २२ नं. सिमाना सम्म
९२२ बाटो कालोपत्रे अशोक लामाको घर देखि कृ ष्ण मन्दिर सम्म
९२३ बाटो कालोपत्रे सन्द
ु रबस्ती चोक बाट चतरु े चोक सम्म
९२४ ओशो ध्यान के न्द्र, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
९२५ सक्रिय जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थापन
९२६ श्री कृ ष्ण अर्गानिक कृ षि समहु को अधरु ो भवन निर्माण
९२७ अन्नपरू ्णा बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
९२८ अन्नपरू ्णा मा.वि., पार्वतीपरु मा प्राविधिक कक्षा सचं ालनको लागि भवन निर्माण
९२९ भानु मा.वि., पहारिलोटारको आइ.सि.टि. भवन निर्माण
९३० कालिका नि.मा.वि., र अन्य ४ वटा प्रा.वि.को पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती
९३१ डिप बोरिङ्ग निर्माण ९६ वटा०
९३२ चिस्यान के न्द्र
९३३ वृहत कृ षि गोदाम
९३४ स्यालो ट्यवु ेल ५० वटा
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
कृ षिमा आधारित उद्योग
पार्वतीपरु बजार फूल सहितको गमला र मोज्याक टायल बिछ्याउने
अन्नपरू ्णा बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
अन्नपरू ्णा मा.वि., पार्वतीपरु मा प्राविधिक कक्षा संचालनको लागि भवन निर्माण
सितापरु कृ ष्ण मन्दिर देखि जिम्मालको घर हुदै शक
ं रचोक स्कु ल सम्मको बाटो कालोपत्रे
दर्गा
ु बहादरु भट्टराईको घर देखि खानेपानी हुदँ ै रंगिला पाण्डे चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
सक्रिय जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थापन
डिप बोरिङ्ग निर्माण
चिस्यान के न्द्र
वृहत कृ षि गोदाम
कृ षिमा आधारित उद्योग
वडा नं. २२ को कार्यालय चोक देखी पश्चिम अमर मा.वि.हुदै शिवालय मन्दिर हुदै राम
मन्दिर सम्मको सडक कालो पत्रे घ कि.मी.
पंचकन्या चोक देखी उत्तर पलहरा थारुगाउ बालविद्या बोर्डिंग हुदै मरु ारी सापकोटा को घर
चोक सम्म २ कि.मी सडक कालो पत्रे गर्ने
वडा कार्यालयको भवनमाथी तल्ला थप गर्ने
महानगर द्धारा संरक्षीत ४–१०–० विग्हा जग्गामा पटिहानी ईको पार्क निर्माण गर्ने
निर्माणाधीन रहेको ब्रम्हकुमारी राजयोग सेवा के न्द्रमा योग ध्यान भवन निर्माण गर्ने
खगेरी नहर घ नं. शाखाको साइफन नं. ज्ञछ को महु ान देखी कुमिया विक्रम महतोको घर
हुदै बद्रि दवाडीको जग्गा सम्मको सिचाई कुलो लाइनिंग गर्ने
खगेरी सिचांइ घ नं. शाखा अन्तरगत साइफन ज्ञटको सिचाई कुलो कुमिया पदमपोखरी
कुलो लाइनिञ् गर्ने
सवु ारी खोलामा पल
ु निर्माण गर्न भौतिक मन्त्रालय सगं रकम माग गर्ने
प६लहरा सिचाई कुलो लाइनिंग गर्ने
सवु ारी सिचाई कुलो लाइनिंग गर्ने
खगेरी नहर घ नं. शाखाको पर्सा शिव बहादरु थापाको जग्गा देखी पष्प
ु लताको जग्गा सम्म
सिचाई कुलो लाइनिंग गर्ने
सिचाई कुलो नपगु ेका स्थानहरुमा बोरिंग धसाई सिचाई गर्ने
के रुञ घोल तटबन्धन तथा संरक्षण गर्नको लागी जनताको तटबन्धन सगं माग गर्ने
कृ षकहरुको लागी कृ षि औजार तथा कृ षि यन्त्र अनदु ान
के रुङ्गा घोल हिउदे सिचाई बाध तथा कुलो निर्माण गर्ने
वडा कार्यलय भवनमा कम्पाउण्ड वाल, फर्निचर, डेकोरे सन, ग्राउण्ड सम्याउने
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नेपाल दरै समाजको भवन मा ट्रस र हल निर्माण
जगतपरु स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला भवन सहित सामाग्री
जेष्ठ नागरीक भवन निर्माण
शितल पानि रिङ रोड बाटो पिच गर्ने
गौचरण रिङरोड
हुदँ ै कुमारी चोकसम्म जाने बाटो कालो पत्रे
लाटा नेवारको घर देखि पश्चिम अधिकारी चोक हेल्थपोष्ट चोक हुदै सिद्धार्थ चोक सम्म
जाने बाटो कालो पत्रे
हेलपोष्ट चोकदेखि वडा नं. २४ को सिमाना सिद्धार्थ चोक जाने बाटो पिच
घैलाघारी ताल संरक्षण
सितलपानीमा भएको सार्वजनिक जग्गामा गार्डन सहितको पिक्निक पार्क
पशपु ती क्षेत्रमा बगैंचा सहितको पिक्नीक पार्क
दर्गा
ु मन्दिर मा सत्तल निमार्ण
घैलाघारी मध्यवर्ती सामदु ायीक वन ब्लक –ए)मा पिक्नीक पार्क
हर्ट बजार ब्यबस्थापन
घैलाघारी होमस्टे निमार्ण
दरै टोलमा होमस्टे निर्माण
दर्गा
ु मन्दिरको सामदु ायीक वनमा भवन निमार्ण
हिटन चौतारो नजिक कलभल्र्ट निर्माण
ईट्टा भट्टाको बाटोमा कल्भट निर्माण
बेलहट्टा टाइगरल्याण्ड जाने बाटोमा कलभल्र्ट निर्माण
किसन अरुणको घर नजिक कलभल्र्ट निर्माण
खिम बहादरु वि.क.को घर नजिक कलभल्र्ट निर्माण
कृ ष्ण चोक देखि दक्षिणतर्फ के रुङ्गा खोलासम्म
कुमारीचोक देखि पश्चिम के रुङ्गा खोलासम्म
कसरा चोक देखि उत्तर लक्ष्मी मा.वि.हुदै के रुङ्गा खोलासम्म पूर्व बिक्रम चोक हुदै हिटन
चौतारो सम्म
७ नं. बजार देखि दक्षिण के रुङ्गा खोलासम्म
कसरा चोक देखि आलम घाट सम्म ढल निर्माण
कृ ष्ण चोक देखि पर्वूु सवु ेदीको घोलसम्म
वोरिङ स्यालो ५ वटा
घैलाघारी क्षेत्र २०० मि कुलो मर्मत
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सितलपानी ६५० मिटर, कुलो मर्मत
७ नं बजार देखि गोल्डेन ह्याचरीसम्म कुलो मर्मत
सान्ती जल उपभोक्ता समितिको पाईप बिस्तार
कालिका कृ षि सहकारी मिलको कम्पाउण्ड र गेट निर्माण
पन्चतत्व कृ षि सहकारी संस्थामा गोदाम निर्माण
निःशलु ्क विउ विजन
प्राङ्गारिक मल अनदु ान स्वरुप
घैलाघारी आधारभतु बिद्यालयमा मञ्च निर्माण
सरस्वती मा.वि.मा क्यानटिन भवन निर्माण
लक्ष्मी मा.वि.मा स्वीमिङ पल
ु निर्माण
वडा नं.२३ का विभिन्न टोलमा सोलार बत्ती
बेलटाडी देखी आसा अनाथालय जाने कालो पत्रे पिच बाटो
कसरा चोक देखी राप्ती पल
ु सम्म जाने कालो पत्रे पिच बाटो
हेल्थपोष्ट चोक देखी २४ को सिमाना सिद्धार्थ चोक सम्म जाने पिच बाटो
के रुङ्गा खोला लक्ष्मी मा.वि नजिक पल
ु निमार्ण
माडी जाने बाटो मा पर्ने राप्ती नदीको पल
ु मा स्पेन २ वटा बडाउने
घैलाघारी ताल नजिक माडी जाने बाटोमा कल्भट निमार्ण
हिटन चौतारो नजिक कल्भट
माडी जाने बाटो कुकुर धरु ामा कच्बे निमार्ण
कृ ष्ण चोक देखि दक्षिण तर्फ के रुङ्गा खोला सम्म
कुमारीचोक देखि पश्चिम के रुङ्गा खोलासम्म
नयाँ बस्ती मा डिप बोरीङ निमार्ण
साबिक ४ मा डिप बोरीङ निमार्ण
वडा नं.२३ का बिभिन्न ठाउमा ७ वटा स्यालो बोरीङ निमार्ण
सृजना डिप ट्यबु ेलको पाईप खरीद
नगर स्वास्थ्य क्लिनीक को अधरु ो भवन निमार्ण
प्रहरी चौकी भवन निमार्ण
नेपाल तमाङ घेदङु को भवन निमार्ण
जेष्ठ नागरीक भवन निर्माण
साबिक १ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
के रुङ्गा खोला सितल पानी ड्याम निमार्ण
साबिक २ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण


स्थान
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३
वडा नं. २३

भरतपुर महानगरपािलका
सि.नं.
१०२४
१०२५
१०२६
१०२७
१०२८
१०२९
१०३०
१०३१
१०३२
१०३३
१०३४
१०३५
१०३६
१०३७
१०३८
१०३९
१०४०
१०४१
१०४२
१०४३
१०४४
१०४५
१०४६
१०४७
१०४८
१०४९
१०५०
१०५१
१०५२
१०५३

