भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

विनियोजन ऐन, २०७७
प्रस्तावनाः भरतपरु महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा सचं ालनको लागि सञ्चित कोषबाट
रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन सो रकम विनियोजन रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको
धारा २२९ उपधारा (२) बमोजिम भरतपरु महानगरपालिका नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७” रहेको
छ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः 
क. “नगर सभा” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झनपु र्छ ।
ख. “कार्यपालिका” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिकाको कार्यपालिकालाई सम्झनपु र्छ ।
ग. “वडा समिति” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिकाको वडा समितिलाई सम्झनपु र्छ ।
घ. “विषयगत शाखा” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिका अन्तरगतको महाशाखा, शाखा, कार्यालय,
इकाई, सचिवालय समेत सम्झनपु र्छ ।
ङ. “सञ्चित कोष” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिकाको सञ्चित कोषलाई सम्झनपु र्छ ।
३. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकारः (१) आर्थिक
वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने प्रदान गर्ने सेवा र
कार्यहरुका लागि अनसु चू ी-१ मा उल्लिखित चालू खर्च, पँजि
ु गत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत
गरी जम्मा रकम ४,१५,६४,८९,०००/- (रु. चार अर्व पन्ध्र करोड चौसट्ठी लाख उनानअसी हजार) मा
नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
४. विनियोजनः (१) यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न प्रक्षेपित आयको विवरण अनसु चू ी-१ र अधिकार
दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त भरतपरु महानगरपालिका नगर कार्यपालिका, वडा
समिति र विषयगत शाखाले गर्ने कार्यहरुको लागि विस्तृतमा अनसु चू ी- २ मा राखिएको छ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले
प्रदान 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 रकमान्तर गर्न
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सक्नेछ । यसरी रकमान्तर गर्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने
गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकमा रकम सार्न
तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । पँजि
ू गत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ विनियोजित र कम
साँवा भक्
ु तानी खर्च र ब्याज भक्
ु तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ सार्न वा
रकमान्तर गर्न सकिने छै न। तर चालु तथा पँजि
ू गत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक
स्रोतबाट अर्को स्रोतमा सार्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकमा विनियोजित
रकमको ९० (नब्बे) प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न
परे मा नगरसभाको स्वीकृत लिनपु र्नेछ ।
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आय तथा व्ययको प्रक्षेपण
आ.व. : २०७७/७८
शीर्षक
आय
राजस्व
आन्तरिक श्रोत
११३१३ एकीकृत 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 शल्क
ु
१४२१९ अन्य सेवा शल्क
ु तथा बिक्री
१४२४१ पार्कि ङ्ग शल्क
ु
१४२४२ नक्सापास दस्रतु
१४२४३ सिफारिश दस्रतु
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्रतु
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्रतु
१४२४९ अन्य दस्रतु
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्रतु
१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत
१४५२९ अन्य राजस्व


रु. हजारमा
आ.व. २०७७/७८
को अनमु ान
४१,५६,१८९
३३,१६,४८९
१७,५४,९९९
40,000
35,000
80,000
100
2,500
10,000
15,000
6,800
300
20,000
20,000
72,000
70,000
299
1,500
16,000
60,000

४,००,०००
500
50,000
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आ.व. २०७७/७८
को अनमु ान
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम
४,६१,२५१
११४११ बाँडफाँड भर्इ प्राप्त हुने मल्य
२,५५,८२८
ू अभिबृद्धि कर [राजस्व बाँडफाँड - सघं ीय सरकार]
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय [राजस्व
२,०५,४२३
बाँडफाँड - प्रदेश सरकार]
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
१६,९०,२३८
सघं ीय सरकार
१५,६०,५००
१३३११ समानिकरण अनदा
४,६१,०००
ु न
१३३१२ शसर्त अनदा
१०,६४,४००
ु न चालु
10,000
१३३१४ विषेश अनदा
ु न चालु
25,100
१३३१६ समपरु क अनदा
ु न चालु
प्रदेश सरकार
१,२९,७३८
15,846
१३३११ समानिकरण अनदा
ु न
83,967
१३३१२ शसर्त अनदा
ु न चालु
29,925
१३३१६ समपरु क अनदा
ु न चालु
0
वित्तीय व्यवस्था (प्राप्ति)
अन्य आय
जनसहभागिता
२,५०,०००
१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनदा
२,५०,०००
ु न
शीर्षक

व्यय
चालु खर्च
पँजु ीगत खर्च

४१,५६,१८९
१८,७६,४०८
२२,७९,७८०
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क्रियाकलापगत व्यय अनुमान
१.  शहरी सौन्दर्य र भू-उपयोग एवं बस्ती विकास
सि.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नक्शा Digitization
जनसहभागिताको एकमष्ठु रकम
सगरमाथामार्ग नं ११ सडक पीच
ठिमरु ा विद्यालयको वाल निर्माण तथा पर्ु ने कार्य
५०/५० साझेदारीमा निर्माण हुने सडकहरु
अटो ल्याण्ड निर्माण
अमृतनगर ् टोल विकास अन्तर्गत लक्ष्मीनाथ पोखरे ल- घिमिरे टोल सम्म पिच
आलमघाट हुदै देविस्थान ७०० मि सडक स्तरोन्नती सक
ु ् ु म्बासी टोल उन्नतीचोक- वयरघारीचोक पिच
एपोलो पेन्ट - कोक फ्याक्ट्री - हाइवेसम्मको ड्रेन मर्मत
के दार- गौतमको घर बाट- रातो मचान सम्म पिच
के दार बोहोराको घर बाट विकास चोक जाने अधरु ो पिच
कल्भर्ट निर्माण
कुसमु टार ढोडेनी सडक नँया टर्याक
खेमलाल डाडा बाट देलवु ा चोक सम्म पिच १२ मिटर
खला
ु व्यायामशाला
ग्रावेल कार्य
गौतमबद्ध
ु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिके ट रङ्गाशाला
चोक बजार दक्षिण हुदै १३ नम्बर सम्म सिमाना सम्म पिच
चौतारी मार्ग पिच तथा फुटपाथ निर्माण
चौबिसकोठी देखि मालपोत चोक सम्म ढल सहितको साइकल लेन निर्माण
तानद्राङ्ग खानेपानो आयोजना
देश भक्त ढकालको घर बाट तल
ु सी सवु ेदीको घर सम्म पिच
दिपज्योति सहाकारी- के रुङ्गा घोलसम्म नाला निर्माण
धर्मचोक - टिका प्रसाद घर सम्म पिच
नेपाली काङ्गेस पार्टी कार्यालय बाट रामकृष्ण प्याकुरे लको घर सम्म पिच


वडा विनियोजित बजेट
नं. (हजारमा )
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२,५०,०००
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1
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45,000

3

3,000

25

4,000

24

4,000

9

1,000

28

4,000

7

3,000
9,000

29

3,000

17

4,000
3,000
20,000
40,000

6

3,500

3

4,000

10

1,000

29

1,000

18
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11
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26
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वडा विनियोजित बजेट
नं. (हजारमा )

2
नयाँ वडा कार्यालय पङु ् गिखोलामा पल
ु राख्ने
8
नवोदय साहारा मार्ग पिच
नारायणी किनार नारी अभ्युदय देखि नारी उत्थान सम्म पिच निर्माण रु. जोर कुशमु
1
पार्क को पर्वाधा
ु र विकास एवं यात्रु पैदलमार्ग मोज्याक टायल लगाउने कार्य
नियमित सडक मर्मत सम्भार
12
नौरगेचोक - आनन्द चोक सतह ढल
2
बेलटाँडी विन्दवासिनी सडक पिच
4
बिसाल चोक - रामघाट पिच निर्माण
5
भवानी शक
ं रको घर देखि कै लाशनगर
भिमनगर चोक बाट फलेनी गाँउ जाने सडक पिच
२०
मखि
ु या चोक बाट दक्षिण तर्फ प्रजापति चोक सम्म
मनकामना चोक बाट पश्चिम भरतको मिल हुदै पश्चिम खगेरी नहर सम्म पिच निर्माण 15
मेष जाली लगाउने कार्य (वडा नं. १६ लार्इ २५ लाख, वडा नं. २६ लार्इ ४०
लाख र अन्य १५ लाख)
21
मसु ्कान चोक बाट - रंगिला स्कुल वडा नं २३ को सिमाना सम्म
1
मिना बजार भिमसेनथान पिच निर्माण
27
लक्ष्मी चोक - नमनु ाचोक सडक पिच
22
वडा कार्यालय बाट अमर मा.वि. हुदै राममन्दिर सम्म पिच
वडा कार्यालय भवन निर्माण (वडा नं. २,५,१०,१२,१२,२३,२९)
21
व्यापारिक भवन (क्रमागत)
9
विकास छवल हाइवे देखि दक्षिण सिचाइ नहर सम्म पिच - के रुङ्गा ड्रेन
विधतु चोक देखि अस्पताल चोक सम्म बाँकी खण्डमा अपाङ्गमैत्री पैदल मार्ग निर्माण 10
14
विरे न्द्रचोक- गमु ्बाचोक - महेन्द्र चोक पिच निर्माण
विशेष आकस्मिक कोष
16
शान्ती चोक- छाहारी चोक- भेटघाट चोक- सर्यद
ु य चोक पिच
8
शान्ती मार्ग पिच
सतह ढल निर्माण
समपरु क/साझेदारी कोष
साइकल लेन सहितको सडक निर्माण



1,000
2,600
1,400
30,000
3,500
3,000
4,000
2,000
4,000
4,500
4,000
8,000
4,000
1,000
4,000
4,000
10,000
4,000
4,500
1,000
4,000
60,000
4,000
1,700
10,000
70,000
18,000
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सि.नं.
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53

सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय
सितलपानीमा रिगरोड निर्माण
सिद्धिविनाय टोल अन्तर्गत महाकाली सगरमाथा जनज्योति राना मार्ग ४०० मि.
५० प्रतिशत जनसहभागिता
सिद्धिविनायक टोल विकास ससं ्थाको भवन निर्माण
हुयम पाइप खरिद
हाइवे सि.ए.सि. पिपल चोक हेदि १६ मि. को रणनितिक मार्ग कन्या कलेज
हुदँ ै भरतपरु के न्द्रीय अस्पतालबाट दक्षिण तर्फ पृथ्वी चोक वडा नं. ९ र १० को
सिमा सम्म सिवरे ज ढल सहितको साइकल लेन निर्माण
वडा कार्यालय संरचनात्मक सधा
ु र
आयोजनाहरुको डी.पि.आर निर्माण
विभिन्न आयोजनाहरुको EIA/IEE गर्ने कार्य
जम्मा:

54
55
56
57
58
59
60
61



वडा विनियोजित बजेट
नं. (हजारमा )
5,000
23

4,000
5,000
500
6,000

10

2,000
8,000
4,000
1,800
723097

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

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
२४
२५

वडा विनियोजित बजेट
नं.
(हजारमा)
जानकी बालीका आश्रम भवन निर्माण
२,०००
1
दोद्री स्थित मश
१,५००
ु हराको लागि आवास निर्माण
28÷27
नेपाल राष्ट्रिय भतू पर्वू सैनिक सघं भवन निर्माण
१,०००
14
पतंजली योग जिल्ला समिति चितवन योगहल निर्माण
५००
3
पोखरे ली सामदायि
१,०००
ु क भवन निर्माण सधा
ु र
11
रे डक्रस भवन निर्माण
२,०००
5
ग्रामीण जीवनस्तर सधा
५००
ु रमञ्चद्वारा सञ्चािलत असहाय बालगृह, हेटाैडा-५
विरेन्द्र क्याम्पस टोल विकास महिला सामदायि
५००
ु क भवन निर्माण
10
शरण सामदायि
३००
ु क विकास के न्द्र पर्वाधा
ु र निर्माण
16
वडा नं ७ मा सडक निर्माण (जलदेवी मार्ग)
१,५००
7
अतिथि पार्टी प्यालेस देखि विष्णु चोक सम्म सडक निर्माण
३,०००
15
इन्दु पण्डित घर लाईन ढल तथा पिच निर्माण
३,०००
2
कचपचे चोक देखि रामपरु रोड हुदँ ै डोरिचोकबाट भरतपरु नारायणगढ
३,०००
4
लक
ंु रोड करिब २४७ मि नाला निर्माण र सोही स्थानमा करिब
कृष्ण कुमार श्ष्ठरे को घर देखि दर्घ नारायण पराजलु ीको घर सम्म कालोपत्रे पिच गर्ने 4
२,०००
कृष्णदास कोइरालाको घरबाट खगेदी नहरसम्म र पौडेल चोकबाट
४,०००
6
पर्वू जगं ल सिमानासम्म सडक कालोपत्रे
ज्ञानेश्वरचोकबाट ज्ञानेश्वोर सामदायि
२,०००
ु क वन सम्मको सडक निर्माण 16
ज्योति मार्ग पर्वाधा
२,०००
ू र निर्माण
3
जिवनाथ रे ग्मीको घरदेखि बद्रि ठकुरीको घरसम्म पिच
१,०००
18
तिलकुमार श्रेष्ठको घरदेखि विश्व अर्यालको घर सम्म कालोपत्रे
२,५००
18
नवजिवन टोल सडक
२,०००
11
नाराणपरु चोक देखि ओलिओरालो सम्म सडक निर्माण
२,०००
5
निलगिरी टोल सगु म मार्ग ढल तथा पिच निर्माण
१,०००
11
पन्जना देखि रातो मचानजाने बाटो कालोपत्रे ४ कि.मि
४,०००
28
पात्लेवास चौकी डाँडा सडक निर्माण
४,०००
29
भेटघाट चोक हुदँ ै भवु न बस्ति मिलनचोक सम्म २ कि.मि सडक कालोपत्रे 18
३,०००
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम