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
खानेपानी पाईप बिस्तार
दोश्रो जगतपरु खानेपानी योजना निमार्ण
जगतपरु स्वास्थ्य चौकी को स्तरोन्ती
दगु ्ध चिस्यान के न्द्र पर्वाध
ु ार निमार्ण
प्राङगारीक मल अनदु ानमा माग
कृ षि सामाग्री अनदु ानमा माग
वडा नं.२३ मा विपद ब्यबस्थापन भवन निमार्ण गौचरण र सितलपानी
मानिस तथा जङगली जनावर बिच को अन्तर द्धन्द लाई न्नयु ीकरण गर्ने ब्यबस्था
एैलानी,प्रती जग्गा संरक्षण गर्ने
प्रती एवं अब्यबस्थीत जग्गाको लाल पर्जा
ु वितरण को लागि माग गर्ने
कसरा चोक देखी राप्ती पल
ु सम्म जाने ढल सहितको पिच बाटो
लक्ष्मी मा.वि देखी शान्ती चोक सम्म ढल सहितको पिच बाटो
आलम घाट देखी उत्तर पशपु ती मन्दिर हुदै नयाँ बस्ती सम्म जाने कृ षि सडक
कृ ष्ण प्रसाद ढकालको घर देखी पश्चिम तर्फ कसरा चोक बेलहट्टा बस पार्क हुदै आलम घाट
पल
ु सम्म जाने ढल सहितको पिच बाटो
के रुङ्गा उ.स.कार्यलय बाट पर्वु घैलाघारी हिटन चौतारी हुदै पश्चिम घैलाघारी वन गेट सम्म
जाने ढल सहितको पिच बाटो
लाटा नेवारको घर देखी अधिकारी चोक सम्म जाने ढल सहितको पिच बाटो निमार्ण
भवु ानी चोक देखि रुम्बा साईलाको घरसम्मको बाटो पिच
धन बहादरु लो को घरदेखि पशपु ति मन्दिर सम्मको बाटो कालोपत्रे
के रुङ्गा खोला सितल पानि मा पल
ु निमार्ण क्रमागत
के रुङ्गा खोला लक्ष्मी मा.वि नजिक पल
ु निमार्ण
माडी जाने बाटो मा पर्ने राप्ती नदीको पल
ु मा स्पेन २ वटा बडाउने
घैलाघारी तालमा मध्यवर्ती नजिक पल
ु निमार्ण
पर्यटकीय झोलङु े पल
ु निर्माण के रुङ्गे खोलामा
नयाँ बस्ती मा डिप बोरीङ निमार्ण
सृजना डिप ट्यबु ेलको पाईप खरीद
वडा नं.२३ का बिभिन्न ठाउमा ७ वटा स्यालो बोरीङ निमार्ण
साबिक ४ मा डिप बोरीङ निमार्ण
कृ षि सामाग्री अनदु ानमा माग
प्राङगारीक मल अनदु ानमा माग
प्रहरी चौकी भवन निमार्ण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नेपाल तमाङ घेदङु को भवन निमार्ण
प्रहरी चौकी भवन निर्माण
भ.ु पु सैनिक समिति जगतपरु को कार्यलय भवन निमार्ण
आर्युबेदिक औषधालय भवन निर्माण
पशपु ती मन्दिर ईलाकामा गेट सहितको कम्पाउण्ड वाल निर्माण
पशपु ती मन्दिर ईलाकामा बृदा आश्रम भवन निर्माण
के रुङ्गा खोला सितलपानी मा ड्याम निमार्ण
साबिक २ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
साबिक १ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
प्रती एवं अब्यबस्थीत जग्गाको लाल पर्जा
ु वितरण को लागि माग गर्ने
मानिस तथा जङगली जनावर बिच को अन्तर द्धन्द लाई न्नयु ीकरण गर्ने ब्यबस्था
वडा नं.२३ मा विपद ब्यबस्थापन भवन निमार्ण गौचरण र सितलपानी
दोश्रो जगतपरु खानेपानी योजना निमार्ण
भिम बहादरु तमाङ्को घर देखि किसान चोक सम्म करिब 1 कि.मि. बाटो कालो पत्रे
ध्वरु बजार देखि किसान चोक सम्म करीब 1500 मिटर बाटो कालो पत्रे
श्री राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय ध्वरु नगरमा 2 कोठे पक्की भवन
6 वटा सेलो बोरिङ्ग माग
श्री राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय ध्वरु नगरको जग्गामा क्रिके ट देल मैदान निर्माण
ध्वरु बजार नजिकै पार्क एवं पिकनिक स्मोर्ट निर्माण
छे थार लिङ बौद्ध गमु ्बाको कम्पाउण्डिक वाल निर्माण र गेट निर्माण
देवीस्थान पार्क मा विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर निर्माण र सभाहलको व्यवस्था
श्री राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय प्रगती चोक मा 2 कोठे
12 वटा सेलो बोरिङ्ग माग
समता चोक देखि सन्द
ु र चोक हुदै उन्नती चोक सम्म 600 मिटर मा ढल निर्माण
ध्वरु बजार देखि के रुङ्गा खोला सम्म करीब 400 मी६रमा ढल सहित बाटो कालो पत्रे 40 लाख
छे थार लिङ्ग सास्कृतिक संग्रहालय निर्माण 50 लाख
24 नं. वडा बाट बेलहट्टा जाने पक्की पल
ु निर्माण 15000000/दर्गा
ु मन्दिर कम्पाउण्डिङ्ग मेसजाली गेट निर्माण 5 लाख
मगर सामदु ायिक होम स्टे निर्माण
वडँ भित्रका बाटोको दवु ै तर्फ बाट खानेपानी लाइन विस्तार
जनपथ यवु ा क्लबको खेलमैदानमा प्याराफिड निर्माण
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
१०८५ ध्वरु बजारबाट दोभान सामदु ायिक वन जाने के रुङ्गा खोलाम पक्की पल
ु निर्माण 150000/१०८६ हृदय चोक हुदै विक्रम होटल जाने के रुङ्गा खोलामा पल
ु निर्माण करीब 2 करोड
राप्ती छे उ तिलबहादरु थापाको घर देखि वडा नं. २७ सिमाना बेतरी खोलाको पल
ु सम्म
१०८७ उच्चस्तरीय
गावेल गर्ने
नं. २७ चन्दञ् बहादरु खत्रीको घर देखि पर्वु तर्फ लोर्के चोक हुदँ ै पर्साढाप हेल्थपोष्ट
१०८८ वडा
सम्मको कृ षि तथा बजार जोडने बाटो कालोपत्रे १८०० मीटर
१०८९ टोलको विभिन्न स्थानमा आवश्यकता अनसु ार
१०९० दान बहादरु गरुु ङ समेत ५ घरधरु ी लाई १ वटा बोरिङ लेवरनगर
१०९१ सिचाई तथा घर र सडक वत्तिको लागि विभिन्न ठाउँमा
१०९२ खानेपानी पाइप नपगु ेका घरधरु ीहरुको लागि
१०९३ विभिन्न बाटो तथा कुलोहरुमा विभिन्न साइजका ह्मयु पाईप
१०९४ टोलका विभिन्न भित्री बाटाहरु गवेल
१०९५ वडा नं. २५ र २७ सीमाना बेतरी खोलामा
र्वी
ु सन्द
ु र बयरघारी टोल देखि पश्चिम सन्द
ु र बयरघारी टोलको कृ षि उत्पादन बृद्धिको
१०९६ पलागि
डिप बोरिङ ३ ठाउँमा निर्माण गर्ने
१०९७ सन्द
ु र बयरघारी टोल अन्तर्गत राप्तीदनु सामदु ायिक वन अवलोकनका लागि भ्यु टावर निर्माण
न्द
ु र बयरघारी टोलको पर्वु देखि पश्चिम सम्मको रिङरोडको दवु ै साइडमा पैदलयात्रीको
१०९८ सलागि
मोज्याक टायल र बृक्षारोपण गर्ने
१०९९ राप्ती नदी कटान रोकथामको लागि जनताको तटबन्धनलाई माग गर्ने
११०० परिवर्तन आमा समहु को जग्गामा सभाहल निर्माण र कम्पाउण्ड निर्माण
११०१ राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय बयरघारीमा खेल मैदान र ३०० मीटर कम्पाउण्डवाल निर्माण
११०२ राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय बयरघारी भवनको परु ानो टिन परिवर्तन गर्ने
११०३ सन्द
ु र बयरघारी टोलको कालिका मन्दिर, पार्क र अधरु ो भवन, तथा पर्खाल निर्माण
११०४ परिवर्तन आमा समहु को जग्गामा सभाहल निर्माण र कम्पाउण्ड निर्माण
११०५ राप्ती नदी संग जोडिने ठाडोहरु र अन्य टोलका ५ वटा बाटोहरु पिच गर्ने
गं ली जनावरको आक्रमणबाट जोगिन पर्वी
ु सन्द
ु र बयरघारी टोल देखि पश्चिम सम्मको
११०६ जप्रत्ये
क चोकमा ठुला हेलजि
ु ङ लाइट जडान गर्ने
यं क्त
ु राप्तीदनु मध्यवर्ती वन क्षेत्रको ताल, बाटो र बोट विरुवा सरसफाई गरी पर्यटन गरी
११०७ सपर्यटन
क्षेत्र सचु ारु गर्ने
११०८ सडक कालोपत्रे गर्ने, भरतपरु २५ लेवरनगरबाट बेतरीखोला हुदँ ै पर्साढाप जोड्ने सडक १ ीक.मी.
वरनगर स्कु लबाट चडु ामणी सापकोटाको घ हुदँ ै मोही सवु ेदीको घरसम्म सडक
११०९ ले
उच्चस्तरीय ग्रावेल
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
१११० रातो चौपारीको बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल पन्चरत्न पोल्ट्री फर्म सम्म बाटो १.५ किमी
बहादरु वि.क.को घर देखि पञ्चरत्न हुदँ ै जाने बाटो राप्तीको गेट सम्म बाटो ग्रावेल र
११११ डिक
गेडिङ गर्ने
१११२ पञ्चरत्न देखि रातो चौतारी सम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने
बहादरु सनु ारको घर देखि रविलाल भण्डारीको घर सम्मको बाटो नक्शा अनसु ार
१११३ डम्मर
मापन गरी ग्रावेल र ग्रेडिङ गर्ने
वरनगर तिवारी चोक देखि वेतरी हुदँ ै सखवु ानीको पिच सम्मको बाटो नक्शा अनसु ार
१११४ ले
कायम गरी उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने
१११५ शिव सवु ेदीको घरबाट गप्तु बसेलको घर जाने बाटो ग्रावेल गर्ने
१११६ जित बहादरु भजु ेलको घरबाट निशा भट्टराईको घरसम्म जाने बाटो ग्रावेल गर्ने
१११७ शरद पराजल
ु ीको सिंचाइ बोरिङमा विजल
ु ीको तार पोल माग
१११८ मधु गरुु ङ र तल
ु राम चापागाईको बोरिङको लागि थ्री फे स लाइन जडान गर्ने
१११९ विष्णु न्यौपानेको बारीमा रहेको सामहि
ु क बोरिङ मर्मत गर्नुपर्ने
पशपु ालनका लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ विजन कृ षि सामग्री लगायत
११२० कृअनषिदतथा
ु ान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग
११२१ चन्द्रकला देवीस्थान टोलमा रहेको खोप के न्द्र तथा गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत सम्भार गर्ने
११२२ किसान चोक नमनू ा चोक हुदँ ै भगतियाको भिरालो हुदँ ै टेलिटावर सम्मको बाटो
११२३ नमराज भट्टको चोक देखि लोकनाथ भषु ालको घर सम्म बाटो ग्रावेल
११२४ बलराम भट्टराईको चोक देखि गनु ाखर भषु ालको घरसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
११२५ के बल
ु डिसलाईनको बाटो ग्रावेल गर्ने
११२६ टोल भित्रका बाटोमा परे का १० वटा विद्युत पोल सार्ने
११२७ टोलका विभिन्न स्थानमा ५ वटा सेलो बोरिङ निर्माण
११२८ टोलको विभिन्न स्थानमा ५ वटा कंक्रिट बेन्च माग
११२९ लोकनाथ रिजालको घरदेखि भमि
ु नन्द अधिकारीको घर सम्मको बाटो
११३० चडु ा सवु ेदीको घर देखि दक्षिण जतवु ाघाट जाने बाटो २४ नं. सिमाना सम्म
११३१ रमेश दवाडी र शोभाखर भट्टराईको घर बीचमा पर्ने शाखा बाटो
११३२ धिरधिरे सम्मको बाटो र कुलनाथ दवाडीको घरबाट दक्षिण तर्फ जाने बाटो
११३३ कुलनाथ दवाडीको घरबाट दक्षिण तर्फ बाटोमा ४ फे ज लाईन तार विस्तार
डु ामणी सवु ेदीको घरबाट दक्षिण तर्फ जाने बाटोमा आवश्यक विद्युत पोल र ४ फे ज लाईन
११३४ चविस्तार
गर्नु पर्ने
११३५ राधाकृ ष्ण मन्दिरमा बाद्धबादन सामाग्री राख्न एक कोठा थप गर्न माग
११३६ दलित परिवार ३ घरमा शौचालय निर्माण (कोपिला वि.क, भरत वि.क. र गोपाल वि.क.)
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
टोल भित्रका आवश्यक ठाउँमा ८ वटा स्यालो बोरिङ निर्माण गर्न माग
टोल भित्र विग्रेका के ही बोरिङ मर्मत गर्नु पर्ने माग
टोल भित्र निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र बाल्टी माग गर्ने
सिचाईको लागि टोल भित्रका के ही बोरिङलाई पाइप माग
यस टोलमा रहेको वडाको एक मात्र खेल मैदान स्तर उन्नती गर्ने
विशालचोक देखि डाँडा स्कु ल सम्मको बाटो पिच गर्ने
कृे षि चोकबाट तल भर्ने भिरालो बाटो स्तर उन्नत गर्ने
महानगर कै एकमात्र कुरिलो खेती गर्ने कृ षि फर्म स्तर उन्नती तथा कुरिलो खेती स्तर उन्नती
तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा व्यवस्था मिलाउने
यस टोलका विभिन्न स्थानमा सिचाईको लागि विद्युत पोल माग १५ थान
कृ षि चोकबाट खानेपानी जाने बाटो ग्रावेल
आथिृक बृद्धि गर्न कृ षि तर्फ अर्गानीक खेती गर्न व्यवस्था मिलाउने
दलित वर्गका लागि खानेपानी धारा ३ वटा जडान गर्ने
खेलकुद तथा मनोरन्जनको लागि खेलकुद सामान उपलब्ध गराउने