कै फियत

२.  रणनैतिक महत्वका योजना तथा अन्य पूर्वाधार विकास

सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
२६ भरतपरु ७ मा ड्रेन निर्माण करिब ४.५ कि.मि
२७ मितेरी सडक निर्माण(३१०) मि
२८ िवष्णु अधिकारीकाे घर - शसिल
ु दवाडीकाे घर - भक्त ब. थापाकाे घरसम्म सडक पिच
के सी घरको चोक देखि उत्तर बाटो हुदँ ै घरे लु टोलबाट वाइपास
२९ राम
रोडसम्म ढल र पिच
३० राम्जाली मार्गमा ढल तथा पिच निर्माण
३१ रामनगर हाईवे देखि लखन पार्क जाने बाटो उच्चस्तरीय ग्राभल
े ७०० मि
३२ रामृष्ण टोल नारायणी मार्ग २१८ मि.बाटो पिच निर्माण
श्रृतु मार्ग (फूलबारी चौतारबाट पश्चिम भरत चौतारा हुदँ ै लम्जुंग
३३
चोक सम्म) सडक कालोपत्रे
३४ अावश्यकता पहिचानकाे अाधारमा कलवर्ट निर्माण
३५ स्याङतान चोकबाट मानबहादरु घरसम्म चोक सम्म बाटो कालोपत्रे
३६ रामनगर खानेपानीमा बोरिंग र पानीको व्यवस्थापन गर्ने
३७ गोन्द्रयाङ देखि के रुङ्गा घोल सम्म सतह ढल निर्माण
चोकबाट जनसेवा किरानाको पछाडीको बाटो हुदँ ै विष्णु
३८ दिपज्योति
पौडेलको घरसम्म सतह ढल निर्माण
नवजाग्रित पार्क डि.पि.आर बमोजिम लागत इस्तमेट समेत तयार गरि
३९
कार्य सरुु वाति गरिएको गौरबको आयोजना
४० भोर्ल्याङ सिँचाइ कुलो निर्माण
४१ स्मेलीचोकबाट मन्टेश्वरीचोक जाने सतह ढल निर्माण
किसानबाट गौतम नगर जाने बाटोमा कल्भर्ट (पिचरोड) बसेलको
४२ साना
खेतको झरना भन्ने ठाउमा पर्वाधा
ू र निर्माण
४३ योगी नरहरी नाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय भान्सा घर निर्माण
४४ इमानसिंह चाेक राेडमिल डाँडा
४५ लाेकतान्त्रिक चाेकबाट िवष्णुचाेक हुदँ ै सम्झना चाेकसम्म सडक
४६ सरु ज प्रताप राणाकाे घरबाट अादर्शचाेकसम्म
४७ ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण के न्द्र
48 सत्यसार्इ मन्दिर पर्वाधा
ू र िनर्माण
जम्मा


वडा विनियोजित बजेट
नं.
(हजारमा)
३,५००
7
२,०००
8
५,०००
13
12

३,५००

3
1
2

३,०००
५००
१,५००

15

४,०००

21
1
12

६,०००
३,०००
२,०००
३,०००

11

३,०००

11

३,०००

29

२,०००
१,३००

27

४,०००

1
19
18
8
23
17

२,०००
१,०००
२,५००
३,०००
१,५००
४००
११०,०००

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
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भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.

स्थान इकाई परिणाम

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम
१ तरकारी तथा फलफुलको बजार निर्माण / मर्मत
एकमष्ठु
२ कार्यविधि निर्माण
३ हाट बजार निर्माण/ मर्मत
२७
४ चिस्यान सहिदको प्यकीङ हाउस निर्माण
म.न.पा. एकमष्ठु
५ साना किसानलाई कृषि ऋणमा व्याज अनदा
ु न म.न.पा. एकमष्ठु
कृषि वालिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम
उन्नत / स्वदेशी हाइव्रीड (गहु/मकै /तोरी) बीउमा
६
म.न.पा. मे.टन
अनदा
ु न (५०% अनदा
ु न)
७ चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम ( ७५% विउ तथा मलमा अनदाु न) म.न.पा. मे.टन
कृषि यान्त्रिकिकरण कार्यक्रम
कम्बाइन हार्भेष्टर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, लेजर लेभलर,
८ ट्रयाक्टर , पावर टिलर तथा एट्याच्मेन्ट र विउ प्रशोधन म.न.पा. एकमष्ठु
के न्द्र आदि
जमिन निरुत्साहनको कार्यक्रम (जमिन तयारी म.न.पा. एकमष्ठ
९ बाजो
ु
तथा वाली कटनीको लागि अनदा
ु न कार्यक्रम)
रासायनिक विषादि प्रयोग नियुनिकरण कार्यक्रम
विषादि अवशेष द्रुत विश्लेषण परिक्षण ल्यावमा
१०
म.न.पा. एकमष्ठु
प्राविधिक
११ जैविक विषादि प्रयोग प्रदर्शन तथा वितरण
म.न.पा. एकमष्ठु
सिच
ं ाई कार्यक्रम(महानगर गौरवको आयोजना)

१
१
१
१
१

दर
२५००
५०
१५००
२०००
४०००

२५००
५०
१५००
२०००
४०००
१०००
१०००

१

१००००

१

२५००

१

५००

५००

१

४००

४००

साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार (बोरिङ्ग,
१२ सिचाइ कुलो मर्मत, ड्रिप ईरीगेसन, पानी संकलन म.न.पा. संख्या
पोखरी आदि)
१३ डिप वोरीङ निर्माण / नहर/ कुलो मर्मत कार्यक्रम म.न.पा. संख्या १५


विनियोजित
बजेट

५२००
४००

६०००

कै फियत

३.  कृषि िवकास

सि.
स्थान इकाई परिणाम दर विनियोजित
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
बजेट
तरकारी, फलफूल तथा पषु ्प खेती प्रवर्धन कार्यक्रम
१४ फलफूल वगैचा स्थापना
म.न.पा. हे
१०
२०० २०००
१५ एक वडा एक फलफूल/तरकारी/पष्प
१०० २०००
ु नर्सरी स्थापन म.न.पा. सखं ्या २०
वाली विमा प्रोत्साहन कार्यक्रम
१६ कृषकलाई विमा सल्क
म.न.पा.
१०००
ु मा अनदा
ु न कार्यक्रम
अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसार कार्यक्रम
१७ पाल्न्ट कल्निक
म.न.पा. सखं ्या १०
२०
२००
१८ आई पि एम कृषक पाठशाला
म.न.पा. संख्या ६
१००
६००
१९ AFU सगं को सहकार्यमा प्राविधिक सेवा विस्तार कार्यक्रम म.न.पा. जना २९
६० १७४०
लक्षित क्षेत्र (वडा नं २९) कृषि विकास कार्यक्रम वडा नं.
२०
एकमष्ठु १
५००
५००
(सिड किट/सिलपाउलीन पाल्सटिक/सिंचाई आदि) २९
२१ तरकारी सिड किट वितरण
म.न.पा.
१
५००
५००
मेयर संग यवु ा लक्षित कार्यक्रम (च्याउ, तरकारी,
२२
४०
५० २०००
फलफुल, मौरी आदि)
२३ कृषि सडक तथा पूर्वाधार
१७०००
एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी सेवा केन्द्रवाट सच
ं ालित कार्यक्रम
२४ स्थलगत घम्ति
संख्या १२
२०
२४०
ु तालिम
२५ वालि संरक्षण कार्यक्रम
एकमष्ठु
४००
२६ तथ्यकङ्क संकलन/crop cutting
संख्या ३
१००
३००
२७ सेवा के न्द्र सदृु ढिकरण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन
एकमष्ठु
३००
अन्य कार्यक्रम
२८ सिप तथा क्षमता विकास तालिम
संख्या ६
१००
६००
कृषक, कृषक समहु , सहकारी तथा
२९
म.न.पा. सखं ्या ३
५०
१५०
सरोकारवालाहरूसगं अन्तरक्रिया गोष्ठी
३० कृषि तथ्याङ्क अधावधिक तथा पस्ति
३००
३००
ु का प्रकाशन म.न.पा. पटक १
बजार अनगु मन (एग्रोभेट, कृषि सहकारी, विषादी
३१
म.न.पा. पटक ५
२०
१००
खद्ु रा विक्रेता, हाटबजार, तरकारी बजार)


कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
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भरतपुर महानगरपािलका

सि.
स्थान इकाई परिणाम दर विनियोजित
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
बजेट
३२ सचू ना तथा सामग्री प्रकाशन
म.न.पा एकमष्ठु १
१००
१००
उत्कृ ष्ट कृषकलाई परु स्कार वितरण (विउ उत्पादक,
३३
म.न.पा. एकमष्ठु ७
३०
२१०
तरकारी, च्यउ, मौरी, फलफूल, कागती, पष्प
ु , कृषि फर्म)
३४ आकास्मिक वालि संरक्षण कार्यक्रम
म.न.पा. एकमष्ठु १
३००
३००
३५ Computer Operator
कृषि शाखा एकमष्ठु
१
५२०
५२०
३६ कृषि ईन्जीनियर
कृषि शाखा एकमष्ठु
१
५२०
५२०
३७ कार्यक्रम अनगु मन/मल्या
म.न.पा. एकमष्ठु १
१००
२००
ु ङ्कन
३८ मोटर साईकल
कृषि शाखा एकमष्ठु
२
२५०
५००
३९ धान दिवस/अन्य दिवस कार्यक्रम
म.न.पा. एकमष्ठु १
१००
२००
४० विविध(सचं ार, लजिस्टिक, आदि)
कृषि शाखा एकमष्ठु
१
२००
२२०
४१ माटो परिक्षण / माटो सधा
म.न.पा. एकमष्ठु १ १५०० १५००
ु र कार्यक्रम
फलफूल तथा तरकारी मुल्य श्रीङ्खाला विकास आयोजना
४२ मल्य
२
५०
१००
ू श्रीङ्खला सम्वन्धी अभिमखि
ु करण कार्यक्रम
प्राविधिक समस्या पहिचान तथा निराकरण (स्थलगत
४३
२
१००
२००
तालिम/विषादि सम्वन्धि तालिम/ Plant clinic)
४४ कृषि वजार पर्वाधा
१
४००
४००
ु र निर्माण
४५ अनगु मन
१
४०
४०
४६ विविध
१
१०
१०
क्रमगत
४७ मेयर सगं यवु ा लक्षित कार्यक्रम (क्रमागत)
१९५०
४८ आकष्मिक कृषि विकास तथा विविध कार्यक्रम (क्रमागत)
४५०
४९ करार तथा सामहि
१८५०
ु क खेती प्रर्वद्वन
५० फलफुल तथा पष्प
६००
ु नर्सरी स्थापाना (क्रमागत)
५१ सक
६००
ं लन के न्द्र/ प्रसोधन के न्द्र/ कोल्ड स्टोर (क्रमागत)
५२ साना सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार (क्रमागत)
७९५०
जम्मा:
८५,०००
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भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
अ
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
पूंजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू
शाखा र सेवाके न्द्रहरूमा प्रयोगशाला संरचना निर्माण
सेवाके न्द्रको लागि प्रयोगशाला सम्बन्धि उपकरण खरिद
शाखामा विरामी पशवु स्तु उपचारको लागि ट्रेविज निर्माण
कुकुरको उपचारको लागि डग के ज खरिद
शाखामा डिस्पेन्सरी व्यवस्थापनको लागि स्टिल र्याक खरिद
सेवाके न्द्रहरू र शाखाको लागि बर्डिजो क्याष्ट्रेटरः मिडियम
पोष्टमार्टम सेट खरिद
सेवाके न्द्रहरू र शाखाको लागि हुफकटर खरिद
सेवाके न्द्रमा खोप संचयको लागि फ्रिज खरिद
बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधानको लागि उपकरण खरिद
मोटरसाइकल खरिद
सेवा के न्द्र मर्मत संभार
Total Mixed Ration (TMR) मेशिन वितरण (क्रमागत)
घाँस काट्ने र प्याकिङ्ग गर्ने मेशिन वितरण (क्रमागत)
मिल्किङ्ग मेशिन वितरण (क्रमागत)
काउम्याट वितरण (क्रमागत)
इलेक्ट्रिक च्याफकटर वितरण (क्रमागत)
ह्वील ब्यारो वितरण (क्रमागत)
स्टेनलेस स्टिलको दधु को क्यान वितरण (क्रमागत)
लागत साझेदारीमा इलेक्ट्रीक च्याफकटर वितरण
ह्वील ब्यारो वितरण
जम्मा पूंजिगत बजेट


इकाई

वार्षिक विनियोजित
लक्ष्य बजेट रू.ह.