महिला स्वरोजगार, सिलाई कटाई, व्युटिसियन आदि तालिम र अन्य आयमल
ु क तालिम
उपलब्ध गराउनपु र्ने
किसान चोक देखि बल बहादरु को घर हुदँ ै कान्छा चोक सम्म सिमाना सडक पिच गर्ने
टोल भित्रका विभिन्न ५ स्थानमा स्यालो बोरिङ निर्माण माग
सोलार माग (बैकल्पीक उर्जा)
टोलको विभिन्न स्थानमा ३ थान विद्युत पोल माग र व्यवस्थापन
पत्र पत्रिका टेलिफोन
सडक किनाराहरुमा हरियाली बनाउने, फलफुलका विरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउने
टोल भित्र सक
ं लन हुने फाहेोर मैला उचित व्यवस्थापन गर्ने
प्राकृ तिक प्रकोप जन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि जनचेतनामल
ु क कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने
ह्मयु पाईप ४ थान ६ इन्चको, १० मी. माग
सडक कालोपत्रे गर्ने उत्तर नर बहादरु गरुु ङको खेतको डिल देखि दक्षिण यम नारायण
भण्डारीको घरसम्म
नेत्र पाण्डेको घरदेखि खमु ानन्द खनालको घर सम्मको बाटो उच्चस्तरीय गावेल
टरे ल खान्छाको घरदेखि कृ ष्ण खनालको घर भिरालो सम्मको बाटो उच्चस्तरिय गावेल
सनु ार सेतेको घरदेखि खमु बहादरु क्षेत्रीको घरसम्म २४ र २५ सिमाना सडक उच्चस्तरीय गावेल
इशवरी तिवारी, भिम काफलेका दाजु भाई, कृ ष्ण खनाल समेतको पाइप पर्ने स्थानमा
सिचाई बोरिङ निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
हरि, मक्ति
ु र शक्ति सापकोटाका दाजभु ाई र पेम न्यौपाने समेतको पाइप पर्ने स्थानमा सिचाई
बोरिङ निर्माण
प.ं बालकृ ष्ण न्यौपाने, बलराम सापकोटा, नामदेव काफले, यमनाथ बस्याल, मक्ति
ु र सर्यु
भट्टराईलाइ पाएक पर्ने ठाउँमा सिचाई बोरिङ निर्माण
छविलाल, इशवरी, मेघनाथ, नारायण र रे माकान्त भट्टराई ाइ पाएक पर्ने ठाउँमा सिचाई
बोरिङ निर्माण
अग्नीधर सापकोटा, ऋषिराम मरहठठा र गोपाल मरहठठालाइ पाएक पर्ने ठाउँमा सिचाई
बोरिङ निर्माण
बाटो पश्चिम खनाल टोलमा सिचाई बोरिङ निर्माण
हरिशरण सापकोटाको घरदेखि पर्वु विकास अर्यालको घर सम्मको बाटो
अग्नीधर सापकोटा र रवि खनालको फलफुल खेती सरु क्षार्थ तारजाली, औषधि, मल आदि
अनदु ान माग
विद्युत तार पोल ५१ थान माग
सामदु ायिक बाटिकामा फलफुलका विरुवा साथै बाटिका निर्माण अनदु ान माग
जीवनको मिल चोकबाट आशारामको घर सम्म
भोजराजको घरचोकबाट राजकुमारको घर हुदँ ै जनसेवा क्लवचोक सम्म
राजकुमारको घरदेखि खदौली जाने चितही कुलो सम्म
जब्का टोलका विभिन्न स्थानको लागि सिचाई पोल माग ३० थान
१२ इन्चको २० थान,
जीवनको घरनेर १२ इन्चको २ थान
रामनाथको खेतमा जाने बाटोमा १२ इन्चको २ थान
कुमारचोक जब्का कुलोमा १ व्टा
जब्का चौर इकोपार्क जाने बाटोको जब्का कुलो पछु ारमा १
सिचाईको लागि स्यालो टयवु वेल ५ ठाउँमा
जब्का देखि खद्रौली जाने बाटोको जब्का कुलोमा १ कल्भर्ट (७ मी लम्बाई ४ मी चौडाई)
जब्का देखि खद्रौली जाने बाटोको खदौली कुलोमा १ कल्भर्ट (७ मी लम्बाई ४ मी चौडाई)
जब्का देखि खद्रौली जाने बाटोको खल्टोेमा २० मी लम्बाई र ६ मी चौडाई भएको कजवे निर्माण
जब्का चौर इकोपार्क जाने बाटोको विष्णु महतोको घरनेर कल्भर्ट निर्माण ६ मी लम्बाई ४
मी चौडाई
जब्का चौरबाट इकोपार्क जाने बाटोको इन्द महतोको घरनेर कल्भर्ट निर्माण ७ मी लम्बाई
४ मी चौडाई
नापीराम महतोको घरदेखि रामकुमार महतोको घर खेत सम्म
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
जनरु ाम महतोको घर देखि ठगाराम महतोको खेत सम्म
शक
ु राम महतोको खेतबाट राम पसादको खेत सम्म
जब्काबाट खदौली जानेबाटो नन्दराम महतोको घर तिरको कल्भर्ट
जब्काबाट इकोपार्क जाने बाटोमा काजीराम घरनेर कल्भर्ट निर्माण
जब्का कुलो निर्माण ५ कि.मी.
जब्का टोलमा सामदु ायिक भवन निर्माण
जब्का टोल विकास अन्तर्गत पर्ने बाटोहरुको दवु ै तर्फ ढल निर्माण
संसरे परियारको घरदेखि पश्चिममा के दार कँु वरको घरसम्म २४ नं. वडाको सिमाना बाटो दवु ै
वडाको तर्फ बाट समन्वय गरी पिच बनाउने
अमर के सीको घरदेखि दक्षिण पश्चिम तिर्थ तामाङको घरसम्म बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने
अमृता आमा समहु भवन देखि प्रहरी बीट सम्म जाने बाटो ग्रावेल गर्ने
अमृतचोक बजार सामदु ायिक संस्थाको पूर्वमा लेखनाथ घिमिरे को घरबाट पश्चिम के दार
कँु वरको घर उत्तर शोशी कुलो र दक्षिण सिमाना सम्म ढल निकास
विभिन्न बाटो र घरधरु ीको लागि विद्युत पोल माग २० वटा
विपन्न २५ परिवारलाई खानेपानी धारा जडान र पाइपलाइन विस्तार
प्रत्येक पोलमा सडक बत्ति राख्ने र चोक चोकमा हेलोजिन ठूलो पावरको बत्ति राख्ने
दर्घु टना न्नयू ीकरण गर्न नमनू ा धरहरा निर्माण अमृतचोक
अमृतचोकको चार तिरका बाटोहरुमा ट्राफिक सिग्नल सहित बत्ति जडान
अमृतचोक अस्थायी प्रहरी बीटलाई स्थायी रुपमा रहन माग गर्ने र बत्ति, पानी को व्यवस्था गर्ने
अमृतचोक अस्थायी प्रहरी बीटको वाल कम्पाउण्ड र गेट निर्माण गर्ने
अमृत योग साधना कै न्दैमा व्यवस्थापन खर्च माग
अमृत आमा समहु को नयाँ भवनमा तला थप, मेशजाली, स्टिलको गेट निर्माण,
कम्पाउण्डवाल निर्माण सार्थै फर्निचर तथा अन्य व्यवस्थापन गर्ने
यस टोलका यवु ाहरुलाई खेलकुदमा प्रोत्साहन÷खेल सामाग्री माग
अमृतचोक बजार क्षेत्रको प्रचण्ड मार्गमा बनाइएको ढलमा स्ल्याव÷ ढकनी लगाउनु पर्ने
शोशी कुलो र सखवु ानी कुलोको तारानाथ घिमिरे को घरमनु ी २ वटा पल
ु बनाउने
अमृत आमा समहु मा रहेको बाल शिक्षा र गाउँघर क्लिनीकको व्यवस्थापकीय खर्च माग
१०० प्रतिशत अनदु ानमा सिचाई बोरिङ माग १५ वटा
सिस्नेरी देखि यउवर सम्म
बाबरु ामको होटल देखि सार्की चोक सम्म
बेतरी खोला पल
ु देखि रे मकान्तको घर सम्म
राधाकृ ष्ण मन्दिर देखि जब्का सम्मको बाटो कालोपत्रे
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
तामाङ टोलको बाटो कालोपत्रे गर्ने
रतिराम महतोको घरदेखि शोशी मा.वि. सम्म
धर्म महतोको होटल देखि रे मकान्तको घरजाने बाटो
कृ ष्ण भट्टराईको घरनेरको पानी फयाकामा कल्भर्ट निर्माण
टिकाराम महतोको घरनेर कल्भर्ट निर्माण
गिरीधरी महतो र प्रेम तिवारीको सीमानाका कुलोमा कल्भर्ट निर्माण
सखवु ानी र धरमपरु े कुलो सरु े श महतोको फारम जाने ठाउँमा कल्भर्ट
मेख बहादरु को प्लट देखि मझवु ा श्यामकृ ष्ण कुमालको घरसम्म ८ थान पाृल र तार
सखवु ानीको बीच नयाँ बाटाृमा २५ थान सिचाई पोल
हठनाको बोरिङलाई ३, थान, गोपी लाई २ थान, रामसिंङ २ थान, डमरु ३ थान, पतिराम
२ थान, टिकाराम १ थन, भोजे ४ थान, विक्रम २ थान, मायाँ ३ थान, छविलाल महतो ३
थान, सिमेनीका विभिन्न स्थानमा २९ थान, चितै उत्तर कुमार गरुु ङलाई ३ थान, देवी के सी
१ थन, गर्भा महतो १ थन, पउन घले १ थान
बञ्म्हस्थान टोलको भवन स्थलको उत्तर बेतरी खोलामा तारजाली लगाउने २५ थान
धर्मी भट्र्टराई, शिम कुमार महतो, फगनु ाराज महतो, छविलाल महतो, जीवनराम, सोमला,
जि. हठना, गिरधारी महतो १÷१ गरी जम्मा ८ थान
जिन्धारीको घरदेखि सन्जीवको घर हुदँ ै धर्मी भट्टराईको घर सम्म पाइप लाइन विस्तार गर्ने
गोपीराम र ओवीरामको बीच बाटोको कुलोमा ३६ को २ थान, जीवनरामको बोरिङनेर २४
को २ थान, कृ ष्ण बहादरु गरुु ङको घरनेर १२ को २ थान, सरु े श कुमारको खेतनेर बाटोमा
१२ को १२ थान, लिलाको खेतबाट रुक्मांगत सापकोटाको प्लट सम्म १० थान, जीवन
मास्टरको खेतनेर २४ इन्चीको १० थान
कोभिड १९ विरुद्धको खोप, मास्क, सेनिटाइजर उपलब्ध गराउन माग
विशालचोक देखि डाँडा स्कु ल सम्म र रंगिला चोक देखि प्रचण्ड पथ जोड्ने आदर्श चोक
सम्मको बाटो पिच गर्ने
गोरे कामीको घर देखि पश्चिम तर्फ र प्रचण्ड पथ देखि अमृत सहकरी जोड्ने बाटो ग्रावेल
बद्धि
ु कामीको घर सम्म ३ थान, र गोरे कामीको घर पश्चिम तर्फ को बाटोको लागि
आवश्यक पोल र तार माग
अक्सीजनको लागि १ घर २ विरुवा माग
टोल विकास ससं ्थाको लागि १० वटा कुर्ची र टेबल
ु माग
कृ षि उत्पादन बृद्धि गर्न रासायनिक मल, विउ विजन, विषदी छर्ने ट्यांकी माग
(१) बसन्त भजु ेलको घरदेखि तिला भजु ेको घरसम्म ५ वटा, (२) जायश्वर आचार्यको
घरदेखि कान्छा घलेको घरसम्म १ पोल र तार, (३) इशवरी भजु ेलको घरदेखि परु ्णचन्द्र
बाँस्तोलाको घरसम्म ४ लाइन तार विस्तार, (४) सीता बाँस्तोलाको घरदेखि राम घलेको
घरसम्म १ पोल र तार (५) अन्य ठाउँमा ५ वटा पोल . जम्मा पोल १२ र तार समेत
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
भानभु क्त घिमिरे को घरदेखि बृहस्पती आचार्यको घरसम्म बाटो विस्तार र पिच
शोभाकान्त भषु ालको घरदेखि नारायण रे ग्मीको घरसम्म ४५० मी पिच गर्ने
पर्ु ने चोक देखि भित्री बाटो हुदँ ै कुमारी चोक सम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
विशालचोक देखि कुमारी चोक सम्म लिंकरोड निर्माण
चैतन्यश्वर शिवालय मन्दिर पनु ः निर्माण र मेशजाली लगाउने काम
चैतन्यश्वर शिवालय मन्दिरको जग्गामा शिवालय टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण गर्न
रकम विनियोजन गरिदिने
वडा कार्यालयले नै फोहोर व्यवस्थापन गरिदिन माग
बोटे सामदु ायिक भवनमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण
बोटे गाउँको विभिन्न स्थानमा विद्युत पोल र तार माग
बोटे टोलको भित्री उपशाखा बाटो सिखारामको जग्गा/खेतमा जाने बाटोमा ५ थान
विभिन्न बाटो र कुलोको लागि विभिन्न साइजका ह्मयु पाईप
ट्रान्सफर्मर ५० को १ वटा जडान
खानेपानी लाइन नपगु ेको ठाउँमा लाइन विस्तार गर्न माग
बाटो ग्रावेल सन्ते बोटेको घरदेखि बलराम बोटेको घरसम्म जाने भित्री बाटो
बाटो ग्रावेल, गोविन्द बोटेको घम्ति
ु बाट सरन बोटेको घरसम्म भित्री बाटो
बाटो कालोपत्रे गर्ने, महेश रानाभाटको घरदेखि छाहारी चोक सम्म
बोटेहरुको लागि थप (१० वटा) आवास भवन निर्माण गर्नुपर्ने
बोटे टोलमा निर्माण भएको सामदु ायिक भवन मर्मत
बाटो ग्रावेल, सनिचरी बोटेको घर देखि सागर बोटेको घरसम्म भित्री बाटो
व्यवसायीक तरकारी खेतीको लागि २० वटा सिचाई बोरिङ निर्माण
विभिन्न ठाउँमा पानि कटाउन विभिन्न साइजका ह्मयु पाइप माग
१२ को ३ थान, २० को ३ थान, ४८ को २ थान (लम्बाई ६ फिट)
ड्राइभर नारायण महतोको घर हुदँ ै शशि
ु लाको खेत सम्म बाटो ग्रावेल
बसहठ्ठा ...... महतोको खेतमा जाने बाटोमा विद्युत पोल, र सिचाई पोल १२ थान
लक्ष्मीकान्त पोखरे लको घरदेखि घिमिरे टोल सम्मको बाँकी खण्ड ३७० मी.
मनसवु ा गरुु ङको घर अगाडी सिमाना चोक देखि यवु राज अधिकारीको घरसम्म ८०० मी.
टोल भित्रका विभिन्न स्थानका विद्युत पोल र बत्ति मर्मत
गरिव तथा असहाय परिवारका १० घरलाई निःशलु ्क खानेपानी धारा जडान
गोकर्णानन्द स्मृती सदु र्शन आश्रम निर्माण (शौचालय, कम्पाउण्ड, जिप्सन, सरसफाई,
विविध मर्मत कार्य)
अद्धेतसंस्था भवन/मञ्च निर्माण/व्यवस्थापन
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कुमारचोक देखि विजय अधिकारीको घर हुदँ ै वडा नं. २० को सिमाना सम्म
भण्डारी चोक देखि पूर्णीमा चोक सम्म
बसकठ्ठा क्लव घरदेखि भगौली सम्म
भगौली कृ ष्ण भण्डारीको घरदेखि मित्रलाल ढकालको घर सम्म
भण्डारी चोक देखि सोमलाको घर हुदँ ै बासदु वे चोक सम्म
टोल भित्रका विभिन्न स्थानका विद्युत तार र पोल व्यवस्थित मर्मत गर्नुपर्ने
सिचाईको लागि १२ थान विद्युत पोल माग
यवु ा लीक्षत खेलकुद पूर्वाधार तथा खेल सामाग्री माग
भगौली बाल उद्यान पूर्वाधार निर्माण गर्ने
बालज्योती स्कु ललाई बाल विकास कै न्द्रको रुपमा स्तर उन्नती गर्न पूर्वाधार निर्माण
कोभिड १९ न्नयू ीकरणको लागि खोप, सेनिटाइजर र मास्क वितरण
विपन्न वर्गलाई राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने
क्लव भवनमा खानेपानी धारा र शौचालय निर्माण गर्ने
सोलार बत्ति जडान गर्ने (ठूलो टोल चोक, काभैच् ोक, बरपिपल चोक, जोर सिमल चोक,
कटहरटाँडी चोक)
पल
ु ÷कल्भर्ट निर्माण (ठूलो टोल १, तिनमहु ानेमा २ तल र माथि,
ठूलो टोल रिङरोड कालोपत्रे गर्ने
टोलका विभिन्न स्थानमा आवश्यकता अनसु ार सिचाई बोरिङ निर्माण
कुलो मर्मत तिन महु ाने देखि चितही कुलो सम्म र ठूलो टोलको पल
ु देखि नचनाको खेत सम्म
विद्युत पोल बिस्तार तथा मर्मत कार्य, टोलका विभिन्न स्थानमा
विषयगत शैक्षिक सामागी, खेल सामागी, बाल उद्यान निर्माण
फर्निचर तथा बसाई व्यवस्थापन
विद्यालय भवन निर्माण २ कोठा, माथिल्लो तला
शोशी मा.वि. को कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा हाता सधु ार, जमीन व्यवस्थापन
विद्यालयको लागि बस व्यवस्थापन
विद्यालय हाता भित्र मोज्याक टायल लगाउने
शोशी मा.वि.का विज्ञान पयोगशाला व्यवस्थापन
शोशी मा.वि. रंगरोगन कार्य
विद्यालयको लागि फर्निचर व्यवस्थापन
विषयगत पयोगशाला निर्माण
शोशी मा.वि.का कक्षा कोठा मर्मत सम्भार
शोशी मा.वि.मा ४ कोठे भवन निर्माण, माथिल्लो तला
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१३०२ शोशी मा.वि.मा ४ कोठे नयाँ भवन निर्माण
सोमला महतो, पेम कुमार महतो, भजना महतो, ओम बहादरु गरुु ङ, इन्दीरा देवी पाण्डे,
कुमार महतो, श्याम महतो, ओमकार महतो, छविलाल महतो, राजन बसेल, प्रभाकर
१३०३ यान्ता
महतो, भमु ीराज खनाल, शेर बहादरु कुमाल, रखपतिया महतो, विष्णु पैसाद बसेल, तर्क
बहादरु कुमाल, चेतनाथ ढकाल, विर बहादरु कुमाल समेतलाई सिचाई बोरिङ माग .
१३०४ शोशी टोल चौधरी गाउँको बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
१३०५ घनश्याम चापागाईको घरदेखि के शव बस्यालको खेत सम्मको बाटो ग्रावेल
१३०६ रामजी कुमालको घरदेखि श्याम कुमालको घर सम्मको बाटो ग्रावेल
१३०७ शोशी स्कु ल देखी मजवु ा सम्मको बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
१३०८ पेर् म महतोको घरदेखि शोशी टोल सम्मको बाटोे ग्रावेल
१३०९ सिचाई तथा घर बत्तिको लागि विद्युत पोल ४५ थान र आवश्यक तार
१३१० बृक्षारोपणका लागि आँप, धपु ी, जामनु , अशोक आदिका विरुवा माग
१३११ सर्यो
ु दय यवु ा क्लव भवन रंगरोगन गर्ने
१३१२ नवदर्गा
ु आमा समहु भवनमा ३ थान पंखा माग
सनि
ु ता काफलेको घरनेर ८ इनचको २ थान, रामजी कुमालको घरनेर ८ इनचको २ थान,
१३१३ भजना महतोको खेतनेरको कुलोमा २० इनचको २ थान, यान्ता महतोको घरनेर बाटोमा
४२ इनचको २ थान ह्मयु पाइप माग
१३१४ शोशी बजार र शोशी टोलको सडकको दवु ै तर्फ नाली बनाउन माग
१३१५ क) एनटिसी टावर देखि एनसिएल टावर सम्म
१३१६ ख) राधा रिजालको चोक देखि भमि
ु नन्द चोक सम्म
१३१७ ग) एनसिएल टावर देखि भमि
ु नन्न चोक सम्म
१३१८ आमा समहु को अधरु ो भवन र कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने
ु सवु ेदी १, ढकुल परु ी १, डेक प्रसाद खनाल १, डोलराज तिवारी १, शेर बहादरु कुमाल
१३१९ यद
१ गरी जम्मा ५ ठाउँमा .
१३२० शक्र
ु नगर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण निरन्तरता दिने .
१३२१ शक्र
ु नगर स्वास्थ्य चौकी भवन कम्पाउण्डवाल र शौचालय निर्माण .
चौकी शक्र
ु नगरका स्वयंसेविकाको लागि गर्भवती तथा सतु ्के री महिलाको लागि
१३२२ स्वास्थ्य
पोषण र स्वयंसेविका आवलोकन भ्रमण
डाक्टरको घरदेखि आदर्श मावि तथा यवु राज घिमिरे को घरबाट राजकृ ष्ण घिमिरे को
१३२३ सघरूर्यमान
जाने बाटो
१३२४ दिब्यनगरको विविध बाटो मर्मत तथा ग्रावेल
१३२५ यवु ा माविको भौतिक पूर्वाधार निर्माण
१३२६ जमानसिहं आधारभतु विद्यालय मर्मत
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सामदु ायिक विद्यालय खेलौना तथा शैक्षिक सामग्री
नारायणी आधारभतु विद्यालय खयरघारी
कालिका मन्दिर भौतिक पूर्वाधार
मनकामना मन्दिर भौतिक पूर्वाधार
लाहुरेचोक ढल निर्माण
गरु ौथान भौतिक निर्माण
शिखाराम स्मृति भवन निर्माण
जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा धारा जडान कार्यक्रम
लाहुरेचोक यवु ा समहू DJ खरिद
नवजारण यवु ा समहू , खेलकुद सामग्री
विभिन्न जनजाति संस्कृति जगेर्ना (पोशाक)
विद्युत पोल खरिद तथा जडान खर्च
विभिन्न सिंचाइ कुलो मर्मत तथा सरसफाई
टोल विकास विद्युत वत्ती जडान
कृ षि बाटो तथा कुलो ह्मयु पाइप
टोल विकास क्षमता विकास कार्यक्रम
भ्रष्ट्राचार निवारण क्षमता विकास कार्यक्रम
सा.वि. लेखा तालिम
रे डक्रस उपशाखा सचेतना कार्यक्रम
नारी कल्याणकारी महिला समहू भवन
सिस्वार जाने कुलो विष्णुमाया ठकुरीको खेतमा पल
ु
ससं ्कृति जगेर्ना, आरन घर अस्थायी टहरा निर्माण तथा सामग्री
स्वास्थ्य, सचेतना तथा स्वास्थ्य शिविर/ म.स्वा.से. दिवस आदि कार्यक्रम
दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी - कार्यालय मर्मत तथा फर्निचर
वडा कार्यालय भित्र रहेको मन्दिर दैनिक पजू ा कार्य
वि.पी. बाचनालय मर्मत
खद्रौली मन्दिर निर्माण
अपाङ्ग बालबालिका सामग्री वितरण
सिमरीटाउन सार्वजनिक शौचालय निर्माण
गरुु ङ्ग आमा समाज भौतिक पूर्वाधार
वडा कार्यालय भवन उद्घाटन
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
कृ षकहरूलाई कृ षि सामग्री वितरण
कृ षि कार्यालयको सार्वजिनक जग्गा संरक्षण तारबार
प्रहरी चौकी कार्यालय तारबार
आकस्मिक पजू ीगत कार्य
सरसफाई, फोहर ढुवानी, इन्धन
विपत तथा वातावरण
खेलकूद विकास कार्यक्रम
महिला तिज, नारी दिवस तथा सिपमल
ू क कार्यक्रम
आदिवासी, झाम्टा, खिचडा तथा संस्कृति जगेर्ना कार्यक्रम
दलित बालबालिका, स्टेशनरी तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम
बालसमहू विविध कार्यक्रम
राधा चापागाईको
ं घरबाट पश्चिमतर्फ विष्णु ढकालको घरसम्म आउने बाटो कालोपत्रे
दिब्य मिलिजल
ु ी दलित कल्याण संस्था 2 कोठे भवन निर्माण
दर्गा
ु घिमिरे को घरदेखी यवु राजको घर जाने अधरु ो बाटो कालोपत्रे निर्माण
नमनु ा ग्रिन भिलेज निर्माण
रामप्रसाद घिमिरे को घरदेखी राजकृ ष्णको घरहुदँ ै जानेबाटो कालोपत्रे
सिसै कुलो हुदँ ै सिसै जाने बाटो तथा अमिक शेरचनको खेत जाने बाटो ग्रावेल गर्ने
रुद्रनाथ कोइरालाको कुलो मर्मत तथा निर्माण रातापरु
खद्रौली आधारभतु विद्यालय जितबहादरु गरुु ङ्गको घर र गमु ्बाबाट रक्षबहादरु लामाको
घर जाने बाटो कालोपत्रे
खयरघारीबाट रुपनारायण चोक जाने बाटो कालोपत्रे
खद्रौलीबाट पूर्व मेघनाथको घरहुदँ ै टेका कुमालको घर जाने बाटो कालोपत्रे
सिस्वारदेखी भगडी जाने मल
ू बाटो कालोपत्रे
ज्योतिनगर वजारको बाटोको दवु ै साइडमा ढल निर्माण
PPC सहित मेसजाली सिमरीदेखी भगडीसम्म
गाउँघर क्लिनीक तथा खोप के न्द्र भवन निर्माण (दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
नर्बदेश्वर शिवालय मन्दिर भगडी 108 शिवलिङ्ग निर्माण
मनोकामना मन्दिर रातापरु बाटिका निर्माण
विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम (दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
गर्भवतीलाई सधु ारिएको करे सावारी (दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम (दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
हरियो झण्डा कार्यक्रम (खोप लगाउने घर पहिचान) (दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
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दिब्यनगर स्वास्थ्य चौकी - कार्यालय मर्मत तथा फर्निचर
खानेपानी ट्याङ्की निर्माण
खानेपानीको पाइप विस्तार
वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा विद्युत पोल, तार विस्तार
वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा विद्युत ट्रान्फर्मरको क्षमता वृद्धि
श्री आदर्श मावि सभाहल तथा मोजाइक टाइल
जङ्गलाल रिमाल घर पछाडीको कुलो दवु ै साइडमा वाल निर्माण
उमा बडी आदर्श शेरचन कलेज कम्पाण्ड वाल
उमा बडी आदर्श शेरचन कलेज पसु ्तक खरिद
उमा बडी आदर्श शेरचन कलेज रङ्गरोगन तथा झ्यालढोका निर्माण
आ.वि. खद्रौली कम्पाउण्ड वाल
आ.वि. कोइलाहा खानेपानी तथा कार्यक्रम सञ्चालन मञ्च
आ.वि. मझडिहा कम्पाउण्ड
मस्तिष्क पक्षाघातको लागि अभिभावक स्वालम्वन समहू खेलौना सामग्री तथा विविध कार्यक्रम
आ.वि. रातापरु बाल कम्पाउण्ड तथा मर्मत
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी दिब्यनगर नयाँ एम्बुलेन्स
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी दिब्यनगर विभिन्न तालिम
अञ्जना ताल निर्माण तथा संरक्षण
रामलालको घरदेखी बङ्गला हुदँ ै घोलसम्म जानेबाटो
रे विजङ्गको घरदेखी सानोटोल हुदँ ै 18 नं. को सिमाना पल
ु सम्म
16. जोरसिमल खानेपानी वितरणलाई जोड दिने
मस्तिष्क पक्षाघातको लागि अभिभावक स्वावलम्बन समहू विशेष शिक्षा सञ्चालन, सरु क्षा
तथा सरसफाई खरिद सामग्री, मनोरञ्जन सामग्री खरिद अपाङ्गताको स्याहारको लागि
तालिम प्राप्त सहजकर्ता र फिजियोथेरापिष्ट व्यवस्थापन
नारायणी आधारभतु विद्यालय, खयरघारी कक्षाकोठा निर्माण
दिव्य ज्योति जनु ेली गरुु ङ्ग समाज 2 कोठे भवन निर्माण
आदर्श माध्यमिक विद्यालय घेराबार (कम्पाउण्ड वाल)
कालिका टोल सधु ार समिति मन्दिरदेखी अञ्जना तालसम्म धार्मिक पर्यटकिय स्थल
निर्माणको लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने
खद्रौलीबाट जप्का जानेबाटोको चितही कुलोमा कलभर्ट निर्माण
नेपाल राष्ट्रिय भतू पूर्व सैनिक सङ्घ सङ्घको भवन निर्माण
श्री यवु ा माध्यमिक विद्यालय 4 कोठे भवन
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय, खद्रौली जस्तापाता (1 बल्क) भवन
राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय, खद्रौली खानेपानी ट्याङ्की निर्माण
दर्गा
ु मन्दिर टोल विकास संस्था भवन निर्माण
ज्योतिअञ्जना टोल विकास संस्था बाटो विस्तार र कालोपत्रे निर्माण
ज्योतिअञ्जना टोल विकास ससं ्था ज्योतिनगर वजारको बाटो विस्तार र ढल निर्माण