संख्या
सेट
संख्या
संख्या
संख्या
सखं ्या
सेट
संख्या
संख्या
सेट
संख्या
संख्या
संख्या
सखं ्या
संख्या
संख्या
संख्या
सखं ्या
संख्या
संख्या
संख्या

८
८
१
१
४
७
२
८
३
३०
२
७
१
२
१७
२५०
१०
१५
६१
५०
१०

१२००.००
१२००.००
१५०.००
६०.००
६०.००
१०५.००
५०.००
१२०.००
९०.००
३००
५००
७००
५००
७००
२८९०
१०००
४००
७५
५९०
१२५०
६०
१२०००.००

कै फियत

४.  पशु िवकास

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
वार्षिक विनियोजित
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
इकाई
नं.
लक्ष्य बजेट रू.ह.
आ चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू
१ नयाँ फार्म/स्रोतकेन्द्र/वडृ र फार्म स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रम
५० भन्दा बढी बाख्रापालन गर्ने व्यवसायिक फार्म/समहु लाई १० फार्म/
१.१
३० ४५००.००
गोटा बाख्रा खरिदमा अनदा
समहु
ु न दिने
१.२ नयाँ फार्म स्थापनाका लागि यवू ा लक्षित ग्रामिण कुखरु ा विकास कार्यक्रम सखं ्या ३
६००.००
२ विद्यमान फार्म प्रवर्द्धनका लागि यूवा लक्षित कार्यक्रम
२.१ यवू ा लक्षित बाख्रा कार्यक्रम
सखं ्या ५
१०००.००
३ गोठ/खोर सधु ार एवं जैविक सरू क्षा व्यवस्थापनमा सहयोग कार्यक्रम सखं ्या ३० ३०००.००
“भरतपुर महानगरको गौरवको आयोजना” एक वडा एक
४
पशु फार्म आधुनिकीकरण कार्यक्रम
४ लागत साझेदारीमा फार्म आधनिु कीकरण कार्यक्रम (प्रति वडा एक प्याके ज) वडासखं ्या १० ५०००.००
कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन ससं ्थान रामपुरसँगको
वडा
५
१७ १०५०.००
सहकार्यमा वडास्तरमा विज्ञ सेवा प्रवाह
संख्या
६ सघं ीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वगं रु प्याके ज कार्यक्रम प्याके ज १
१०००.००
७ अनुदानग्राहीहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रम
७.१ बाख्रापालन विषयक ३ दिने तालिम
पटक १
६०.००
७.२ बंगपु ालन विषयक ३ दिने तालिम
पटक १
६०.००
७.३ कुखरु ापालन विषयक ३ दिने तालिम
पटक १
६०.००
७.४ जैविक सरू क्षा विषयक ३ दिने तालिम
पटक १
६०.००
८ व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम
करोड
८.१ उत्पादनमा आधारित अनदा
१.७ १७०००.००
ु नः प्रति लिटर दधु मा रू. १।– अनदा
ु न दिने
लि.
८.२ पशपु न्छीको विमा प्रिमियममा १२.५% अनदा
पटक ३
३०००.००
ु न
८.३ सहकार्यमा सामदायि
२०००.००
ु क चौपाया पशवु स्तु व्यवस्थापन कार्यक्रम प्याके ज १
८.४ मत्स्य व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग
फार्म २७ २७००.००
८.५ लागत साझेदारीमा काउम्याट वितरण
संख्या २००
८००
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सि.
वार्षिक
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
इकाई
नं.
लक्ष्य
९ अन्य सहायक कार्यक्रम
पटक ४
9=1 रे विज सप्ताह एवं विभिन्न दिवसहरू मनाउने
पशपु न्छी क्षेत्रको योजना तर्जुमा एवं सम्पन्न कृ याकलापहरूको
पटक १
9=2 समिक्षा/वैठक
पटक १२
9=3 सेवाके न्द्रका प्राविधिकसँग मासिक बैठक
पटक १
ं ालित कार्यक्रमहरूको अनगु मन
9=4 सच
आ.अ. १
9=5 आकस्मिक तथा विविध पशु सेवा कार्यक्रम
पटक ६
ू ना प्रकाशन
9=6 सच
पटक ११
ं तथा फार्मको रे कर्ड राख्ने
9=7 दर्तावाला पशपु क्षि
पटक १
ं षी प्रोफाईल तयारी
9=8 सेवाके न्द्र स्तरिय पशपु क्
पशु स्वास्थ्यकर्मी तथा ईन्सिमिनेटरको लगत अध्यावधिक गरि
पटक १
9=9 परिचय पत्र बितरण
पशु सेवा तथ्यांक तथा सचू ना संकलन/संप्रेषण सम्बन्धि सफ्टवेयर
पटक १
9=10 निर्माण/खरिद
१० बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम
माछा-मासु पसल सधा
ु रमा सहयोग कार्यक्रम (प्रत्येक वडामा एक सख्या २९
१०.१
ं
पसल सधा
ु र गर्ने)
डेरी पसल, मासु पसल, पशु औषधि पसल, दाना पसल, फार्म आदिको
१०.२
पटक ३
अनगु मन नियमन गर्ने
११ पशु आहारा व्यवस्थापन
११.१ वहुवर्षे घाँसको विउ/वेर्ना/स्लिप/कटिङ्ग्स खरिद, ढुवानी र वितरण सेट्स १०००००
११.२ घाँसको विउको सिड वैंक स्थापना र सञ्चालन
संख्या १
१२ पशु प्रजनन् तथा नश्ल सध
ु ार
कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (गाई, भैंसी र बाख्रा) लगिस्तिक
संख्या २००००
12=1 सामाग्री समेत
१२.२ इन्सिमिनेटरहरूसँग अन्तरकृ या कार्यक्रम
पटक ३
१२.३ बाँझोपन निवारण घमु ्ती/घरदैलो शिविर
पटक ३


विनियोजित
बजेट रू.ह.
५००.००
५०.००
६०.००
४५.००
१०००.००
३०.००
१५०.००
१८०.००
७५.००
३००.००
१४५०.००
६०.००
१०००.००
१०००.००
४५०.००
१५०.००
३००.००
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सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
नं.
१३ पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन
13=1 मेडिकल उपचार
13.02 सर्जिकल (मेजर र माइनर) उपचार
13.03 गाइनाकोलोजिकल उपचार
13.04 आकस्मिक पशु उपचार सेवा/इपिडेमिक नियन्त्रण
13.05 प्रयोगशाला सेवाः गोवर परिक्षण
13.06 पशु वस्ह
तु रूको लागि विभिन्न खोप खरिद
13.07 खोप लगाउने प्राविधिकलाई पारिश्रमिक
13.08 सडक तथा सामदायि
ु क कुकुरहरूको बन्ध्याकरण
13.09 पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
13.10 आन्तरिक तथा वाह्य परजिवी नियन्त्रण कार्यक्रम
13.11 थन
ु ले ो रोग नियन्त्रणका लागि टिट डिपिङ्ग प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम
13.12 प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि के मिकल/रिएजेन्ट/किट आदि खरिद
१४ पके ट प्याके ज तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम
१४.१ सिमान्तकृत समुदाय लक्षित पशु विकास कार्यक्रम
१४.१.२ बाख्रा खरिद तथा वितरण
१४.१.३ ७५% को बोयर वोका वितरण
१४.१.४ दाना, औषधि लगायतका वस्गतु त सहयोग
१४.१.४ घाँसको विउ/वेर्ना वितरण
१४.२ कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
१४.२.१ कुखरु ाको खोर निर्माण अनदा
ु न
१४.२.२ ६ हप्ता उमेरका स्थानिय कुखरु ा खरिद, ढुवानी र वितरण
१४.२.३ दाना, औषधि लगायतका वस्गतु त सहयोग
१४.३ बाख्रा प्याके ज कार्यक्रम
१४.३.१ बाख्रा खरिद तथा वितरण
१४.३.२ ७५% को बोयर वोका वितरण


इकाई
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लक्ष्य बजेट रू.ह.

हजार
संख्या
संख्या
पटक
संख्या
पटक
पटक
पटक
पटक
पटक
कृषक
पटक
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संख्या २०
सखं ्या १०००
पटक १

२००.००
३२५.००
५०.००

सखं ्या ४०
सखं ्या १
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कै फियत

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम
इकाई
नं.
१४.३.३ दाना, औषधि लगायतका वस्गतु त सहयोग
पटक
१४.३.४ घाँसको विउ/वेर्ना वितरण
पटक
१४.४ समुहगत ग्रामिण कुखुरा विकास कार्यक्रम
१४.४.१ समहू गठन
संख्या
१४.४.२ १ दिने अभिमख
पटक
ु ीकरण कार्यक्रम
१४.४.३ स्थानीय जातका ६ हप्ते चल्ला वितरण
संख्या
१६ एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमका लागि जे.टि.ए. नियक्
ु ती (आधा वर)्ष महिना
१७ कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं कार्यालय व्यवस्थापन कार्यक्रम
१७.१ सेवाके न्द्रहरूको विजल
महिना
ु ी पानी महशल
ु खर्च (सेवाके न्द्र ७)
१७.२ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इन्धन खर्च
महिना
१७.३ विविध खर्च
महिना
जम्मा चालु बजेट
कूल बजेट
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सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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१२
१३
१४
१५
१६
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

वडा
विनियोजित
परिमाण
नं.
बजेट (हजारमा)

पूंजीगत खर्च
विद्यालय रङ्गरोगन (प्रति मावि रु २ लाख र प्रति आवि रु १ लाखका दरले)
विद्यालयहरुको भौतिक सदृु ढीकरण (जस्तापाताको छानो भएका
भवनमा फल सिलिङ,अधरु ा भवन र घेराबारसमेत)
सामदायि
ु क विद्यालयहरुमा शद्धु पिउने पानी तथा शौचालय सरसफाइ
सवै सामदायि
ु क आधारभतू विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार अनदा
ु न
एक वडा एक सामदायि
ु क नमनु ा विद्यालय
सबै मा.वि मा डिजिटल हाजिरी र त्यसको अनगु मन सयं न्त्र विकास
विद्यालय फर्निचर व्यवस्थापन (आवि पचास हजार र मावि एकलाख)
विशेष विद्यालय स्थापना र शिक्षक व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन
अटिज्म् तथा डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका लगायतका लागि छुट्टै
विशेष विद्यालय व्यवस्थापन तथा छात्रवृत्ति
शिक्षक तलव भत्ता निकासा सम्बन्धमा प्रयोगमा ल्याइने Software
निर्माण तथा प्रयोग
कक्षा ११ -१२ मा विज्ञान विषय पढाउने सामदायि
ु क मा वि मा
प्रयोगशाला उपकरण खरिद
कार्यविधि निर्माण गरी विद्यालय समायोजन हुने तथा उत्कृ ष्ट शैक्षिक
गणु स्तर भएका विद्यालयलाई बस खरिद
शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका लागि ल्यापटप १, डेस्कटप ४ तथा प्रिन्टर खरिद
के पा वाचनालय सभाहल निर्माण
६
सवै सामदायि
ु क आधारभतू विद्यालयका लागि एक विद्यालय एक
ल्यापटप कार्यक्रम
जानकी मावि स्वर्ण महोत्सव अनदा
ु न (विद्यालयको प्रस्तावका आधारमा)
सरस्वती मावि जगतपरु स्वर्ण महोत्सव अनदा
ु न (विद्यालयको
प्रस्तावका आधारमा)
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
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५.  शैक्षिक उन्नन्यन