धर्मचाँदनी टोल विकास संस्था विविध बाटो ग्रावेल
प्रगतिशिल टोल विकास संस्था लाहुरेचोकको राजु शाहीको घर अगाडीदेखी राम
ढकालको मिल हुदँ ै शङ्कर अधिकारीको घरसम्म ढलको व्यवस्था
यवु ा जनु ेली टोल विकास ससं ्था चनौलीदेखी मेघौली मल
ू सडकसम्मको मल
ू सडकको
दायाबाया नाला रहेको उच्चस्तरको पिच गर्न सङ्घीय सरकारमा सिफारिस गर्ने
सिको टोल विकास संस्था बाङ्गेपल
ु देखि अञ्जनातालसम्मको कुलो निर्माणको लागि,
मजडिहा टोल विकास ससं ्था नारायणी नदी नियन्त्रण
सिसैदख
े ी खयरघारीसम्म कृ षि (देव) मार्ग बाटो उपभोक्ता समिति मोतीबहादरु कवरको
घरछे उ कलभर्ट चौडा गर्न
सिसैदख
े ी खयरघारीसम्म कृ षि (देव) मार्ग बाटो उपभोक्ता समिति लिलाराज भण्डारी, चित्र
ब. बानियाँ को सिमानामा बाटो क्रस गर्न सानो कलभर्ट निर्माण
नारायणी आधारभतु विद्यालय, खयरघारी कक्षाकोठा निर्माण जस्तापाता
नारायणी आधारभतु विद्यालय, खयरघारी कक्षाकोठाका लागि जिप्सन
दिव्य ज्योति जनु ेली गरुु ङ्ग समाज समाज भवन निर्माण
खयरघारी राधाकृ ष्ण टोल विकास ससं ्था खयरघारी विद्यालय चौतारादेखी वडा नं. 27 को
सिमानासम्म उच्चस्तरीय ग्राभेल निर्माण
खयरघारी राधाकृ ष्ण टोल विकास संस्था पाण्डे गाईगोठदेखी वडा नं. 27 को सिमानासम्म
उच्चस्तरीय ग्राभेल निर्माण
खयरघारी राधाकृ ष्ण टोल विकास संस्था मगनी कुलोमा रहेको हेमपाइपले पानी पास गर्ने
क्षमता कम भएकोले दवु ै ठाउँमा पक्की पल
ु निर्माण
आदर्श माध्यमिक विद्यालय मोजाक टायल्स तथा फूल क्यारी
आदर्श माध्यमिक विद्यालय 10 वटा कोठाको छाना फे र्ने तथा फल्स सिलिङ्ग राख्ने
आदर्श माध्यमिक विद्यालय सम्पूर्ण विद्यालय भवन रङ्गरोगन गर्ने
पूर्व भगडी टोल विकास संस्था रुपनारायण चोक उमा रे ग्मीको घरदेखी परिडाँडा कुलो फलामा
च्यानल गेटसम्म कालोपत्रे निर्माण
श्री नर्मदश्वे र शिवालय मन्दिर नर्मदश्वे र मन्दिर निर्माण (हवन कुण्ड, छाना र 108 शिवलिङ्गेश्वर निर्माण)
कालिका टोल सधु ार समिति मन्दिरमा कम्पाउण्ड र ढल निर्माण
कालिका टोल सधु ार समिति स्वर्गद्वारी बाटो पिच निर्माण
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कालिका टोल सधु ार समिति मणिराम घिमिरे को घर हुदँ ै घोलको सीमानासम्म उच्चस्तरीय
ग्रावेल निर्माण
कालिका टोल सधु ार समिति कुमालगाउँ जानेबाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल निर्माण
कालिका टोल सधु ार समिति अर्यालको घरहुदँ ै तीर्थलाल श्रेष्ठको खेतको सिमानासम्म
उच्चस्तरीय ग्रावेल निर्माण
कालिका टोल सधु ार समिति टोकनाथ धितालको घरहुदँ ै कालिका विद्यालयको
सिमानासम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल निर्माण
सगरमाथा टोल विकास ससं ्था बाटोको पानी कटाउने सानो हिमपाइप - थान 6
सगरमाथा टोल विकास संस्था 2 वटा चोक भित्र सिमेन्टको बेञ्च -7 थान
सगरमाथा टोल विकास संस्था हिमशिखर सहकारी संस्थाको भवन निर्माण गर्ने जग्गामा
कुलोको बाटो तथा फिलिङ्ग गरी सम्याउने
श्री आधारभतु विद्यालय (कक्षा 1-8) कोइलाहा: विद्यालयको चौर पर्ु ने कार्य
श्री आधारभतु विद्यालय (कक्षा 1-8) कोइलाहा: विद्यार्थीका लागि फर्निचर निर्माण
श्री आधारभतु विद्यालय (कक्षा 1-8) कोइलाहा: भवनमा झ्यालढोका निर्माण
जनु ेली आदर्श टोल विकास संस्था: 5 वटा स्यालो बोरिङ्ग माग
जनु ेली आदर्श टोल विकास संस्था: विभिन्न बाटो हिम पाइप तथा ग्राभेल
ज्योतिअञ्जना टोल विकास संस्था: कृ षि सिंचाइ र डेरीको स्तरोन्नति
ज्योतिअञ्जना टोल विकास ससं ्था: अञ्जना तालको अधरु ो काम सम्पन्न गर्ने
ज्योतिअञ्जना टोल विकास संस्था: बाटिकाको स्तरोन्नति सम्वन्धमा
ज्योतिअञ्जना टोल विकास संस्था: नमस्तेचोकबाट उत्तरतर्फ को भित्री बाटो निर्माण
ज्योतिअञ्जना टोल विकास संस्था: वि.पि. बाचनालय भवनको मर्मत
ज्योतिअञ्जना टोल विकास ससं ्था: जमानसिङ्ग विद्यालयदेखी दिननाथ सापकोटाको
बारीसम्मको बाटो मर्मत
धर्मचाँदनी टोल विकास ससं ्था: दर्गा
ु प्रसाद घिमिरे को घर बाटोमा स्यालो बोरिङ्ग निर्माण
धर्मचाँदनी टोल विकास संस्था: रामप्रसाद घिमिरे र लोकनाथ पौडेलको घरनेर ज्योति
चोकदेखि नरु े श्वर अधिकारीको घरसम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने
धर्मचाँदनी टोल विकास संस्था: सिपमल
ू क तालिम सञ्चालनको लागि अनरु ोध गर्ने
ज्योतिनगर वजार व्यवस्थापन समिति: वजारक्षेत्र भित्र बाटो र ढल निकास निर्माण
ज्योतिनगर वजार व्यवस्थापन समिति: वजार व्यवस्थित गर्न होर्डिङ्गबोर्डको माग
ज्योतिनगर वजार व्यवस्थापन समिति: साँस्कृतिक कार्यक्रमको लागि रकम माग
ज्योतिनगर वजार व्यवस्थापन समिति: समय सापेक्ष वजारलाई व्यवस्थित गर्ने
मनोकामना नमनु ा टोल विकास संस्था: मन्दिरको कमपाउण्ड तथा बाटिका
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
मनोकामना नमनु ा टोल विकास ससं ्था: शैक्षिक तथा जनचेतनामल
ू क कार्यक्रम
प्रगतिशिल टोल विकास संस्था: कच्ची बाटोमा उच्चस्तरीय ग्रावेल र विजलु ीको पोलको व्यवस्था
प्रगतिशिल टोल विकास संस्था: स्ट्रिट ल्याम्पको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था
धरमभकारी टोल विकास संस्था: धरमभकारी पार्क मा आवश्यक वजेट
धरमभकारी टोल विकास ससं ्था: ईश्वरीप्रसाद पौडेल VIP किराना पसल भित्री बाटोमा
उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विष्णु ढकालको घरदेखी पूर्व परू ्ण चापागाईको घरसम्म ग्रावेल
यवु ा जनु ेली टोल विकास ससं ्था: रामपरु मेघौली सडक अन्तर्गत चादनीचोक
मल
ू सडकदेखी दक्षिण कृ ष्णलाल ढकालको घरदेखी चन्द्रकला पाठकको घरसम्म ग्रावेल
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: काजिमान सिंह गरुु ङ्गको घरदेखि दक्षिण तर्फ र विरे न्द्र
पौडेलको घरदेखि दक्षिण तर्फ को सडकमा उच्चस्तरको ग्रावेल
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: शिव पण्डितको घरदेखी दक्षिणतर्फ सिद्धेश्वर महादेवको
मन्दिरसम्मको भित्री सडकमा उच्चस्तरको ग्रावेल
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: सिद्धेश्वर मन्दिरको जिर्णोद्धारको लागि
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विद्यालयको कम्पाउण्ड
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विद्यालयको शौचालय
यवु ा जनु ेली टोल विकास ससं ्था: विद्यालयको रङ्गरोगन
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशाला
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विद्यालयको ICT कार्यक्रम
यवु ा जनु ेली टोल विकास संस्था: विद्यालयको कोठा मर्मत
रोदी जनु ेली टोल विकास ससं ्था: लाल ब तामाङ्गको घरदेखी नारायण पौडेलको घरसम्म
उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने
रोदी जनु ेली टोल विकास संस्था: हरि चापागाईको घर अगाडीको बाटोबाट विष्णु
ढकालको घरसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने
खद्रौली टोल विकास संस्था: रुपनारायण श्रेष्ठको घरदेखी भक्त लामिछानेको घरसम्म पगु ्ने
बाटोमा उच्चस्तरीय ग्रावेल गर्ने र मेघौलीगेटको पूर्व हुदँ ै रुपनारायणको घरहुदँ ै मल
ु बाटो जोड्ने
खद्रौली टोल विकास संस्था: नारायणभक्त जोशीको घरहुदँ ै श्याम गिरीको घर जाने बाटो
देवौली कुलोसम्मको बाटोमा उच्चस्तरीय ग्रावेलको माग गर्ने
खद्रौली टोल विकास ससं ्था: नवनिर्मित बाटोमा विभिन्न ठाउँको लागि 12 इन्चको हिम
पाइप माग गर्ने
मामाभाञ्जा टोल विकास संस्था: खद्रौली चोकदेखी जप्का जाने बाटो चितही कुलोको
पल
ु सम्म र जगमनि महतोको घरसम्म पिच गर्ने
मामाभाञ्जा टोल विकास संस्था: चितही कुलोमा पक्की पल
ु माग गर्ने
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
१४९२ नेपाल रे डक्रस सोसाइटी: कोभिड-19 को रोकथामको लागि सचेतना कार्यक्रम
पाल रे डक्रस सोसाइटी: उपशाखा भवनको सभाहलमा कार्पेट, कम्पयूटर खरिदको लागि
१४९३ नेआवश्यक
रकम माग गर्ने
प
भगडी
टोल
विकास ससं ्था: रुपनारायण चोक उमा रे ग्मीको घरदेखी परिडाँडा कुलो
ूर्व
१४९४ फलामा
च्यानल गेटसम्म कालोपत्रे निर्माण
१४९५ त्रिरत्न ह्वैब बौद्ध सदन: यस सदनको अर्घौं कार्यको लागि भवन मर्मत सम्भार, रङ्गरोगन र
माथिल्लो भागमा ट्रष्ट निर्माण
१४९६ राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय, खद्रौली: पर्खाल निर्माण (28 मी०)
१४९७ राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय, खद्रौली: खेलमैदान माटो फिलिङ्ग
स्मृति टोल विकास ससं ्था: आधारभतु विद्यालय खद्रौली पूर्वपट्टि कम्पाउण्ड वाल
१४९८ हरि
अधरु ोलाई परु ा गर्ने
१४९९ हरि स्मृति टोल विकास संस्था: त्रिशल
ु फर्निचार देखि चितही कुलोसम्म बाटो ग्राभेल गर्ने
१५०० हरि स्मृति टोल विकास संस्था: चितही कुलोमा कलभर्टको लागि रकम माग गर्ने
स्मृति टोल विकास संस्था: गोम्बा परु ानो भवनको छत जिर्ण भएकोले छानाको लागि
१५०१ हरि
रकम माग गर्ने
सिमरी टोल विकास संस्था: रामकृ ष्ण चौधरीको घरदेखी पूर्वतर्फ सिमरी ठूलोटोल बैठक
१५०२ घर भन्दा घोलसम्म, रामलाल तामाङ्गको घरदेखी दक्षिण हुदँ ै मिलनचोक जोडिने बाटो
के उरे नी पल
ु सम्म कालोपत्रे गर्ने
सिमरी टोल विकास ससं ्था: सिमरीटाउन ज्योतिनगर जाने मल
ु बाटोबाट बागलङु ् गटोल हुदँ ै
विक्रम महतोको बारीको साँधसम्म, शङ्कर महतोको घर हुदँ ै समीको बोटसम्म, रामचन्द्र
१५०३ चौधरीको घर हुदँ ै रमिदा महतोको घरसम्म, बिकना महतोको घर हुदँ ै दक्षिण तर्फ ज्योतिनगर
सिमरीटाउनसम्म जोडिने मल
ु बाटोसम्म र सिखाराम चौधरीको घर पछाडीबाट दक्षिण तर्फ
मायाराम महतोको घरसम्मको बाटो कालोपत्रे गर्नको लागि रकम माग गर्ने
टोल विकास संस्था: कृ षि सडक के उरे नी घोलदेखी उत्तरतर्फ प्रेमबहादरु को घरसम्म
१५०४ सिमरी
माग गर्ने निर्णय गरियो.
१५०५ उमा-वडी आदर्श शेरचन कलेज: डेक्स बेञ्च, झ्याल, ढोका र रङ्गरोगन
१५०६ उमा-वडी आदर्श शेरचन कलेज: झ्यालढोका निर्माणका लागि
१५०७ उमा-वडी आदर्श शेरचन कलेज डेक्स बेञ्च निर्माणको लागि
रु टोल विकास संस्था: हिरापरु चौतारादेखी रामजानकी मन्दिरको बाटो अति
१५०८ हिराप
आवश्यक पर्ने भएकोले बाटो कालोपत्रेको माग
१५०९ जमानसिंहस्मृति आधारभतु विद्यालय: कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण
१५१० जमानसिंहस्मृति आधारभतु विद्यालय: खानेपानी तथा शौचालय निर्माण
सिको टोल विकास संस्था: सिस्वारदेखी ज्योतिनगर जाने बाटो जिर्ण अवस्थामा रहेको र
१५११ सो बाटो हुदँ ै 4, 5 गाउँका साथै अन्य मानिसहरू आवतजावत गर्ने भएकोले करिव 1.5
किमी दरु ीमा उच्चस्तरीय ग्रावेलको माग
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
सिको टोल विकास ससं ्था: कोइलाहादेखी वडा कार्यालय जाने करिव 2.5 किमी बाटो
जिर्ण भएको हुदँ ा उच्चस्तरीय ग्रावेलको माग
सिको टोल विकास संस्था: सस्वार बाङ्गेपल
ु देखी गाविस जाने बाटो विचमा भएका 3 वटा
भित्रीबाटो ग्रावेल
सिको टोल विकास संस्था: यस संस्थाको भवनको झ्यालढोका, पल्ला तथा ग्रिल निर्माण
सिको टोल विकास संस्था: वडा नं. 26 को घोल साइडमा वन तथा नारायणी नदी नजिक
परी खेतीबाली नष्ट हुने भएको हुदँ ा खेतीबाली संरक्षणको लागि
मजडिहा टोल विकास संस्था: करिव 3 किमी कृ षि सडक ग्रावेल गर्ने
मजडिहा टोल विकास संस्था: हिमपाइप 25 थान
मजडिहा टोल विकास संस्था: सिमरीटाउबाट ज्योतिनगर जानेबाटोमा जोडिएको जितकुमार
महतोको घरबाट आधारभतु रा.प्रा.वि. मजहिडा हुदँ ै सिमरीटाउनबाट भगडी जाने बाटोको
साथै मनोजकुमार महतोको घरबाटो हिरापरु चौतारा जोड्ने बाटो कालोपत्रे गर्न माग
मजडिहा टोल विकास संस्था: श्री आधारभतु प्रा.वि. मजहिडा विद्यालयको कम्पाउण्ड र
पर्खाल निर्माण र मर्मत साथै कम्पाउण्ड भित्र 7 कठ्ठामा फलफूलको बोटविरुवाको माग
दर्गा
ु मन्दिर टोल विकास संस्था: बाटो ग्रावेल
दर्गा
ु मन्दिर टोल विकास संस्था: संस्था भित्र पर्ने सम्पूर्ण बाटोको साइडमा गार्डेन तयार गर्ने
भगडी टोल विकास संस्था: रुपनारायण चोकदेखी भगडी मौजा कुलोको बायातर्फ भगडी
मन्दिर जाने बाटोसम्म माटो फिलिङ्ग गरी ग्रावेल गर्ने
आवश्यक पर्ने हिम पाइपः क. 900mm -6 थान
ख. 12 इन्च -40 थान
भगडी टोल विकास ससं ्था: आधारभतु विद्यालय भगडीको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर
तथा चौरमा माटो फिलिङ्ग गर्ने
दिब्य मिलीजल
ु ी दलित कल्याण संस्था: भवन निर्माण
E.A.T.A.I. And Agro Trainers Pvt.Ltd:सिपमल
ू क तालिम सञ्चालन गर्न
आवश्यक वजेट
सगरमाथा टोल विकास संस्था: सडकको दायाबाया किनारमा सगरमाथा टोल विकास
संस्थाको पिच बाटो अन्दाजी 1.2 किमी सडकमा 10 फीट को फरकमा चाहिने अन्दाजी
300 विरुवा मेग्गोस्ट्रिम जातका विरुवा
तेलौली राना चोक देखी भर्तेु ल भैसी फर्म जाने ग्रामिण सडक २१५ मिटर कालो पत्रे
शिवालय पार्क पर्शुराम कुण्ड पर्वाध
ु ार
मेघौली राइनो पार्क निर्माण
धरमपरु सदावहार यवु ा क्लव मर्मत सहं ार
मगनी चोक देखी वालवु ा जोने बाटोमा पर्ने कुलोमा कल्र्वट
पिपरा गाउँ अगाडी ठुलो कुलोमा कल्र्वट
तेलौली अर्याल चोक बाट तिनकुले जाने बाटो उच्च स्तरिय ग्रावेल
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
तेलौली जायश्वरको खेतबाट बल बहादरु गरुु ड्डको खेत हुदै भगं ाहा कुलोको पल
ु सम्म
उच्चस्तरिय ग्रावेल
वडा भित्रको विभिन्न बाटो ग्राभेल
वडा भित्र विभिन्न ठाउँमा ह्मयु पाइप
मसु हर क्षमता विकास कार्यक्रम
बद्ध
ु नगर दल बहादरु गरुु ङको घर देखि प्रभु थापाको घर हुदै भोजराज मन्दिर सम्म ग्राभेल
वडा कार्यालय भवनको तला थप तथा मोजायक टायल लगाउने काम
वलवु ा राज कुमार महतोको घर अगाडी जाने बाटोमा कल्र्भट
पर्साढाप पदम लामाको घरदेखि उत्तरतर्फ राम छन्नुको घर हुदै ँ
बेथरी खोलासम्म दवु ैतर्फ पक्की ढल निर्माण
परु ानो पटिहानी कल्र्भट मर्मत
साझापरु कुलो गौतमनगर कल्र्भट
शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक माग गर्ने मङनीमा
जानकी मा.वि. लाई कलेज सचं ालनका लागि माग अनरु ोध गन
वडा नं. २७ मा राम प्रसाद थापाको घरदेखि रामचन्द्र भट्टराईको
घरसम्मको बाटोमा कल्भर्ट निर्माण गन
सवै धार्मिक स्थलहरुको पर्वाध
ु ार विकास तथा मर्मत
पर्शाढाप झा मेडमको घर देखी उत्तर तर्फ बाटो ग्राभेल
वडा नं. २७ भित्र रहेका विभिन्न सिचं ाइ कुलो मर्मत
वडा नं २७ भित्र डिप बोरिड्ड ३० वटा
हे.पो. देखी बेतरी पल
ु सम्म बाटो ग्राभेल
तेलौली अर्याल चोक देखी खयरघारी जाने बाटो ग्राभेल
विपन्न सक
ु ु म्वासी वर्गका लागी सौचालय
विपन्न वर्ग खरको छाना मक्त
ु कार्यक्रम
पर्शाढाप वजार क्षेत्र ढल निर्माण
तेलोली पल
ु चोक देखि लम्सालचोक सम्म सडक कालोपत्रे
पिकनिक स्पोर्ट व्यवस्थापन गर्ने
धर्मपरु ठुलो कुलो पक्की निर्माण ४ कि.मि.
थारु , मगर सांस्कृ तीक संग्रहालय कम्पाउण्ड
व्यवसायी तरकारी खेती , पश–ु पालन गर्ने कृ षकहरुका लागी आवश्यक विउ विजन रसायनीक मल
तथा भ्याक्सिनको अनदु ान तथा सहयोग कार्यक्रम
विभिन्न जनजातीहरुको होमस्टे प्रवर्धन कार्यक्रम
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
बर्दाहा सामदु ायिक वन कार्यालय देखी सवदाह नारायणी नदी तर्फ जाने बाटो ३५०
मि.कालो पत्रे
नव निर्मित शवदाह सर सफाई तथा अन्य व्यवस्थापन
बर्दाहा बन क्षेत्र पि.पि.सि. सहित मेस जाली थप निर्माण
पटिहानी ठुलो कुलो ( मझोसवा ) को झरौनी पक्कि निर्माण
पर्शाढाप हाड बजार व्यवस्थापन
भरतपरु २७ विभिन्न स्थानको पि.पि.सि. मेस जाली मर्मत
मेघौली स्कु ल पतु ली चोकबाट एयरपोर्ट छे उको बाटो शिद्धनगर मोटर ग्यारे ज सम्म १३००
मि.सडक कालोपत्रे
बर्दाहा सामदु ायीक वन कार्यालय नजिक पक्कि सडक चोक बाट नारायणी नदी सवदाहा
जाने बाटो कालोपत्रे
बनकट्ट सिताराम चौधरीको घर चोक बाट मगनी सेरहरिया टोल जाने सडक काला पत्रे
बनकट्टा चौतारा देखी मनरु ामको घर तर्फ जाने २०० मिटर सडक कालो पत्रे
पिपरा वडा नं. २८ को सिमाना बाट दद्रेनी जाने बाटोको पल
ु सम्म सडक कालो पत्रे
धरमपरु चन्द्रमणिको मिल देखी लेवर नगर २५ न. वडाको सिमानाको बाटो सम्म सडक कालो पत्रे
धरपरु राधेश्याम चोक देखी २५ न. वडाको सिमानाको बाटो लोर्के चोक सम्म र नानी चोक
सम्म सडक कालो पत्रे
बद्ध
ु नगर प्रचण्डपथ मल
ु बाटो चोक बाट खाने पानी कार्यालय हुदै भोजराज बाबा जाने
सडक कालो पत्रे
ढेवौली बाबरु ाम कंक्रीट उद्योग देखी मेघौली प्रवेश द्वार र लिला श्रेष्ठको घर देखी गोमले
कुमालको घर सम्म ७५० मिटर सडक कालो पत्रे
बद्ध
ु नगर रामचन्द्र भट्टराइको चोकबाट मल
ु सडक देखी दिपक थापाको घर अगाडीको मल
ु
बाटो सम्म जाने अन्दाजी ८०० मिटर सडक कालो पत्रे तथा सोही बाटोमा पर्ने कुलोमा कल्र्वट
बद्ध
ु नगर खाने पानी चोक देखी मेघौली वाइल्डलाई रिसोर्ट जाने ८०० मिटर सडक कालो पत्रे
नयाँ पटिहानी सन्त कुमारको घर चोक देखी आस कुमारको घर हुदै वडा नं.२८ को
सिमानाको पिच बाटो सम्म सडक कालो पत्रे
पर्शाढाम राज कुमार जोशीको घर चोक देखी सानो टोल बनवु ाको घर सम्म सडक कालो पत्रे
गौतम नगर नमनु ा चोक देखी मगनी पतिरामको घर सम्म सडका कालो पत्रे
गौतम नगर के शव सापकोटाको घर चोक देखी भजन दमाईको घर हुदँ ै मित्र वन्धुको घर तर्फ
जाने बाटो उच्चस्तरिय ग्रावेल
पर्शाढाप शिक्षक विक्रम महतोको घर देखी काजीमान स्कु ल हुदँ ै वेथरी खोला सम्म र लामा
चोक देखी रातो चौतारी जाने वेथरी खोला सम्म ढल निकास
पर्शाढाप शिवालय चोक देखी लेवर नगर वडा नं. २५ जाने बाटोमा पर्ने वेथरी खोलामा पलु निर्माण
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
१५८८ पर्शाढाम ठुलो टोल देखी वडा नं २५ जाने बेथरी खोलाको पल
ु निर्माण
१५८९ काजीमान स्कु ल नजिकको बेथरी खोलाको पल
ु निर्ण भएकोले पनु ः निर्माण
रु कालिका मन्दिर निजक भएको धरमपरु जाने पल
ु भत्कीई जिर्ण अवस्थामा रहेको
१५९० धरमप
हुनाले पनु ः निर्माण
लकिम चोक देखी परु ानो पटिहानी गाउँ सारङ होटल हुदै भगं ाहा सि.जि. सम्म
१५९१ पटिहानी
जाने बाटो उच्चस्तरिय ग्रावेल
१५९२ नयाँ पटिहानी सन्तराम चोक बाट नमनु ा चोक जाने बाटो उच्चस्तरिय ग्रावेल
रु राना चोक बाट धरमपरु स्कु ल हुदै पशपु ति चोक सम्म मल
ु सडक जोडने अन्दाजी
१५९३ धरमप
६०० मिटर सडक कालो पत्रे
१५९४ साना किसान कृ षि सहकारी ससं ्था लि. भरतपरु २७ को कृ षि सक
ं लन के न्द्र गोदाम भवन निर्माण
१५९५ बर्दाहा बन क्षेत्र पि.पि.सि. सहित मेस जाली थप निर्माण
१५९६ पटिहानी ठुलो कुलो ( मझोसवा ) को झरौनी पक्कि निर्माण
१५९७ परु ानो पटिहानीको कुलो पक्कि निर्माण
१५९८ तामाड्ड समाज भवन निर्माण
१५९९ नारायणी नदीमा पल
ु निर्माणका लागि के न्द्रीय सरकारसंग माग अनरु ोध गर्ने
१६०० बेथरी खोला देखी मेघौली गाउ जाने कुलो पक्की निर्माण गर्न के न्द्रीय सरकार संग
१६०१ माग गर्ने
१६०२ बेथरी खोलाको अन्तिममा झोलडु ् डे पल
ु निर्माण
१६०३ साना सहरी खानेपानी लाई ऐ.डि.बि.ऋण अनदु ान सहयोग माग गर्ने
१६०४ मेघौली विमानस्थल कालोपत्रे तथा व्यवस्थापन लागी माग अनरु ोध गर्ने
१६०५ मेघौली स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैयाको हस्पिटल निर्माणका लागी माग अनरु ोध गर्ने
घौली स्कु ल पतु ली चोकबाट एयरपोर्ट छे उको बाटो शिद्धनगर मोटर ग्यारे ज सम्म १३००
१६०६ मेमि.सडक
कालोपत्रे
१६०७ साविक मेघौली-2 भूयर थान मन्दिर तारवास
१६०८ वहुजातिय साझा कल्चरल हाउस फर्निचर रङ्गरोगन
१६०९ साझापरु मा.वि. चारकोठे भवन निर्माण
१६१० सरस्वती मा.वि. चारकोठे भवन निर्माण
१६११ साझापरु मा.वि. वालकम्पाउण्ड रङ्गरोगन
१६१२ आधारभतू विद्यालय सिसावास छात्रा मैत्री शौचालय, सभाहल र पसु ्तकालय निर्माण
१६१३ आधारभतू विद्यालय लौखरीको भवन मर्मत
१६१४ होटल वाराही देखी टिकाराम चोक सम्म कालोपत्रे
१६१५ अमृत वि.क. को घर हुदँ ै परियार टोल निस्कने बाटो उच्चस्तरीय ग्राभेल
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
जोगिटोल काठे पल
ु मा (माझटहरा) पक्की पल
ु निर्माण
माझटहरा जाने बाटोमा कल्भर्ट
श्री सरस्वती मा.वि. को पछाडीको कूलो मर्मत
जितपरु बजार ढल निर्माण
श्री सरस्वती मा.वि मा I.C.T कार्यक्रम
वलराम अधिकारी (स्वर्गद्धरी) को घर नजिक पक्की पल
ु निर्माण
गणु बहादरु कुमाल सिसावास घर हुदँ ै साविक 2 र 3 को सिमानसम्म कालो पत्रे
कमु प्रसाद चौधरीको घर हुदँ ै खेमानन्दको घर सम्म कालो पत्रे
विभिन्न स्थानमा वोरिङ्ग र सिँचाई
सरस्वती मा.वि. हुदँ ै पहाडी जितपरु तर्फ पिच बाटो
रातो मचान हुदँ ै न्रयू े चोक तर्फ पिच
साझापरु मा.वि. विज्ञान प्रयोगशाला
स्वर्गद्धरी मल
ू बाटोमा पल
ु अन्द्रौली
राप्ती नदि नियन्त्रण तटबन्धन
नारायणी नदि नियन्त्रण तटबन्धन
PCC मेसजाली वडा नं. 28 मा
कुमाल संग्रहालय निर्माण
पञ्जना पक्की कूलो निर्माण
साझापरु खेल मैदानको वालकम्पाउण्ड र ढल पानि निकाश निर्माणको
योगीटोल सधु ारको कूलो निकाश तथा मर्मत कार्य
गोलाघाट नारायणी नदी पक्की पल
ु निर्माण
वडा नं. 28 को नारायणी र राप्ती नदिमा तटबन्धन
ठोरी, गोलाघाट राजमार्ग निर्माण
जेष्ठ नागरिक आवास व्यवस्थापन
मेघौली विमानस्थल संचालन
कटान गरे को जग्गाको (राप्ती र नारायणी) एकमष्ठु क्षतिपूर्ति
गोलाघाट खानेपानी योजना निरन्तर
टाईगर टप्स जंगल लज पनु सञ्चालन
सरस्वती मा.वि. मा I.C.T समन्धी कार्यक्रम
देविटार टोल ग्रावेल सडक १५०० मिटर
जसु भु टोलको नालाको पानी निकाश भएको ठाउँमा तारजाली र ह्मयु पाइप राख्ने योजना