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

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
चालु खर्च
प्रारम्भिक बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ता प्रोत्साहन भत्ता
सैब सामदायि
ु क विद्यालयका प्रअलाई प्रोत्साहन भत्ता
विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगी प्रोत्साहान अनदा
ु न
सवै सामदायि
ु क विद्यालयमा आधारभतू तहका लागि शैक्षिक सामाग्री
अनदा
ु न (गणित विषयका लागि प्रति विद्यालय १० हजार)
सवै मा वि मा ज.ु रे. स./ यु रे स र स्काउट ट्रुप इको क्लब बिस्तार तथा सञ्चालन
बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम
लोपोन्मुख तथा अति सिमान्तकृत समहू का बालबालिकाको
शिक्षामा निरन्तरताका लागि महानगर छात्रवृत्ति
लैङगिक सम्पर्क महिला शिक्षक सशक्तीकरण कार्यक्रम
प्राविधिक शिक्षाको कृषि विषय अध्यापन गर्ने सामदायि
ु क मा. वि.
मा विद्यार्थीको सहभागितामा पढदै कमाउँदै कार्यक्रम
विषयगत समिति गठन तथा शिक्षण सधा
ु र कार्यशाला
यवु ा स्वयं सेवक शिक्षक परिचालन अनदा
ु न
मेघा विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन
स्थानीय पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्री निर्माण तथा प्रवोधीकण तालिम
सिकाइ उपलव्धिका आधारमा विद्यालय, वाल शिक्षा के न्द्र, प्र. अ.,
शिक्षक, र विद्यार्थी परु स्कार तथा सम्मान
सामदायि
ु क सिकाइ के न्द्र व्यवस्थापन अनदा
ु न
विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरवन्दी मिलान व्यवस्थापन
अनगु मन तथा समहू सपु रिवेक्षण
शिक्षा दिवस महानगर दिवस तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसमा
विद्यालय र महानगरस्तरीय विविध प्रतियोगिता
नगर शिक्षा समितिको बैठक खर्च
प्रधानाध्यापक बैठक व्यवस्थापन
शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड मस्यौदा
निर्माण
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२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
शहीद तथा द्वन्द पिडित परिवार तथा असाहाय बालबालिकालाई
शैक्षिक सामग्री वितरण
शैक्षिक झलक बल
ु ेटिन तयारी तथा प्रकाशन
बाल विकास के न्द्रका लागि शैक्षिक उपकरण (स्मार्ट टेलिभिजन आदि) खरिद
नगर शिक्षा योजना निर्माण
प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने लोपोउन्मुख, अतिसिमानतकृत
तथा दलित छात्राछात्रहरुका लागि छात्रवृत्ति
शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन तथा महाशाखाको आन्तरिक
व्यवस्थापन सदृु ढीकरण
कक्षा ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम
महानगर साहित्य तथा संस्कृति उत्थानसम्बन्धी कार्यक्रम
विभिन्न तहको छात्रवृत्ति परीक्षा संचालन तथा नियमन
नवप्रवेशी शिक्षक तालिम कार्यक्रम
विद्यालय सधा
ु र योजना लेखाजोखा
विद्यालयहरुको चल अचल सम्पति अनगु मन तथा अभिलेखन
कार्यविधि निर्माण
विषेश शिक्षाका कक्षामा ब्रेललगायत सहायक सामग्री व्यवस्थापन
सहयोग कार्यक्रम
सामदायि
ु क-सामदायि
ु क विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम
शैक्षिक क्यालेण्डर
कोभिड-१९का कारण अवरुद्ध सिकाइलाई वैकल्पिक प्रणाली (दरू
तथा खला
ु शिक्षा)बाट सहजीकरण
सामदायि
ु क विध्यलायहरुलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा
एकमसु ्ठ शिक्षण सहयोग अनदा
ु न
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा
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६.  युवा तथा खेलकुद
सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
परिमाण विनियोजित बजेट (ह.) कै .
युवा तर्फ
यवु ाउद्यमशिलता प्रवर्धनका लागि नवयवु ा र उद्यमी यवु ा अन्तरक्रिया कार्यक्रम १
१००
कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम गर्ने यवु ा उद्यमी सम्मान
१
२००
अन्तर्राष्ट्रिय यवु ा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय स्वमसेवक दिवस लगायतका दिवस आयोजना १
२००
यवु ा परामर्श कार्यक्रम (स्वयंसेवा, सकारात्मक सोच, उद्यम प्रवर्धन, कुलत १
२००
दर्व्य
ू सन सम्बन्धी)
यवु ा संचार कार्यक्रम
१
१२५
नगर यवु ा सञ्जाल र वडास्तरीय यवु ा क्लव व्यवस्थापन खर्च ( नगर यवु ा २९
३९०
सञजालका लागि एक लाख र प्रति वडा क्लब दस हजारका दरले)
विपद् व्यवस्थापन तथा सामजिक सधा
१००
ु रका क्रियाकलापमा यवु ा परिचालन १
यवु ा संसदको अभ्यास तथा यवु ा संजालको क्षमता विकास तालिम
१
२००
यवु ा उधमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने सहुलियतपर्णू
संख्या
१०००
कर्जामा व्याज अनदा
अनसु ार
ु न
यवु ा तर्फ जम्मा
२५१५
खेलकुद विकास तर्फ
एक वडा/विद्यालय एक खेलमैदान निर्माण
२९
१००३५
चित्रवन रंगशाला निर्माण
१
२०००
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता
१
१०००
प्रदेश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक जित्ने महनगरबासीलाई सम्मान
१
५००
तथा परु स्कृत गर्ने
सामदायि
५०
१२५०
ु क मा वि मा खेल सामाग्री व्यवस्थापन
खेलकूद विकासका लागि सहयोग तथा खेलसगं आवद्ध ससं ्था लाई सहयोग १
१३००
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता
१
१०००
विषेश शिक्षा खेलकुद कार्यक्रम
१
२००
खेलकुद समिति वैठक तथा खाजा
१
१००
खेलकुद विकाससम्बन्धी काननु निर्माण तथा परिमार्जन
१
१००
खेलकुद तर्फ जम्मा
१७४८५
कुल खर्च जम्मा
२०,०००
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७.  वातावरण सरं क्षण एवं विपद् व्यवस्थापन
सि.
नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च
(वातावरण तर्फ )
प्रस्तावित जलदेवि ल्यान्डफिल साइटमा तारबार, SHADE निर्माण
रिङ्ग कम्पोष्ट च्याम्बर
विश्राम स्थल कुर्चि निर्माण
फोहोर डम्पिङ्ग एरियामा पार्क विस्तार
फोहोर डम्पिङ्ग एरियामा पार्क विस्तार
अस्पताल जन्य फोहोर डि.पि.आर
फोहोरको व्यवस्थापनको लागि ग्रावले खरिद तथा अन्य समाग्री व्यवस्थापन
ध्रुर्व लयाण्डफिल्ड व्यवस्थापन
फोहोर व्यवस्थापनमा नमनु ा वडा निर्माणको लागि डष्टविन
पङु ् गी खोला (वडा नं २,३,४) सिमांकङ्कन एवं सरसफाई
के रुङ्गा घोल (वडा नं. ११,१२,९,८) सिमांकङ्कन एवं सरसफाई
बेथरी खोला सिमांकङ्कन एवं सरसफाई
फोहोर मैला व्यवस्थापन श्रोत के न्द्र स्थापना
सिउरे ज ट्रिट्मने ्ट प्लान्ट डि पि आर वडा नं २,३,१०
वेष्ट म्यानेजमेन्ट मास्टर प्लान म्याचिङ्ग फन्ड
ढल निर्माण तथा मर्मत
ढल नाला सफाइ
शबदाह गृह निर्माण व्यवस्थापन मगेनि वरुवा
Pet Bottle Grinder Machine खरिद
पङु ् गी खोलामा ग्याबिन जालि लगाउने काम
(हरियाली प्रवर्द्बन तर्फ )
महानगर स्तरिय पार्क निर्माण


वडा विनियोजित कै फियत
नं. बजेट (हजारमा)
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३०००
१५००
५००
५००
६००
२००
१०००
१०००
३००
७५०
५००
१५००
४००
३००
५०००
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सि.
नं.
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

१
२
३
४
५
६
७
८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
डिभाइडर तथा कार्यालय परिसरमा विरुवा रोपण कार्यक्रम
नारायणी नदि सि विच मोडल पार्क निर्माण
ओपन जिम निर्माण
फलफूल तथा जडीबटु ी को विरुवा वितरण
वातावरणमैत्रि वडा निर्माण र घोषणा
(विपद् व्यवस्थापनतर्फ )
डुबान उद्दार कार्यका लागि खरिद गरिएका डुङ्गा सचं ालनका लागि
आवश्यक सामग्रीहरु (लाईफ जाके ट, हेलमेट, पम्प, भण्डारण बक्स खरीद)
महानगरपालिका कार्यालय, महाशाखा, विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयको
लागि फायर एक्स्टिङ्गइु सर खरीद
महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा आपतकालीन सामाग्रीको
भण्डारण तथा व्यवस्थापन
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
                      चालु खर्च
(वातावरण तर्फ )
सडक बत्ती मर्मत तथा निर्माण
फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरण वर्गिकरण वरि कम्पोष्टमल बनाउने र
प्लाष्टिक जन्य फोहोरलाई पनु प्रयोग सम्बन्धि तालिम
फोहोर मैला तथा ल्याणफिल साईट व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन र
अवलोकन भ्रमण
सचेतना मल
ु क बोर्ड लगाउने काम
वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम
फोहोरमैला व्यवस्थापन बापत निजि क्षेत्रको ठे क्का सम्झौता
बापतको रकम भक्
ु तानि
फोहोरमैला व्यवस्थापन बापत सरसफाई शल्क
ु को ७० प्रतिशत निजि
क्षेत्रलाई भक्
ु तानी
फोहोरमैला व्यवस्थापन बापत सरसफाई शल्को
ु ३०प्रतिशत
सम्बन्धित टोल लाई भक्
ु तानी


वडा विनियोजित कै फियत
नं. बजेट (हजारमा)
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वडा विनियोजित कै फियत
नं. बजेट (हजारमा)
बेवारिशे शब व्यवस्थापन
५००
फोहोरमैला व्यवस्थापनसगं सम्बन्धित कार्यविधि तयारी तथा प्रकाशन
१००
मानव मलमत्रु ब्यबस्थापन
२००
Volumn Base garbage management Piolatting
३००
महानगर भित्र साइकल चलाउन प्रबर्धन कार्यक्रम
४००
प्लास्टिक झोला मक्त
५००
ु कार्यक्रम
अब्यवस्थित पार्कि गं, बातावरण प्रदषु ण नियन्त्रण
४००
सडक अधिकार छे त्र भित्र खानेपानी पाइप व्यवस्थापनका लागि
१००
जनचेतना अभिब्रिधि कार्यक्रम
वातावरण सम्बन्धी बीबिध कार्यक्रम
१०००
बालककुमारी कन्या मावि तथा गणेश हल नजिक प्रयोगमा
२१५०
ल्याइएको जग्गाको भाडा
(हरियाली प्रवर्द्बन तर्फ )
नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादन कार्यक्रम
६००
पोखरी तथा पानीको महु ान संरक्षण
१५००
(विपद् व्यवस्थापन तर्फ )
स्थानीय आपतकालीन कार्य सचं ालन के न्द्र स्थापना तथा व्यवस्थापन
५००
प्रकोप प्रतिकार्य तालिम वडा तथा विद्यालयस्तर
३००
प्रकोप न्यूनीकरण चेतनामल
ू क सामाग्री डिस्प्ले तथा होडिङ्गवोर्ड
३००
राख्ने कार्यक्रम
महानगरर वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको क्षमता विस्तार कार्यक्रम
५००
प्रकोप क्षमता लेखाजोखा सचु ी तयार तथा अभिलेख तयारी र प्रकाशन
१००
भक
५००
ु म्पबाट सरु छित भवन निर्मानका लागि मेसन तालिम संचालन
कूल जम्मा खर्च
८००००
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
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८.  स्वास्थ्य सेवामा सध
ँ
ु ार एवं पहुच
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च 
स्वास्थ्य ससं ्था भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार (वडा नं ६, १३, २२ को
स्वास्थ्य ससं ्था भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य ससं ्था मर्मत)
भरतपरु महानगरपालिका वडा नं १ देवघाट आयर्वेद
ु औषधालय र
वडा नं २९ मा कविलास स्वा चौ र डालेटार आयर्वेद
ु औषधालय
भवन निर्माण तथा मर्मत
स्वास्थ्य ससं ्थाहरुका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर आदी खरिद
स्वास्थ्य ससं ्थाहरुमा डिजिटल हाजिरी तथा अनगु मन सयं न्त्र विकास
स्वास्थ्य ससं ्थाहरुका लागि फर्निचर, फिक्सचर्स खरिद
भरतपरु अस्पताललाई गर्भवतीलाई निशल्क
ु सेवा प्रदान गर्न एम्बुलेन्स खरिद
प्रयोगशाला स्थापना तथा संचालन सामाग्री खरिद
गर्भवती महिलाका लागि घमु ्ती अल्ट्रासाउन्ड (भिडियो एक्सरे ) सेवा
उपलव्ध गराउन पोर्टेबल मेशिन खरिद
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च 
सतु ्के री हुने महिलाका लागि निशल्क
ु एम्बुलेन्स/यातायात खर्च
गर्भवती महिलाका लागि क्याल्सियम सप्लिमेन्टेशन कार्यक्रम
गर्भवती महिलालाई निशल्क
ु झल
ु वितरण कार्यक्रम
महिलाहरुमा हुने पाठे घरको मख
ु को क्यान्सर जाँच सम्बन्धि कार्यक्रम
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउने
महिला स्वास्थ्य स्वयसं वि
े का अर्धवार्षिक/वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम
महिला स्वास्थ्य स्वयसं वि
े काहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
दीर्घकालिन सेवा गरे का महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई
सम्मानजनक विदाई
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलार्इ मासिक यातायात खर्च
कोरोना भाइरस संक्रमण लगायत अन्य संक्रामक रोग रोकथाम,
नियन्त्रण तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन


परिमाण बजेविनियोजित
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१
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

19 महामारीको अवस्थामा आकस्मिक औषधी तथा सामाग्री खरिद

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

महामारी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि हेल्थ डेस्क, स्क्रिनिङ तथा
द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन तथा व्यवस्थापन
डेंगी, स्क्रब टाइफस, औलो लगायतका भेक्टरजन्य रोगहरुको
रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम
स्वास्थ्य शिविर (विशेषज्ञ, आयर्वेद
ु , परिवार नियोजन) साथै घमु ्ती
सेवा संचालन
सरू ्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धि कार्यक्रम साथै
एपिक्याट सम्मेलन तयारी तथा आयोजना
नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम र शोध कार्य समेत
स्वास्थ्य ससं ्था प्रमख
ु हरुको मासिक/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक समिक्षा
स्वास्थ्य संस्थामा औषधी सामाग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी
स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आवश्यक ओपिडि टिकट, आमा सरु क्षा
लगायत फर्म फर्म्याट छपाई
स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि पानी तथा विद्युत विल भक्
ु तानी
स्वास्थ्य ससं ्थाहरुलाई टेलिफोन इन्टरनेट
स्वा.चौ., आ.स्वा.के ., न.स्वा.के ., आयर्वेद
ु औषधालय लगायतका
स्वास्थ्य संस्थाहरुको घरभाडा भक्
ु तानी
खोप क्लिनिक सचं ालन यातायात खर्च
गाउँघर क्लिनिक संचालन यातायात खर्च
परामर्श सेवा शल्क
ु (२४ घण्टे वर्थिङ्ग सेन्टर अनमी, प्रयोगशाला,
आधारभतु स्वास्थ्य के न्द्र, नगर स्वास्थ्य के न्द्र, सामदायि
ु क स्वास्थ्य
इकाई, खोप कार्यकर्ता, कार्यालय सहयोगी तथा कोभिड नियन्त्रण)
स्वास्थ्य ससं ्थाहरुबाट निशल्क
ु स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधी तथा
सर्जिकल सामाग्री खरिद
स्वास्थ्य सचू नाका लागि बल
ु ेटिन, पार्श्चचित्र, प्रतिवेदन तयार मार्फत
स्वास्थ्य सचू ना प्रवाह
पर्णू खोप महानगरपालिका घोषणा दिगोपन सनिश्
ु चितता


परिमाण बजेविनियोजित
ट (हजारमा) कै .
१
५००
१

२००

१

६००

१

५००

१

१५००

१
१
१

३००
६००
१००

१

३००

१
१

७००
६००

१

६००

१
१

८००
३५०

१

१५५००

१

७०००

१

४००

१

४००
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सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
निजि स्तरका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ससं ्थाहरुको अनगु मन तथा
नियमन
समदा
ु य तथा विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम साथै
सामदायि
ु क विद्यालयमा स्वास्थ्य जाँच कक्ष स्थापना
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सचु ना प्रणाली (HMIS) सदृु ढिकरण कार्यक्रम
आयर्वेद
ु औषधालयहरुबाट निशल्क
ु वितरणका लागि आयर्वेद
ु
औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद
जेष्ठनागरिकको जिवनशैली परिवर्तन र स्वस्थ आहार विहार कार्यक्रम
आयर्वेद
ु पद्दती मार्फत नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
योग शिविर सम्वन्धी कार्यक्रम
औषधीयक्त
ु जडिबटु ी प्रवर्द्धन तथा उपयोग कार्यक्रम
स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र दीर्घजिवनका लागि रोग प्रतिरोध
सम्वन्धी कार्यक्रम
गरिव तथा विपन्न, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, विपन्न-दलित
तथा कडा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निशल्क
ु स्वास्थ्य विमा
कार्यक्रम
गरिब बिरामीका लागि उपचार सहयोग तथा विविध कार्यक्रम
भरतपरु अस्पताललाई महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता
भएकाहरुको ओपिडी सेवा शल्क
ु अनदा
ु न
रक्तदानलाई प्रोत्साहन साथै रक्तदाताहरुलाई वडा मार्फत सम्मान
कार्यक्रम