स्थान
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २८
वडा नं. २९
वडा नं. २९

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

सि.नं.
१६४७
१६४८
१६४९
१६५०
१६५१
१६५२
१६५३
१६५४
१६५५
१६५६
१६५७
१६५८
१६५९
१६६०
१६६१
१६६२
१६६३
१६६४
१६६५
१६६६
१६६७
१६६८
१६६९
१६७०
१६७१
१६७२
१६७३
१६७४
१६७५
१६७६
१६७७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
सविध
ु ानगर नारायणी नदी तटबन्ध योजना
खहरे खानेपानी मर्मत तथा तटबन्ध
सिमलताल डुम्रेवेशी हुदँ ै बाङ्गेसाल कृ षि सडक स्तरउन्नती गर्न
कुसमु टार ढोडेनी गमु ्बा सडक निर्माण
कुसमु टार सडकको खोलाहरुमा पक्कीपल
ु निर्माण
कुसमु टार देखि ढोडेनीसम्म मोटरबाटो निरन्तर ट्रयाक निर्माण
खानेपानी ठुलोखोला देखि स्कु ल हुदै गाउँ जाने सिढीदार बाटो
भ¥याङ टोलमा खानेपानी टयाङ्की निर्माण
पाचकन्या देवि मन्दिर निर्माण योजना
खोलाघारी पारी सिंचाइ कुलो निर्माण तथा निर्माणाधिन सडकको स्तरउन्नती
स्याउली टोलको क्लव र आमा समहू को लागि भवन निर्माण
स्याउली गाउ – मन्दिरसम्मको फलामको पोल र कालो तारको व्यवस्था
भार्लाङ सिचं ाइ योजना टयाङ्की र शाखा पाइपलान योजना माग
भरतपरु २९ नं.वडा अन्तर्गतको चेपाङ संघको भवन मर्मत संभारको लागि
कविलास साना किसान कृ षि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणको लागि
निर्माणाधिन भवनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था
देविटार टोलमा पिच बाटो २५०० मिटर
भतेरी सिंचाइ योजना
दासढुङ्गामा त्रिशल
ु ी नदी कटान तटबन्ध
१५ किलो पहिरो रोकथाम ग्याविन जाली
सिमलताल डुम्रेवेशी हुदँ ै बाङ्गेसाल कृ षि सडक स्तरउन्नती गर्न
सिमलताल के राबारी नारायणी नदी तटबन्ध
कुसमु टार ढोडेनी गमु ्बा सडक निर्माण
भ्युडाडा महाबौद्ध गमु ्बा निर्माण
कमलपरु जलदेवी मन्दिरबाट दोभान खोलासम्म नयाँ ट्रयाक निर्माण
घमु ाउने के राबारीबाट भ¥याङटोल जाने मोटरबाटो निर्माण
कविलास गढी संरक्षणको लागि आवश्यक बजेट
भार्लाङखोला डालेटार जानेबाटोमा पक्कीपलु निर्माण र डालेटार खोलाघारी मोटरबाटो स्तरउन्नती
भार्लाङ जाने बाटो पिच र पक्की नाला निर्माण
कविलास साना किसान कृ षि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणको लागि
सफल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको निर्माणाधिन भवनको लागि
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e/tk'/‐ !$

kl/ro
zlxb :d[tL k|lti7fg g]kfn
g]kfn kdf{sNr/ ;d'x
dlxnf zzQmLs/0f tyf
kl/j{tglzn ;:yf
lbofnf] kl/jf/
lrtjg ;ls|o k|lti7fg
r]ln g]kfn
cfkmGt g]kfn
e|i6rf/ lj?4sf] cleofg
lrtjg Kn;, lrtjg
dfgj ;r]t ;dfh
g]kfn Ifo/f]u lgjf/0f ;+:yf

1

2

;+:yfsf] gfd

qm=;+=

650,000

340,241

-

655,000

25,367,925

63,841,198

2,758,750

600,000

51,565,044

2,405,000

4,942,404

485,000

1,085,000

37,083,098

24,342,907

235,000

12,820,332

1,930,000

3,015,000

1,850,000

3,625,000

k"FhLut

216,000

-

35,000

-

3,188,350

5,934,500

612,000

-

499,447

1,675,950

1,379,500

-

200,000

7,850,338

4,263,123

8,962,162

4,236,353

500,000

570,000

500,000

675,000

rfn"

866,000

340,241

35,000

655,000

28,556,275

69,775,698

3,370,750

600,000

52,064,491

4,080,950

6,321,904

485,000

1,285,000

44,933,436

28,606,030

9,197,162

17,056,685

2,430,000

3,585,000

2,350,000

4,300,000

hDdf

O{= z'/]z vgfn
lbIff l/dfn
Pln;g ;fksf]6f
s?0f lqvqL
led jxfb'/ >]i7
rGb|f cfrf{o
b]j gf/fo0f >]i7
ch"{g lqkf7L
s[i0fx/L ;fksf]6f
x]df kf}8]n
jljtf kl/of/
k|]d k|sfz kl08t
xl/ jxfb'/ el08f/L
zf/bf kf}8]n
lgzf Gof}kfg]
ljgf >]i7
b]lj /fd ljZjsdf{

;+lutf e6\/fO{

;Dks{ AoStL
jGbgf vfF8
hfu]Zj/ cfrf{o
8f= k|]d jxfb'/ yfkf

गैरसरकारी ससं ्थाहरूकाे अा.व. ०७८।०७९ काे कार्यक्रम र बजेट

9855052008

9845220229

9845058278

9845153640

9862101043

9855064496

9865023585

9855046412

9855082254

9845069101

9845023849

9845045093

9845377465

9823611043

9855018174

9855046055

9845084242

9855056324

9855054935

9861694494

9855054935

df]jfO{n g=

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९



44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

qm=;+=

7]ufgf
;xefuL
/Tgu/ −)(, l9s'jf
dlxnf ;d'x ;dGjo ;ldlt e/tk'/‐ *
u|fld0f ;fd'bfoLs ljsf; sfo{s|d e/tk'/‐ !^
ljZjsdf{ ;]jf ;ldlt
e/tk'/‐ !$
;fgf ltg kfO{nf g]kfn
e/tk'/‐ !)
g]kfn dlxnf Pstf ;dfh e/tk'/‐ !!
>L/fd hfgsL jflnsf cf>d e/tk'/‐ !
;'gf}nf] eljio g]kfn
e/tk'/‐ !
jfO{G8]n jfn u[x
e/tk'/‐ &
cfb{z u[x g]kfn
e/tk'/‐ $
cfb{z gf/L ljsf; s]Gb|
e/tk'/‐ !)
/fd]Zj/ jfrfgfno tyf
e/tk'/‐ @
k':tsfno
dGh' s]Gb| c;fo ;+/If0f s]Gb| e/tk'/‐ !!
j|fO{6 :6f/ ;dfh
e/tk'/‐ @
gf}/8=] jfnu[x
e/tk'/‐ !!
Pstf g]kfn
e/tk'/‐ !
;fgf xftx? g]kfn
e/tk'/‐ !@
km/ b jg
nlntk'/
k|fO{d g]kfn
e/tk'/‐ !)
dl;tis kIf3ft :jfanDjg ;d'x sf7df8f}
dfO{tL g]kfn
sf7df8f}
kfl/jf/Ljf/L lghL ;+3 g]kfn e/tk'/
lk8Lt ;]jf ;+3
nlntk'/