परिमाण बजेविनियोजित
ट (हजारमा)
१

२००

१

४००

३

३००

१

२०००

१
१
१
१

१५०
३००
२००
२००

१

२००

१

८००

१

७००

१

६०००

१

८००

ु न्य पदार्थ विक्रि वितरण अनगु मन कार्यक्रम
50 मदिरा तथा मासज

१

१००

51 लागू औषध नियन्त्रण कार्यक्रम

१

२००

52

1

२००

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

म्याद गज्
रे ा औषधि र जोखिमयक्त
ु क
ु मेडिकल फोहोरको व्यवस्थापन
सम्बन्धि कार्यक्रम

५४७००
९५०००

चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा 


कै .
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९.  रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्वन
सि.
नं.
१
२

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको लागि एक थान मोटरसाइकल खरिद
विदेशको सिप स्वदेशको लागि कार्यक्रम- सिप अनसु ार परियोजना
संचालनको लागि उपकरण खरीद अनदा
ु न
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
                      चालु खर्च
संचार महसल
ु
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाका लागि इन्भटर खरिद
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा व्यवस्थापन कार्यक्रम
सहकारी ससं ्थाहरुलाई बिधति
ु य सचू ना प्रवाह र व्यवस्थापनको लागि
सफ्टवेर निर्माण
सहकारी संस्थाहरुको संस्था दर्ता फाईलहरुलाई डिजीटलाइज्ड गर्ने
सहकारी सचेतना तालिम तिन दिने
सहकारी शिक्षा तथा एकीकरण प्रवर्द्धन तालिम एक दिने
सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी अन्तरक्रिया एक दिने
सहकारी लेखापालन र व्यवस्थापन तालिम
यवु ा तथा उधमीहरूलाई व्यवसायिक क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण
सहजीकरण कार्यक्रम
राष्ट्रिय सहकारी दिवस सम्मान, परु स्कार तथा सहकारी सम्वन्धि विभिन्न
विधामा प्रतियोगिता
प्रभावकारी सहकारी व्यवस्थापन अन्तरक्रिया एक दिने
रोजगार प्रवर्द्धन
महानगर सहकारी गतिविधि प्रकाशन
सहकारी क्षेत्र सधा
ु रको लागि अनगु मन कार्यक्रम
विदेशको सिप स्वदेशको लागि कार्यक्रम- सिप अनसु ार परियोजना निर्माण
र अन्य सहजीकरण कार्यक्रम


विनियोजित बजेट
कै फियत
(हजारमा)
३००
२०००
२३००
२०
२००
५००
५००
५००
१५००
१०००
१०००
५००
२०००
३००
१०००
१००००
३००
५००
१०००
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सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१७ आम सचं ारको माध्यम बाट सहकारी सम्बन्धि नियमित सचू ना प्रवाह
विदेशको सिप स्वदेशको लागि कार्यक्रम संचालनको लागि यवु ाहरूको
१८
लगत संकलन
यवु ा तथा उधमीहरूलाई व्यवसायिक वित्तीय पहुच र बजारीकरण
१९
सहजीकरण कार्यक्रम
२० विविध खर्च
विदेशको सिप स्वदेशको लागि कार्यक्रम- सिप अनसु ार परियोजना
२१
संचालनको लागि ब्याज अनदा
ु न
सहकारी मार्फत यवु ा स्व-रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि सहकारी ससं ्थालाई
२२
पँजु ीगत अनदा
ु न
२३ उत्पादक सहकारी ससं ्थाहरुलाई अनदा
ु न र भवन निर्माण क्रमागत समेत
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा



विनियोजित बजेट
कै फियत
(हजारमा)
२००
१००
१०००
५०
५०००
२०००
८५३०
३७७००
४००००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

१०.  उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
सि.
नं.
१
२

१
२
३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च
महानगरको सबै वडाहरुको एकीकृत प्रोफाइल तयार
नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहल निर्माण
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च
निजी क्षेत्रकाे सहकार्य एवं सहभागितामा विभिन्न तािलमहरू सञ्चालन
महानगरकाे विविध िवकास गतिविधिकाे प्रकाशन
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा



विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा)
१७००
५००
२२००
९००.३४
९००
११०००
१२८००.३४
१५०००.३४
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११.  ससं ्कृति तथा पर्यटन प्रर्वद्धन
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च 
प्रमख
ु ७ गन्तब्यहरुको एप्स निर्माण (सात वटा)
टासी क्षिरिग बौध गमु ्बा भौतिक पर्वधा
ू र निर्माण (वडा नं. १५)
कञ्चन बिनायक वौद्ध गमु ्वा वडा नं २१
शवपञ्चायन दर्गा
ु मन्दिर मर्मत वडा न ४
मेघौली राइनो पार्क निर्माण (डि.पि.आर तयार भैसके को)
अमृत योगशाला के न्द्र पर्वाधा
ु र वडा न २५
कालिका मन्दिर साझापरु सत्तल निर्माण वडा न २८
गर्गेश्वर मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण (वडा नं. १५)
राम मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा न १
नक्सा सहित अग्रेजी टुर गाइड पस्ति
ु का प्रकाशन
काम्गुन उर्गेन छ्याेलिङ गमु ्वा वडा नं १८
अर्मुत सम्पदा संरक्षण तथा प्रर्बधन
सिद्धिविनायक मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं १२
बेलचोक गणेश मन्दिर वडा न ३
विभिन्न दिवशहरुको आयोजना
चैतन्य महादेव मन्दिर पर्वाधा
ु र वडा नं २५
अकला देवी मन्दिर पर्वाधा
ु र वडा नं २९
कालिका मन्दिर राधापरु वडा न १४
विशेश्वर महादव मन्दिर पर्वाधा
ु र वडा नं २४
ल्ह घोम याङ्ग बौद्ध गमु ्बा वडा न.ं ७ मस्याङ्गडी टोलमा पर्वधा
ू र निर्माण
एनआरएन बृद्धाश्रम देवघाट, वडा नं. १
तिनखोले बौद्ध गमु ्वा कम्पाउण्ड वाल वडा नं २
विन्धवासीनि मन्दिर पर्वाधा
ु र वडा नं २१
कृतन गमु ्बा निर्माण
ल्हाभमु पाल गमु ्बा मस्याङदी टोल वडा नं ७
नारायणी कला मन्दिर मर्मत संभार तथा फर्निचर, वडा नं. २


विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा )
400
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200
200
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सि.
नं.
27
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
श्री किरण तामाङ्ग उत्थान संघ, वडा नं. १९
ङाग्युर सेराव लिङ्ग गमु ्बा निर्माण, वडा नं. १५
राइनो कुञ्ज पर्यटन पर्वधा
ू र विकास वडा नं. १३
नयाँ किरण टोल विश्राम स्थल व्यवस्थापन, वडा नं. ११
श्री राम मन्दिर लक्ष्मीपरु भौतिक पर्वाधा
ू र निर्माण, वडा नं. ४
पर्यटन स्तम्भ निर्माण
गणेश मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं १०
गणेश मन्दिर गणेशचोक भौतिक पर्वाधा
ु र वडा नं ८
गरुु ङ्ग गमु ्बा पर्वाधा
ू र निर्माण, वडा नं. १४
ओम शिवालय मन्दिर भौतिक पर्वाधा
ु र वडा नं १३
पञ्चिशिल गमु ्वा रंगरोगन वडा नं ९
इदगाह कमिटि भवन निर्माण
लक्ष्मिनारायण मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं १९
शिवालय मन्दिर पर्साढाप पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं २७
थारु सांस्कृतिक जगेर्ना ससं ्थाको व्यवस्थापन, वडा नं. १४
श्री कृष्ण प्रणामी सामदायि
ु क भवन निर्माण वडा नं १२
डम्फु समाज गमु ्वा पर्वाधा
ु र वडा न १९
देविस्थान पार्क निर्माण, वडा नं. २४
प्रचारप्रसार सामाग्री निर्माण (ब्रोसर,ए्ररोबोर्ड होडिङ्ग, बोर्ड, सचू ना
बोर्ड, पर्यटन पत्रिका प्रकाशन
कालिका मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण, वडा नं. १०
दिब्यनगर गमु ्वा पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं २६
बाध्यवाधन सामग्री खरीद वडा नं १६
तामाङ गमु ्वा निर्माण भरतपरु १४
गमु ्वा पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं २३
बेलचोक भगवति मन्दिर वडा नं ३
नेजेल्याम्फु वौद्ध गमु ्वा पर्वाधा
ु र वडा नं २०
लक्ष्मिनारायण मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं ४
विभिन्न प्रतिष्ठानको भौतिक निर्माण


विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा )
300
400
700
300
500
2500
200
200
500
200
200
500
70
200
500
200
65
500
400
300
200
200
100
200
100
200
100
1000
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सि.
नं.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1
2
3
4

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
स्मार्ट पार्क भौतिक निर्माण रामनगर, वडा नं. १
कामक्ष्य मन्दिर भौतिक पर्वधा
ू र निर्माण, वडा नं. ८
वेलसहर मध्यवर्ति सामदायि
ु क वन ताल मचान निर्माण, वडा नं. १३
शिवालय जेष्ठ नागरीक पार्क निर्माण वडा नं २२
बिष्णु मन्दिर पर्वाधा
ु र भरतपरु १५
मृग र वाघको प्रतिमा निर्माण
छे च्यु थर्पलिंग गमु ्बाको परिसरमा रहेको सग्रं हालय पर्वधा
ू र
व्यवस्थापन, वडा नं. ११
छे लिङ बौद्ध गमु ्वा पर्वाधा
ु र वडा न १७
ओशो नारायणी ध्यान के न्द्र, वडा नं. २१
दर्गा
ु र निर्माण, वडा नं. १४
ु मन्दीर सनु ्दर बस्ती पर्वाधा
रामेश्वर शिवालय मन्दिर पर्वाधा
ू र निर्माण वडा नं ५
श्री कृष्ण प्रणामी भवन निर्माण
हरिहर मन्दिर नारायणगढ, वडा नं. १
सनातान विधापिठ ठिमरु ा, वडा नं. १
होम स्टे व्यवस्थापन तथा पर्वधा
ु र निर्माण
राइनो पार्क पर्यटन पर्वधा
ू र विकास, वडा नं. १२
जखडीमाई मन्दिर पर्वाधा
ु र निर्माण वडा नं ११
सर्कि ट तथा पदमार्ग निर्धारण तथा प्रर्बधन (लेकसाइट सर्कि ट, पहाडी
पदमार्ग, धार्मिक पदमार्ग, साँस्कृतिक पदमार्ग, सितामाइ, पटिहानी,
जगतपरु , शक्र
ु नगर, गोलाघाट पर्यटन सर्कि ट) डिपिआर निर्माण
सम्पदाहरु सग्रं हालय तथा सांस्कृतिक भवन डि.पि.आर ् निर्माण
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च 
वृहत पर्यटन गरुु योजना पर्वु तयारी
टुर गाइड होम स्टे भाषा लगायतको तालिम
मेला, महोत्सव प्रर्दशनि साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु
सरोकारवाला सहित गन्तब्य भ्रमण
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा 


विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा )
1000
500
700
200
200
300
200
200
500
400
300
300
700
500
1400
1000
200
400
600
28235
500
400
665
200
1765
30000
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१२.  लक्ष्यित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6

1
2
3

4
5

6

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पंजू ीगत खर्च
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरुका लागि पसु ्तकालय निर्माण तथा
पसु ्तक डिजिटाईजका लागि सामाग्री खरिद र व्यवस्थापन
सामाजिक विकास माहाशाखाको लागि फोटोकपी मेशीन खरिद
साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अधरु ो
भवन निर्माण कार्यको बाँकी कार्यका लागि महानगरलाई
हस्तान्तरण एवम् फर्निसिङ् लगायत कार्यालय व्यवस्थापन
जेष्ठ नागरिक वृद्धाश्रमको भवन निर्माण अनदा
ु न सहयोग कार्यक्रम
जेष्ठ नागरिक मन्दिर र भवन निर्माण
लम्जुङ्ग तमु आमा समाज भवन निर्माण
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च
सबै क्षेत्र समेटिने गरी भिडियो क्लिप तयारी र स्थानीय
टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण
स्थानीय रे डियोबाट सचू नामल
ू क सन्देश तयारी र प्रसारण
द्दन्द्द पिडित -प्रभावित/द्दन्द्का क्रममा घाइते अपाङ्गता
भएका व्यक्ति एवम् महिलाका लागि दिगो जिविको
पार्जनका लागि आर्थिक सहायता एवम् सहयोग कार्यक्रम
अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् उनको परिवारको आर्थिक
आत्मनिर्भरताका लागि सीप तथा व्यवसायिकता विकास
तालिम एवम् बस्गतु त टेवा सहयोग अनदा
ु न
बहिरा व्यक्तिहरुका लागि बेकरी तालिम
आदिवासी जनजातिका लागि कार्य योजनामा आधारित
सभं ाव्य व्यवसाय –कृषि-माछापालन-मौरी-प्लम्विङ्मोटरसाईकल मर्मत-इलोक्ट्रोनिक-हाउस वायरिङ्न-र्सरी
लगायतका क्षेत्रमा सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
100
145
200
2000
1200
300
3945