;+:yfsf] gfd

3,076,660

261,000

364,350

360,376

500,000

4,283,148

1,734,000

1,363,800

510,800

1,200,000

250,345

3,400,000

3,042,426

5,000,000

1,500,000

468,000

8,487,000

-

50,000

785,000

949,000

1,350,000

k"FhLut

-

50,000

911,212

-

100,000

710,000

264,000

900,000

836,300

2,000,000

1,550,750

248,000

1,585,435

2,950,000

600,000

732,000

75,000

150,510

216,000

216,000

575,000

120,000

650,000

rfn"

3,076,660

311,000

1,275,562

360,376

600,000

4,993,148

1,998,000

2,263,800

1,347,100

3,200,000

1,801,095

3,648,000

4,627,861

7,950,000

2,100,000

1,200,000

8,562,000

150,510

216,000

266,000

1,360,000

1,069,000

2,000,000

hDdf

;'/ l;+x df]Qmfg

dGh' vfF8
bfdf]b/ b]jsf]6f
lji0f' jxfb'/ kl/of/
zfGtf 3n]
z/b cfrf{o
;ld/ gsdL{
cg'k clwsf/L
zflGt b/fO{
O{Zj/ lu/L

jfn s[i0f yklnof

;Dks{ AoStL
zflnsu|fd zdf{
O{Gb| s'df/L kf}8]n
lbks clwsf/L
ljdnf lj=s=
v]d jxfb'/ bhL{
hfg'sf 7s'/L
;fljqL 6G8g
k|sfz nfld5fg]
j;'Gw/f ;fksf]6f
ldgf v/]n
;[hgf kf08]

9841262128

9862100340

9845088336

9811298131

9802013045

9845026352

985507232

9855064526

9812209696

9855053788

9845051127

9845582567

9855063542

9855063558

9851000531

9855051290

9845087435

9855054232

9845176528

56591899

9855052881

56561353

df]jfO{n g=

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका



67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

qm=;+=

;+:yfsf] gfd
zlQm ;d'x
sflGtgu/ ljsf; ;dfh
o"y Snj gf/fo0fu9
st{Jolgi7 dlxnf ;dfh
xfd|f] 3/
lxdfno nfO{km
Plgdn g]kfn
dfgj ;]jf cf>d
;fd/L pTyfg
cfdfsf] dfof 5fqfjf;
d]8 g]kfn
Pe/]i6 nlg{8= Ps]8]dL
P;=cf]=P;= jfnu|fd
;[hglzn ;dfh g]kfn
jfnjflnsfx?sf] nfuL k|x/L
gful/s cleofg
lrtgj ;flxTo k/Lifb
lrtjg dfgj ;]jf cf>d
;fdflhs kl/j{tg s]Gb|
klxnf] k|]d
ckf· ;dfh lrtjg
lrtjg g]qlxg ;+3
lrtjg jlx/f ;+3
jf}lbs ckfutf cleefjs ;+3
hDdf
e/tk'/‐ #
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ &
uf]s0f{]Zj/ g=kf= −(
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ $
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !!

e/tk'/‐ %

7]ufgf
sf7df8f}
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ !
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ #
e/tk'/‐ !!
sf7df8f}
e/tk'/‐ !)
df8L, lrtjg
e/tk'/‐ !@
e/tk'/‐ (
e/tk'/‐ @!
e/tk'/‐ *
e/tk'/‐ &
-

170,000
87,022,162

149,121,577

50,000

100,000

260,000

1,051,100

200,000

1,000,000

36,000

384,000

1,300,000

19,378,265

421,667

1,660,000

200,000

250,000

1,707,200

506,000

-

610,000

-

700,000

300,000

rfn"

500,000

520,000

1,100,000

2,930,000

4,260,000

1,000,000

4,000,000

600,000

3,120,000

1,700,000

20,346,525

3,462,400

7,010,000

1,377,300

2,015,720

5,848,800

5,536,000

2,820,000

1,105,000

100,000

2,800,000

1,000,000

40,167,927

k"FhLut

478,874,638

670,000

570,000

1,200,000

3,190,000

5,311,100

1,200,000

5,000,000

636,000

3,504,000

3,000,000

39,724,790

3,884,067

8,670,000

1,577,300

2,265,720

7,556,000

6,042,000

2,820,000

1,715,000

100,000

3,500,000

1,300,000

40,167,927

hDdf

jfn s[i0f yklnof
ljgf]b 9sfn
t'n;L k|;fb u'?8=
d'Ggf u'?8=
jfns[i0f >]i7
;+ho cof{n
;+ut u'?8=
6]s jxfb'/ yfkf

j]n jxfb'/ u?8=

;Dks{ AoStL
gd{bf
t]h jxfb'/ sfsL{
/fd jfj' >]i7
;[hgf j;f}nf
/fdx/L >]i7
;'s /Dt]n
;'d]3f uf}td
/fdhL clwsf/L
ljdnf ufos
s[i0f s'df/L lu/L
ldg/fh eG8f/L
cfgGb kf08]
ef]nfgfy Gof}kfg]
s[i0f k|;fb 9sfn

9855061505

9845179231

9845372953

9845054763

9851168779

9845320381

9855060419

9845051127

9855056505

9855064793

9855056072

9851170874

9855065130

9845044515

9851189425

9843347603

9840021988

984606007

9855059017

9845220181

9845028436

9855057711

9841024591

df]jfO{n g=

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९

महिलासँग सम्बन्धित गैरसरकारी ससं ्था
qm=;+=
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

;+:yfsf] gfd
kl/ro
zlxb :d[tL k|lti7fg g]kfn
dlxnf zzQmLs/0f tyf kl/j{tglzn ;:yf
lbofnf] kl/jf/
r]ln g]kfn
cfkmGt g]kfn
k]|/0ff g]kfn
g]kfn blnt dlxnf pTyfg ;+3
;xefuL
dlxnf ;d'x ;dGjo ;ldlt
g]kfn dlxnf Pstf ;dfh
Pstf g]kfn
dfO{tL g]kfn
zlQm ;d'x
st{Jolgi7 dlxnf ;dfh
km/ b jg
zf/bf :d[tL k|lti7fg
;fd/L pTyfg

7]ufgf
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐#, gf/fo0fu9
e/tk'/‐ )%
nlntk'/
e/tk'/‐ !@
sf7df8f}−$
/Tgu/ −)(, l9s'jf
e/tk'/‐ *
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ !
sf7df8f}
sf7df8f}
e/tk'/‐ !!
nlntk'/
e/tk'/‐ &
df8L, lrtjg

;Dks{ JolQm
jGbgf vfF8
hfu]Zj/ cfrf{o
;+lutf e6\/fO{
O{= z'/]z vgfn
Pln;g ;fksf]6f
s?0f lqvqL
x]df kf}8]n
jljtf kl/of/
zflnsu|fd zdf{
O{Gb| s'df/L kf}8]n
hfg'sf 7s'/L
zfGtf 3n]
O{Zj/ lu/L
gd{bf
;[hgf j;f}nf
;ld/ gsdL{

zf/bf kf}8]n
ljdnf ufos

df]jfO{n g=

9855054935
9861694494
9855056324
9845084242
9855018174
9823611043
9855046412
9865023585
56561353
9855052881
9845087435
985507232
9845088336
9841024591
9845220181
9802013045
9845153640
9851189425

बालगृहसँग सम्बन्धित गैरसरकारी ससं ्था
qm=;+=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

;+:yfsf] gfd
>L/fd hfgsL jflnsf cf>d
jfO{G8]n jfn u[x
cfb{z u[x g]kfn
cfb{z gf/L ljsf; s]Gb|
dGh' s]Gb| c;fo ;+/If0f s]Gb|
j|fO{6 :6f/ ;dfh
gf}/8=] jfnu[x
;fgf xftx? g]kfn
o"y Snj gf/fo0fu9
xfd|f] 3/
lxdfno nfO{km
dfgj ;]jf cf>d
cfdfsf] dfof 5fqfjf;

7]ufgf
e/tk'/‐ !
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ $
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ @
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ !@
e/tk'/‐ !
e/tk'/‐ #
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !@


;Dks{ AolQm
;fljqL 6G8g
j;'Gw/f ;fksf]6f
ldgf v/]n
;[hgf kf08]
dGh' vfF8
bfdf]b/ b]jsf]6f
lji0f' jxfb'/ kl/of/
z/b cfrf{o
/fd jfj' >]i7
/fdx/L >]i7
;'s /Dt]n
/fdhL clwsf/L
s[i0f s'df/L lu/L

df]jfO{n g=
9855051290
9855063558
9855063542
9845582567
9855053788
9812209696
9855064526
9845026352
9845028436
9855059017
984606007
9843347603
9845044515

भरतपुर महानगरपािलका
qm=;+=
14
15
16
17
18
19

;+:yfsf] gfd
Pe/]i6 nlg{8= Ps]8]dL
P;=cf]=P;= jfnu|fd
;[hglzn ;dfh g]kfn
jfnjflnsfx?sf] nfuL k|x/L gful/s cleofg
lrtjg dfgj ;]jf cf>d
klxnf] k|]d

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७८/०७९
7]ufgf
e/tk'/‐ @!
e/tk'/‐ *
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ %
e/tk'/‐ &
uf]s0f{]Zj/−(

;Dks{ AolQm
cfgGb kf08]
ef]nfgfy Gof}kfg]
s[i0f k|;fb 9sfn
j]n jxfb'/ u?8=
ljgf]b 9sfn
d'Ggf u'?8=

df]jfO{n g=
9851170874
9855056072
9855064793
9855056505
9855060419
9851168779

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गैरसरकारी ससं ्था
qm=;+=
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

;+:yfsf] gfd
lrtjg ;ls|o k|lti7fg
lrtjg Kn;, lrtjg
g]kfn Ifo/f]u lgjf/0f ;+:yf
AHF Nepal

lSNflgs g]kfn
ceo pkrf/ s]Gb|
k|fO{d g]kfn
dl;tis kIf3ft :jfanDjg ;d'x
Plgdn g]kfn
;'gf}nf] eljio g]kfn
dfgj ;r]t ;dfh
u|fld0f ;fd'bfoLs ljsf; sfo{s|d

7]ufgf
e/tk'/‐ !!
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !
e/tk'/ xl:k6n
e/tk'/‐ @&
e/tk'/‐ !
e/tk'/‐ !)
sf7df8f}
sf7df8f}
e/tk'/‐ !
e/tk'/‐ #
e/tk'/‐ !^

;Dks{ AolQm
lbIff l/dfn
rGb|f cfrf{o
ch"{g lqkf7L
s[i0fx/L ;fksf]6f
xl/ jxfb'/ el08f/L
ljgf >]i7
cg'k clwsf/L
zflGt b/fO{
;'d]3f uf}td
k|sfz nfld5fg]
b]j gf/fo0f >]i7
lbks clwsf/L

df]jfO{n g=

9855046055
9845045093
9845069101
9855082254
9862101043
9845220229
9811298131
9840021988
9851000531
9845023849
56591899

अनुसन्धान, सामािजक क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरसरकारी ससं ्था
qm=;+=
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

;+:yfsf] gfd
g]kfn kdf{sNr/ ;d'x
e|i6rf/ lj?4sf] cleofg
;fdflhs tyf jftfj/0fLo ;+:yf
zf/bf :d[tL k|lti7fg
;r]t g]kfn
/fd]Zj/ jfrfgfno tyf k':tsfno
kfl/jf/Ljf/L lghL ;+3 g]kfn
lk8Lt ;]jf ;+3
lrtgj ;flxTo k/Lifb
;fdflhs kl/j{tg s]Gb|
sflGtgu/ ljsf; ;dfh
blnt pTyfg ;]jf ;dfh
ljZjsdf{ ;]jf ;ldlt
;fgf ltg kfO{nf g]kfn
d]8 g]kfn

7]ufgf
e/tk'/‐ @
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ !%
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ !@
e/tk'/‐ @
e/tk'/
nlntk'/
e/tk'/‐ #
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ &
e/tk'/‐ !$
e/tk'/‐ !$
e/tk'/‐ !)
e/tk'/‐ (



;Dks{ AolQm
8f= k|]d jxfb'/ yfkf
led jxfb'/ >]i7
k|]d k|sfz kl08t
zf/bf kf}8]n
lgzf Gof}kfg]
jfn s[i0f yklnof
;'/ l;+x df]Qmfg
jfn s[i0f yklnof
t'n;L k|;fb u'?8=
t]h jxfb'/ sfsL{
b]lj /fd ljZjsdf{
ljdnf lj=s=
v]d jxfb'/ bhL{
ldg/fh eG8f/L

df]jfO{n g=

9855054935
9845377465
9855064496
9845153640
9845058278
9845051127
9862100340
9841262128
9845051127
9845320381
9855057711
9855052008
9845176528
9855054232
9855065130