200
100
700

500
200

300
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सि.
नं.
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17

18

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
सम्भाव्यता पहिचानका आधारमा सीप तथा व्यवसायिकता
विकास तालिम
परम्परागत पेशा व्यवसाय सदृु ढीकरणका लागि विपन्न एवम् उपेक्षित
मस्लि
ु म महिलाका लागि सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम
स्वरोजगार सिर्जनाका लागि महिला -आदिवासी-जनजातीदलित-एवम् पिछडा वर्गका यवु ाहरुका लागि हेयर-शैलनु
तालिम आवश्यक सामाग्रि व्यवस्थापन
विपन्न महिलाका लागि कृषिमा आधारित सीप तथा
व्यवसायिकता विकास तालिम ,५ दिने
पिछडा वर्ग, अति सिमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा
समदाु यलाई नेतृत्व विकास तथा अधिवाचन सीप प्रशिक्षण, ३ दिने
मस्लि
ु म महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास तथा
अधिवाचन सीप सम्बन्धी प्रशिक्षण, ३ दिने (६० जना )
मर्यादित महिनावारी र पनु :प्रयोग स्यानेटरी प्याड बनाउने
सीप सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (६० जना)
सम्भाव्यताका आधारमा छनौट भएका लक्ष्यित वर्गका
लागि सीप तथा व्यवसायिक विकास तालिम, २० जना
वडा वडामा बाल मैत्री अभियन्ता छनौट-परिचालन तथा
क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, ५ दिने, ६० जना
महानगरका महिला जनप्रतिनिधिहरु, महिला कर्मचारीहरु
बीच अन्तरसम्बाद कार्यशाला गोष्ठी
बालमैत्री महानगर स्तरीय÷वडास्तरीय समिति
गठन, परिचालन, व्यवस्थापन आवश्यकता अनसु ार
सरोकारवालाहरु बीच अन्तक्रिया-छलफल एवम्
कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन समेत
बालमैत्री स्थानीय शासन सदृु ढीकरण-बालश्रम
न्यूनीकरणको अवस्था, प्रयास र उपलव्धीहरुको लेखाजोखा
विश्लेषण र स्थितीपत्र तयारी र प्रकाशन


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
100
150

789

300
150
150
200
150
348
200

348

348

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
19
20

21

22
23

24

25

26

27

28
29
30
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
अर्न्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस
नगरस्तरीय बालसञ्जाल परिचालन-व्यवस्थापन एवम्
बैठक सञ्चालन
नगरस्तरीय दिवसीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन(राष्ट्रिय महिला
अधिकार दिवस अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस राष्ट्रिय मानव
बेचविखन विरुद्भको दिवस
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि खेलकुद,
स्पीच थेरापी, फिजिकल थेरापी तथा शैक्षिक सामाग्री सहयोग
छुवाछुत कसरू र सजाय सम्बन्धी जानकारीमल
ू क सचू ना
बोर्ड तयारी र वितरण
सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन सहयोग
कार्यक्रम(यातायात-औषधोपचार-पोषणदाहसंस्कार,घरभाँडा लगायतमा संस्थागत अनदा
ु न सहयोग)
वडागत रुपमा सामाजिक सरु क्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको
विवरण तयारी र प्रकाशन
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दर्व्य
ु वहार विरुद्भमा महिला
पत्रकार -कर्मचारी-महिला जनप्रतिनिधिहरु बिच अन्तरकृ या
तथा अन्तरसम्बाध कार्यक्रम
वडास्तरीय बालक्लबका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास
लागि बालअधिकार सम्बन्धी अनशिक्ष
ु ण २ दिने गाउँस्तर
आर्थिक आत्मनिर्भरता एवम् दिगो जिविकोपार्जनको
अवसरको पहिचानका लागि व्यवसायिक संम्भाव्यताको
लेखाजोखा र कार्ययोजना तयारी
चौमासिक प्रगति समिक्षा
किशोरावस्थाका बालबालिकाहरुका लागि लागू औषध
दर्व्य
ु सनी, साईवर क्राईम विरुद्ध सचेतना एवम् आत्मरक्षा
सम्बन्धी अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम, १ दिने


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
50
348

200

200
150

1300

50

150

348

20
50
348
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सि.
नं.
31
32
33

34

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
तालिम प्राप्त विपन्न महिलाका लागि व्यवसाय स्थापना खर्च
अनदा
ु न
अर्न्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस
ज्येष्ठ नागरिक सघं चितवनको समन्वय र सहकार्यमा माध्यामिक
तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि अन्तरपसु ्ता सीप
हस्तान्तरण एवम् अनभु व आदान प्रदान कार्यक्रम
वडास्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुका लागि काननि
ु
सचेतना कार्यक्रम प्रति समहु ३० जनाका दरले ,३ दिने

परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
400
50
100

180

35

वडास्तरमा रहेका टोलविकास संस्था-बालक्लबविद्यालयका शिक्षक-अभिभावकहरुका लागि बालश्रमबालविवाह-दण्ड रहित शिक्षा बालबालिका माथि हुने
दर्व्य
ु ण १ दिने
ु वहारका असर सम्बन्धी वडास्तरीय अनशिक्ष

348

36

नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी सामाजिक संघसस्थासँग
चौमासिक अन्तरक्रिया एवम् प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

150

37
38
39

40

41

पारीवारिक सहमतिमा र आफू खसु ी अन्तरजातीय विवाह
गर्ने दम्पतिलाई प्रोत्साहन एवम् सम्मान
वडा स्तरमा रहेका महिला ससं ्था मार्फत किशोरी समहू गठनपरिचालन र किशोरी समहू परामर्श सेवा के न्द्र स्थापना र सञ्चालन
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतका
शाखाहरुको मासिक बैठक
वडास्तरीय लक्ष्यित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी
वडास्तरीय महिला समिति गठन,परिचालन र व्यक्तित्व
विकासको प्रारम्भिक प्रशिक्षण २ दिने
विपदमा परे का र परिवारबाट परित्यक्त भएका ज्येष्ठ
नागरिकहरुलाई सरु क्षित आवास सहितको संरक्षण सेवामा
सहयोग कार्यक्रम


500
348
60

150

200

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
42
43
44

45
46

47
48

49

50

51

52
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नगरस्तरीय÷वडास्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिको
गठन एवम् परिचालन
व्यवसाय स्थापना खर्च अनदा
ु न सहयोग
विपन्न आदिवासी जनजाति वर्गको आर्थिक
सशक्तीकरणका लागि व्यवसायिक विकासको सम्भावना
पहिचान, लेखा जोखा र कार्ययोजना तयारी
लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापनका लागि वडास्तरीय समितिको
गठन,परिचालन र व्यवस्थापन (द्भैमासिक बैठक समेत)
वडा स्तरमा छुवाछुत मक्त
ु अभियान (दलित एवम् गैरदलित
बीच अर्न्तरघल
ु न कार्यक्रम)
माध्यामिक तहका सामाजिक बिषयका शिक्षकहरुलाई
छुवाछुत र भेदभाव विरुद्ध काननु ी सचेतना सम्बन्धी सचेतना
मल
ू क कार्यक्रम, २ दिने
स्थानीय बालअधिकार समितिको बैठक
ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारका साथै मर्यादित जीवन
÷अनभु व जन्य सिकाईका लागि समदा
ु य तहमा सचेतना
अभिवृद्धिका साथै दिवा के न्द्र सञ्चालनका लागि
आवश्यक सामाग्री खरिदमा सहयोग प्रदान
सडक बालबालिकाका लागि प्रहरी नागरिक अभियान अन्तर्गत
सञ्चालित पिटुसिटु ससं ्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सदृु ढीकरण
एवम् सडक बालबालिकाको उद्धार, सरं क्षण, स्वास्थोपचार,
शिक्षा, पोषण लगायत व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अति
आवश्यकीय साहयता सामाग्रीको उपलव्धता, व्यवस्थापन र वितरण
महिला जनप्रतिनिधि महिला समहु अगवु ा एवम् टोल
विकास संस्थाका अगवु ाहरुका लागि नेतृत्व विकास तथा
सञ्चार सिप काननु ी सचेतना सम्बन्धी अभिमखि
ु करण प्रति
समहु ३० जनाका दरले २ दिने


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
350
200
40

335
150

75
68

100

348

400

100

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
53

54

55

56

57
58
59
60

61

62

63

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस ( बालिका दिवसबालश्रम विरुद्धको दिवस समेत)
वडास्तरीय बालक्लव एवम् नगर बाल सञ्जालका
पदाधिकारीहरुका लागि अन्तर जिल्ला अनभु व
आदानप्रदान एवम् अध्ययन अवलोकन भ्रमण ३ दिने
वडा नम्बर 29 मा बालविवाह मक्त
ु वडा बनाउन
अभियानमल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन
लैङ्गिक हिसं ा पिडित तथा प्रभावितहरुका लागि संरक्षण
सेवा,काननु ी उपचार,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,मनोबैज्ञा
निक सहयोग एवम् सीप तथा रोजगारी सिर्जनाका साथै
प्रभावितहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण स्थानीय समितिको बैठक र व्यवस्थापन
व्यवसाय स्थापना खर्चका लागि बस्गतु त टेवा सहयोग
(अधिकतम रु. १०,००० मा नबढ्ने गरी
बालमैत्री वडा घोषणाका लागि वडास्तरमा अपनाउनु पर्ने
प्रक्रियाका सबै चरणहरुमा सहजीकरण सेवा प्रवाह
सामाजिक सरु क्षा भत्ता वितरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका
लागि सम्बन्धित बैङ्कहरुसँग अर्न्तरक्रिया कार्यक्रम
सीप तथा व्यवसायिकता विकासलाई निरन्तरता दिन अति
आवश्यकीय व्यवसाय स्थापना खर्चका लागि अनदा
ु न
सहयोग ( आवश्यकता अनसु ार बढीमा प्रति व्यक्ति रु.
दशहजार सम्म नबढ्ने गरी)
सहभागितात्मक लेखाजोखा विधीबाट व्यवसाय छनौट तथा
प्रवर्दन कार्ययोजना तयारी
महानगर क्षेत्र भित्र सञ्चालित बालगृह सञ्चालकहरु बीच
बालगृह सञ्चालन मापदण्डका बारे मा अभिमख
ु ीकरण एवम्
गृहमा सरं क्षित बालबालिकाको पारीवारीक लेखाजोखा र
विश्लेषण (विवरण अद्यावधिक)


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
348

348

348

300

200
200
348
50

400

40

348

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
64
65
66

67

68
69
70
71

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरुका लागि स्वनिर्भर मोवाईल सफ्टवेयर वितरण
सामाजिक सरु क्षा व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि व्यवसायिक विकासका
लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्ययोजना तयारी
महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित नीजी अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ
नागरिक वार्ड स्थापना-सञ्चालन र व्यवस्थापनमा
सहजीकरण सेवा प्रवाहका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम
सम्बन्धित वडामा रहेका टोल विकास ससं ्थाहरुका
पदाधिकारी एवम् जनप्रतिनिधीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम
जोखिम अवस्थाका बालबालिकाको पोषण स्वास्थ्योपचार
-शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम
नगर क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघसस्थाको प्रोफायल
तयारी र प्रकाशन
वडा तथा नगरस्तरीय बालक्लव गठन तथा पर्नु गठन

परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)
150
100
20

50

200
200
150
348

72

ब्रोसर तयारी र प्रकाशन
(बालअधिकार÷बालश्रम÷बालमैत्री, लैङ्गिक हिसं ा
सम्बन्धी काननु ी व्यवस्था, मानव बेचविखन तथा
ओसारपसार नियन्त्रण, घरे लहि
ु सं ा सम्बन्धी भएका व्यवस्था,
सामाजिक सरु क्षा र पञ्जिकरण सम्बन्धी)

100

73

महानगर क्षेत्र भित्रका अति विपन्न परिवारका किशोरीहरुका लागि
विद्यालय आउन जाने सविधा
ु का लागि साईकल वितरण

1500

74
75
76

यौनिक अल्पसङ्ख्यक समदा
ु यको पहिचान अधिकार,
मानव अधिकारको संरक्षण विषयक अन्तरक्रिया ÷पैरवी र
सहयोग कार्यक्रम
अर्न्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस कार्यक्रम
मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि निशल्क
ु
स्वास्थ्य विमा सहयोग कार्यक्रम


155
50
300

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

77

लेखाजोखा र विश्लेषणका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश,
जिल्ला तथा स्थानीय तहका बालबालिका सोही जिल्ला
र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पारीवारिक पनु रमीलन
कार्यक्रम र परिवारमा पठाउन नसकिने अवस्थाका
बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन
मिलाउने कार्यमा सहजीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग

78

79
80
81

82

83
84
85

घटना दर्ता (जन्म÷मृत्यु÷बसाईसराई÷विवाह÷सम्बन्ध
विच्छेद) को महत्व र यसका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका
सम्बन्धमा स्थानीय समदा
ु यलाई सचेतना जागरण अभियान
सञ्चालन क्लस्टर वाईज
विपन्न एवम् उपेक्षित मस्लि
ु म महिलाका लागि परम्परागत
पेशा सदृु ढीकरण
स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण,पर्नु अभ्यास एवम् अभ्यास
स्थलगत परामर्श सेवा प्रदान
व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक सहयोग
प्रदान एवम् स्थलगत अनगु मन
भरतपरु महानगरपालिकाको संघ संस्था समन्वय शाखा
मार्फत नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी सघं सस्थाहरुको
सम्पादित कार्यको नियमित अनगु मन तथा नियमन
चितवन बहिरा संघका लागि दोभाषेको व्यवस्थापन सहयोग
अनदा
ु न
संघ संस्था अनदा
ु न सहयोग
लैङ्गिक हिसं ा व्यवस्थापन नगरस्तरीय कोष स्थापना र
सञ्चालन
चालु खर्च जम्मा 
कुल खर्च जम्मा


परिमाण

विनियोजित
कै फियत
बजेट (हजारमा)

348

100

200
45
40

100

170
200
500
21055
25000

भरतपुर महानगरपािलका
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१३.  प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
सि.
नं.
१
२

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च
स्मार्ट प्राजेक्टर र म्यनेजेबल राउटर
सिसि क्यामरा जडान
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
                      चालु खर्च
६० एम बि पि यस बयाण्डविथ Enternet संचालन फ्री वाइफाइ जोन
समेत महानगर र २९ वटै वडाहरु
महानगर बल
ु ेटिन तथा अन्य प्रकाशन
महानगर जर्नल प्रकाशन
नगरविकास याेजना पस्ति
ु का प्रकाशन
Entranet and Networking का लागी
इन्टरकम जडान कार्यालय
महानगरको लागी सर्वर खरीद
महानगर प्रोफाइल अपडेट
वेबसाइट अपडेट
महानगर डकुमेन्ट्री निर्माण
मासीक चौमासिक वार्षिक समिक्षा
कृषि तथा महिला मातृ शिशु क्षमता बिकास
वडा प्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यकाे लागी सचू ना संम्बन्धी
कार्यक्रम संचालन
योजना संचालन सम्वन्धी वडा अध्यक्ष तथा वडागत कर्मचारि लाइ
क्षमता बिकास कार्यक्रम
योजना अनगु मन/बजार अनगु मन


विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा)
४००
५०००
५४००
५०००
५००
५००
५००
५००
२००
४१००
५००
५००
२००
५००
४००
३००
२००
५००

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
कम्युटर अप्रेटर वडा सचिव र अन्य कर्मचारीहरु लाई सचू ना प्रविधि
सम्वन्धी क्षमता बिकास कार्यक्रम
अन्य नगरपालिका परियाेजना निरिक्षण
उपभोक्ता समितिलाइ अभिमखि
ु करण २९ वटा
लाइब्रेरी ब्याबस्थापन कार्य
बिभिन्न मिडिया संग सहकार्य डकुमेन्ट्री एवम रे डियाे कार्यक्रम
विविध
नगरसभा सचं ालन
राष्ट्रिय एवं अन्तर्र रास्ट्रिय विस्तारका लागी सदस्यता शल्क
ु
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा



विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा)
२००
२००
५००
२००
१५००
१००
१५००
१०००
१९६००
२५०००

भरतपुर महानगरपािलका
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१४.  राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सश
ु ासन
सि.
नं.
१
२

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च
अभिलेख व्यवस्थापन तथा फाईल शाखाको संरचनात्मक सधा
ु र
राजश्व शाखाको संरचनात्मक सधा
ु र
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च
उत्क्रिस्ता करदाता सम्मान तथा परु स्कार
कर सम्बन्धी सचू ना प्रकाशन तथा SMS, e-service समेत
राजश्व सम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि तयार तथा प्रकाशन समेत
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ र माटोको (EIA, IEE)
सफ्टवेयर उपडेट खरिद तथा मर्मत
कर सम्बन्धि तालिम (कर्मचारीको लागि)
लेखांकन, भक्
ु तानी प्रक्रिया, SUTRA, e-payment तथा चअ
ु हना
प्रविधि सम्बन्धी तालिम
राजश्व डाजिटललाइजेसशन
कर सम्बन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया
राजश्व सधा
ु र कार्ययोजना तर्जुमा
राजश्व परिचालन
वित्तीय सश
ु ासनको लागि कार्यविधि तर्जुमा तथा अध्यविधिक
करदाता शिक्षा कार्यक्रम
राजश्व चवु ावटको लागि अनगु मन
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीको अनगु मन निरीक्षण तथा बैठक समेत
अन्य ससं ्था सहयाता
राजश्व फिर्ता
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा


विनियोजित बजेट कै फियत
(हजारमा)
१५००
८००
२३००
५००
१०००
५००
१७००
२०००
४००
६००
८००
५००
८५०
९५०
५००
६००
४००
५००
१५००
४४००
१७७००
२००००

भरतपुर महानगरपािलका
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१५.  महानगरीय प्रशासनिक खर्च
सि.नं.
१
२
३
४
५
६

1

२
३
४
५
६
७
८
९
१९
११
१२
१३
१४
१५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
पूंजीगत खर्च

मेशिनरी तथा औजार
कम्पुटर तथा अन्य कम्पुटर Peripherals खरिद
फर्निचर तथा फिक्चर्स
अनसु न्धान तथा विकास सम्बन्धि खर्च
पँजु ीगत परामर्श खर्च
विभिन्न संघ संस्था पर्वाधा
ू र निर्माण
पूज
ँ ीगत खर्च जम्मा
चालु खर्च
पारिश्रमिक (कर्मचारी)
पारिश्रमिक (पदाधिकारी)
पोशाक
खाद्यान्न (बरुन्यन्त्र)
खाद्यान्न (नगर प्रहरी)
औषधी उपचार खर्च
महगं ी भत्ता
फिल्ड भत्ता
कर्मचारी बैठक भत्ता
कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार
अन्य भत्ता
पदाधिकारी बैठक भात्था
कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च
कर्मचारी योगदानमा आधारित बिमा कोष खर्च
कर्मचारी कल्याण कोष


विनियोजित बजेट
कै फियत
(हजारमा)
६०००
११८००
६०००
१५००
४०००
४०००
२९३००
१४५०००
३००००
४०००
१०००
१५००
५००
६०००
१००
६५००
५००
१५०००
४५००
५००
३००
२००००

भरतपुर महानगरपािलका

सि.नं.
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
४१
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
अन्य सामाजिक सरु क्षा खर्च
पानी तथा बिजल
ु ी
संचार महसल
ु
इन्धन (पदाधिकारी)
इन्धन (कार्यालय प्रयोजनको लागि)
सवारी साधन मर्मत खर्च
बिमा तथा नवीकरण खर्च
निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च
अन्य सम्पतिहरुको संचालन तथा सम्भार खर्च
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री
पसु ्तक तथा सामग्री खर्च
इन्धन - अन्य प्रयोजन
छपाई खर्च
पत्रपत्रिका तथा सचू ना प्रकाशन खर्च
अन्य कार्यालय संचालन खर्च
सेवा र परामर्श खर्च
सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च
करार सेवा शल्क
ु
अन्य सेवा शल्क
ु
कर्मचारी तालिम खर्च
कार्यक्रम खर्च
विविध कार्यक्रम खर्च
भ्रमण खर्च
विशिस्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च
अतिथी तथा विसिस्ता व्यक्तिहरुलाई सत्कार खर्च
विविध खर्च


विनियोजित बजेट
कै फियत
(हजारमा)
५००
५०००
५५००
१०००
१००००
८०००
३०००
३०००
३०००
५०००
५००
१५००
८०००
२०००
९४००
१०००
३०००
५५०००
५००
१०००
५००
१०००
५०००
५००
१०००
८०००

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३

सभा सचं ालन खर्च
अन्तरिक ऋणको ब्याज
शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहायता
स्वास्थ संस्थाहरुलाई सहायता
धार्मिक तथा संस्कृतिक संस्था सहायता
उद्दार, राहात तथा पनु स्थापना खर्च
अन्य सामाजिक सहायता
निव्रितिभारण तथा अशक्त वृत्ति
जग्गाको भाडा
घर भाडा
अन्य भाडा
जनसहभागिता रकम फिर्ता
याेगी नरहिरनाथ याेग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयलार्इ अाइसाेलेसन
५४
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदा
ु न
चालु खर्च जम्मा
कुल खर्च जम्मा



विनियोजित बजेट
कै फियत
(हजारमा)
१५००
१४२००
१५००
१०००
१०००
१७५०००
१५००
२००
५०००
३०००
५००
२००००
२५००
४४६७००
४८००००

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा-स्तरीय अायाेजना
वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

१

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पंजू ीगत आयोजनाहरु)
रामलाल प्रजाको घर अगाडी वाट ठिमरु ा स्कुल सम्म पिच
निर्माण
रामनगर हाइवे वाट वोर्डीङ स्कुल सम्म पिच निर्माण
रामनगर जलदेवि टोल र रामनगर ठिमरु ा खाने पानि महु ान
सरं क्षण मर्मत र विस्तार
नारायणगढ मेनरोड वाट हनमु ान मन्दिर सम्म मोज्याक टायल
लगाउने कार्य
दियालोपथ अर्जुनको घर वाट नारायणी किनार स्कुल चोक
सम्म मोज्याक टायल लगाउने कार्य
रामनगर आनन्द वस्नेतको घरचोक वाट लखन पार्क जाने सडक पिच
देवघाटमा रहेको आयर्वेद
ु भवन सगै रहेको पार्क क्रमागत
विकास एव विस्तार कार्य
चित्रवन विहार सघको पर्खाल निर्माण
ब्रम्ह कुमारी राजयोग सेवाके न्द्र नारायणगढको पर्वाधा
ु र विकास
श्री सत्यसाइ के न्द्र नारायणगढको पर्खाल निर्माण
श्री गण्डकी नारायणी संरक्षण महाआरती परिषद्
नारायणगढको पर्वाधा
ु र विकास
योगी नरहरीनाथ गौ संरक्षण के न्द्र वागेश्वरीको गाइहरुको लागि
दाना पराल खरिद
बिश्वशान्ति महायज्ञशाला देवघाट पर्वाधा
ु र विकास
राधा सर्वेश्वर भजनाआश्रमको पर्वाधा
ु र विकास
लक्ष्मी नारायण मन्दिर देवघाट पर्वाधा
ु र विकास
राम मन्दिर देवघाटको पर्वाधा
ु र विकास


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
८,००,००० २,००,०००
५,००,००० १,२५,०००
४,५०,०००

५०,०००

४,००,००० १,००,०००
४,००,००० १,००,०००
५,००,००० १,२५,०००
४,००,०००

४४,४४४

४,००,०००
३,००,०००
१,५०,०००

४४,४४४
३३,३३३
१६,६६७

१,५०,०००

१६,६६७

१,५०,०००

१६,६६७

७५,०००
७५,०००
७५,०००
७५,०००

८,३३३
८,३३३
८,३३३
८,३३३

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
राधा स्वामी मन्दिर देवघाट पर्वाधा
ु र विकास
गणेश मन्दिर रहरघारी शौचालय निर्माण
गणेश मन्दिर ठिमरु ा शौचालय निर्माण
बौद्घ गमु ्वा रामनगर पर्वाधा
ु र विकास
हरिहर मन्दिर रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार
गणेश टायर रिसोलिंगको गल्ली (नारायनगढ बसपार्क )
मोज्याक बिछयाउने
कृष्ण मन्दिर टोडके ताल रामनगर मर्मत
रकम अपगु तथा विविध पजि
ु गत अन्य सार्वजनिक निर्माण
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत मिस्त्री पारिश्रमीक सडक वत्ति तथा बिद्युत मर्मत सम्भार
साथै स्तरीय वत्ति जडान
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
वालकुमारी कन्या मा वि पर्वाधा
ु र विकास
राम नगर मा वि पर्वाधा
ु र विकास
आदि कवि भानभु क्त मा.विको फर्निचर निर्माण
सिताराम मा वि पर्वाधा
ु र विकास
आधारभतु ठिमरु ा पर्वाधा
ु र विकास
आधारभतु नदीकिनार पर्वाधा
ु र विकास
लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठान दारा सचालित रामजानकि
वालिका आश्रमको भवन निर्माण
रामजानकि गार्गी कन्या गरुु कुल देवघाटको पर्वाधा
ु र निर्माण
राष्टिय ससु ्त मनस्थिति कल्याण सस्था नेपालको विद्यालयको
फर्निचर निर्माण
(सिंचाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषि, सिँचाई कुलो मर्मत कृषि अनदा
ु न


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
५०,०००
५,५५५
१,००,००० ११,१११
१,००,००० ११,१११
१,००,००० ११,१११
१,००,००० ११,१११
२,५०,०००

६२,५००

५०,०००
७,००,०००

५,५५५

४,००,०००
३,५०,०००
२,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
१,५०,०००
१,५०,०००
३,००,०००
१,००,०००
१,५०,०००
१,५०,०००

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
देवघाट क्षेत्रमा सरसफाई कार्य
नाली मर्मत तथा सरसाफाई
(यवु ा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
महिला शिप विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य
शिविर, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका तालिम
चेपाङ, अपाङ्ग तथा दलित विकास कार्यक्रम
भ्रष्टचार विरुदको अभियान तथा सशु ासन प्रबर्धन कार्यक्रम
यवु ा वालवालिका विकास कार्यक्रम
(विविध)
विविध
जम्मा



विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,००,०००
५०,०००
४,५०,०००
२,५०,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,५०,०००
१,००,००,०००
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वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

२
विनियोजित
रकम

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
जलदेवी टोल विकास संस्था अन्तर्गत सरस्वती रिजालको घर
छे उबाट विनोद मिश्रको घर हुदँ ै कर्ण बहादरु श्रेष्ठको घर सम्म 15,00,000
करिब २०० मिटर सडक मोज्याक टायल बिछ्याउने
बद्ध
ु टोल विकास संस्था अन्तर्गत हाट बजार जाने बाटोमा
१,००,०००
इट्टा बिछयाउने
रामेश्वर टोल विकास संस्था अन्तर्गत राम मार्ग चित्रावती
अगाडी बाट गोमा तिमल्सिनाको घर हुदँ ै पँगु ी खोला सम्म २०,००,०००
करिब २२५ मिटरको सन्ट्रल ढल निर्माण
शितल शान्ति टोलि विकास ससं ्था अन्तर्गत सितल मार्ग १
८,००,०००
मा करिब २८० मिटर पिच पनु निर्माण
उज्यालो टोलि विकास ससं ्था अन्तर्गत – त्रिमार्गमा सेन्ट्रल
१०,००,०००
ढल निर्माण भई सके कोमा करिब १४१ मिटर पिच निर्माण
उज्यालो टोलि विकास संस्था अन्तर्गत – बखान मार्गमा मालती
११,००,०००
गरूु ङकको घरदेखि पश्चिम तर्फ सेन्ट«ल ढल १४० मि
उज्यालो टोल विकास संस्था अन्तर्गत मैत्री मार्गमा करिब ७२
५,००,०००
मि. बाटोमा मोज्याक टायल बिछ्याउने
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा भित्रका विद्युत पोलहरु स्थानान्तरण तथा मर्मत
१,००,०००
सडक बत्ती मर्मत
२,००,०००
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
क्वारे न्टाईन व्यवस्थापन
१,००,०००
क्वारे न्टाइनमा औषधी तथा उपकरण खरिद
१,००,०००
बालकुमारी मा.वि. शौचालय मर्मत
१,५०,०००
भानु मा वि आपं टारीमा रंगरोगन तथा ममर्त सम्भार
१,००,०००


जन/ लागत
कै फियत
सहभागिता
५,००,०००
२५,०००
८,५७,१४३
२,००,०००
४,२८,५७१
४,७१,४२९
१,६६,६६७

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिंचाई तथा कृषि अनदा
५०,०००
ु न
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
वातावरण हरियाली प्रवर्धन तथा पार्क निर्माण तथा नाला सरसफाई
३,००,०००
बद्ध
१,००,०००
ु टोल विकास ससं ्थामा बद्ध
ु पार्क मा तारवार गर्ने
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तर्फ , क्षमता विकास सम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण
१,५०,०००
वालवालिका तर्फ , क्षमता विकास सम्बन्धी अध्ययन तथा
१,२५,०००
अवलोकन भ्रमण
महिला तर्फ , वडा भित्र रहेको महिलाहरुको लागि सिपमल
ु क २,३०,०००
अन्तर्गत वेसिक व्युटिपार्लर तालिम ।
दलित तर्फ , दलित समदा
ु यको लागि क्षमता विकास तथा
१,५०,०००
सिपमल
ु क कार्यक्रम
जनजाती तर्फ , क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम
५०,०००
धौलागिरी विश्वकर्मा सम्पर्क मञ्च चितवन क्षमता विकास
५०,०००
सम्बन्धी कार्यक्रम
रे विका वाल प्रतिष्ठानमा औषधी उपचार तथा सामाग्री खरिद
५०,०००
अटिजम के यर सेंन्टर आवश्यक सामाग्री खरिद
२०,०००
लोकमान मार्गमा रहेको विश्वनाथ सक्षम भवन मर्मत सम्भार
१,००,०००
नारायणी कला मन्दिर भवन मर्मत सम्भार
२,००,०००
ब्रहमकुमारी राजयोग सेवा के न्द्र भवन रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार
१,५०,०००
क्रियाशिल महिला समहु वेकरी तालिम
७५,०००
शितलेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार
५०,०००
अपाङ्गता तर्फ , ब्लानके ट तथा पोषण सामाग्री वितरण
५०,०००
जेष्ठ नागरिकहरुलाइ सम्मान कार्यक्रम
१,००,०००
(विविध)
विविध तर्फ
२,५०,०००
जम्मा
१,००,००,०००


जन/ लागत
कै फियत
सहभागिता

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
न्यूरोड बाट बालकुमारी कलेज अगाडी चोक सम्म सडक कालोपत्रे
सर्यु नारायण मार्ग सडक कालोपत्रे
बाह्रघरे पर्णला
ु मा ब्लक उद्योग बाट पंगु ीखोला सम्म सडक कालोपत्रे
खडानन्द तिमेल्सीना घरलाईन ढल निर्माण
ज्ञान मार्ग सडक कालोपत्रे
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
पोल स्थानान्तरण ,सडक बत्ति जडान मर्मत संभार तथा ज्याला खर्च वापत
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
श्री चमेलीदेवी आधारभतु रा अ वि प्लेग्परु तथा शिशु र १ कक्षा
सम्मका बालबालिका खाजा वापत
श्री चमेलीदेवी आधारभतु रा अ वि मर्मत संभार तथा रंगरोगन
स्वास्थ शिविर
स्वास्थ सामग्री खरिद
क्वारिन्टीन व्यवस्थापन तथा स्वास्थ शिविर
महिला स्वयमसेवी यातायात सविधा
ु तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
अनाथालय अगाडिकाे बाटाे कालेपत्रे
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
क्रियापत्रि
ु भवन परिसर पार्क तथा हरियाली प्रवद्वन
ढकनी निर्माण तथा ढल सफाई
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवू ा खेलकुद तथा सामाग्री खरिद कार्यक्रम
लक्षित वर्ग परिणाममखि
ु तथा समहू गत तालिम र सचतेना कार्यक्रम
बालक्लब सम्बन्धि विविध कार्यक्रम
(विविध)
वडाका विविध कार्यका लागि खर्च वापत
जम्मा


लागत
विनियोजित रकम जन/
सहभागिता कै फियत
११,२०,०००
९,६०,०००
७,६०,०००
२१,६०,०००
२०,००,०००
४,००,०००
२,००,०००
४,००,०००
१,५०,०००
५००००
५००००
५००००
10,00,000 2,50,000

१,००,०००
२,००,०००
६०,०००
२,००,०००
४०,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं.
सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

४
विनियोजित
रकम

जन/ लागत
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
हरिकृतन चोकदेखि शितल चोक बाट–पर्वू आनन्दचोक र
१ उक्त शितल चोकबाट दक्षिण नवदर्गा
ु चोकसम्मको वाटो
जनसहभगितामा उच्चस्तरीय मर्मत

३५,००,००० ८,७५,०००

संविधान चोकबाट नारायण अर्यालको घर हुदै पर्वू सापकोटा
चोकबाट आउने बाटोसम्म र नारायण अर्यालको घरबाट
२
१७,५०,००० ११,६६,६६७
उत्तर मदनस्मृति चोकसम्मको बाटो जनसहभगितामा
नवनिर्माण र मर्मत
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

राधाकृष्ण मार्ग शक्ति घिमिरे को घरदेखि बाह्रघरे पगु ्ने
१७,५०,००० ११,६६,६६७
मल
ु बाटो सम्म जनसहभगितामा नयाँ पिच
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विजल
१,००,०००
ु ी मर्मत तथा पोल स्थानान्तरण
तार स्विच वल्व खरिद
३,००,०००
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
वडा नं ४ का विद्यालय तथा आदर्श गृह अपाङ्ग संस्थलाई
२,५०,०००
शैक्षिक तथा सहयोगी सामग्री वितरण
विद्यालयहरुमा अन्तरक्रिया गोष्ठी तथा परु स्कार तथा स्रष्टा
१,००,०००
सम्मान कार्यक्रम
रष्ट्रियआधारभतू विद्यालय सानो यज्ञपरु ीलाई फर्निचर खरिद
५०,०००
तथा खेलमैदान निर्माण
रष्ट्रियआधारभतू विद्यालयको खेलमैदान निर्माण
५०,०००
स्वास्थ्य विमा
१,५०,०००
क्वारे न्टाइन एवं आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन र अन्य
२,००,०००


कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई जिल्ला भित्रका अन्य स्थानिय
निकायका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन भ्रमण एवं
५०,०००
सम्मान कार्यक्रम
स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई उपकरण खरिद
५०,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषि सडक ग्राभेल
४,००,०००
सिंचाइ कुलो कल्भर्ट
३,००,०००
कृषि विकास कार्यक्रम
१,००,०००
पशु विकास कार्यक्रम
१,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
पोल सिमांकन
२,००,०००
मठ मन्दिर पार्क मर्मत र सरसफाइ
१,००,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि तालिम तथा
२,५०,०००
सामाग्री वितरण
खेलकुद सामग्री वितरण
१,००,०००
अपांग विशेष सहयोग सामाग्री वितरण
५०,०००
(विविध)
विविध/ वडाको भैपरी आउने कामका लागि
१,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००



जन/ लागत
सहभागिता

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं.
सि.
नं.
1
2
3
4
5

6

7

8

9

५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पंजू ीगत आयोजनाहरु)
सडक तथा पार्क डि.पि.आर.
बद्ध
ु हरी मार्ग बाँकी खण्ड पिच
विनोद रानाभाट अगाडि नहर पल
ु देखि पश्चिम वडा नं १५
को सिमानासम्म पिच
टाइगरचोक रे वा मार्ग पिच मर्मत
पार्वती रानाभाटको घर अगाडि (विकासचोक) पिच मर्मत
तोकिएको विभिन्न १३ स्थानका सडकहरु ग्रावेल गर्ने (१. न्यु
आनन्द टोल सवु ेदी कुल मन्दिर - १,५०,००० २. ग्रामोदय
बोर्डिंग अगाडी - १,००,००० ३. रामवाग टोल लम्साल
सरको अगाडीको बाटो - १,००,००० ४. विकास्चोक
नारायण नेउपानेको घर देखि भित्र भक्ति मार्ग- १,००,०००
५. ओम शान्तिटोल पार्वती अधिकारीको घर देखि दक्षिण १,५०,००० ६. राधा खतिवडाको घर अगाडी दक्षिण जाने
बाटो - १,५०,००० ७. तल
ु सी पौडेलको घर अगाडी दक्षिण
जाने बाटो - १,५०,००० ८. विकासचोक बगेश्वोरी मार्ग १,००,००० ९. नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय उत्तर जाने
- २,५०,००० १०. गमु ्बा टोल जमनु ा मार्ग - १,००,०००
११. हातेमालो टोल श्रीमाया नेपालीको घर जाने बाटो १,५०,००० १२. चेली नेपाल अगाडी - १,५०,००० १३.
गणेश टोल बाटो न. ११ मार्ग - १,५०,०००)
विशेष कार्य तथा आकष्मिक कार्य
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
सडकबत्ति मर्मत सम्भार कार्य
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
वडा भित्रका विद्यालयहरुको भौतिक सधा
ु र


विनियोजित
रकम

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

३,००,०००
१५,००,००० १०,००,०००
१०,००,००० ६,६६,६६७
२,५०,०००
६,००,००० १,५०,०००

10,00,000

१८,००,०००

४,००,०००
६,००,०००
५,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.
10

11

12
13

14
15
16

17

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
४,००,०००

स्वास्थ्य विमा नविकरण तथा शिविर संचालन
(सिंचाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषी अनदा
ु न/समहू खेती अनदा
ु न/पशु उपकरण/बीउ विजन १०,००,०००
वितरण/करे शाबारी/फूल खेती
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
हरियाली प्रवर्द्धन तथा वृक्षारोपण/कम्पोस्ट विन
१,५०,०००
वैकल्पिक उर्जामा पँजु ीगत अनदा
१,००,०००
ु न
(यवु ा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
महिला तथा बालबालिका
२,००,०००
यवु ा खेलकुद तथा खेल मैदान व्यवस्थापन
१,५०,०००
50,000
खेलकुद कार्यक्रम खर्च
(विविध)
भैपरी चालु विविध खर्च
२,५०,०००
जम्मा 
१,००,००,०००



भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
दक्षिणकाली मार्ग भक्ते लिग कालो पत्रे
अमरज्योति स्कुलबाट दक्षिण १३ नं. सिनामा सम्म कालो पत्रे
वडा भित्र आउने आकष्मिक मर्मत सम्भारहरु
अरुणोदय कलेज गेट कम्पाउण्ड
सिद्धेश्वोर शिवालय सभाहल निर्माण
वडाको प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह
वडाको शौचालय मर्मत तथा निर्माण
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
शिक्षा अनदा
ु न
स्वास्थ क्षेत्र
(सिच
ं ाई, कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिचं ाई / कृषि अनदा
ु न
पशु अनदा
ु न
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
सरसफाई
विपद् व्यवस्थापन
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
महिला तथा वालवालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
(विविध)
विविध
जम्मा


६
विनियोजित
रकम

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

२५,००,००० ६,२५,०००
२५,००,००० ६,२५,०००
३,००,०००
५,००,०००
४,००,०००
३,००,०००
३,००,०००
४,००,०००
७,००,०००
२,००,०००
५,००,०००
४,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
३,००,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
शिव टोल इच्छाकामना मार्ग २०० मि. मि. निर्माण
मनकामना टोल मार्ग नं. ३ ३५० मि. पिच निर्माण
सनराईज टोल मार्ग नं. २ १०७ मि. पिच निर्माण
सप्तगण्डकी टोल कालीगण्डकी २०० मि. मार्ग
सिर्जना टोल अम्वर मार्ग १८० मि. पिच निर्माण
शान्ति टोल मार्ग नं. ५ १६० मि. पिच निर्माण
प्रेमबस्ती कालिका देवी मन्दिर भौतिक पर्वाधा
ू र निर्माण
राधा कृष्ण प्रतिस्ठान वागवानी मार्ग
ग्रावेल भक्
ु तानी
ड्रेन व्यवस्थापन
वधु ्द चोक देखी दिपेन्द्र चोक सम्म ग्रीन वेल्ट तयार गरी
आधनि
ु क लाईटिङ सिस्टम
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
सडक वत्ती व्यवस्थापन
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
वडा भित्रको गतिविधि समेट्ने गरि भिडियो डकुमेन्ट
शैक्षिक भ्रमण तथा कार्यक्रम टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष,
मेलमिलाप समिती, र स्वास्थ्य स्वंयम सेविका
क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन
लागु औषध दव्ु र्यसनी र एच.आइ.भी एड्स तथा डेगु सम्वन्धी विद्यालयमा
सचेतना मलु क कार्यक्रम गौरीगन्ज हेल्थपोष्टको सहकार्यमा
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई साइकल वितरण
रे डक्रसलाई सहयोग तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम


विनियोजित
रकम
१०,००,०००
१३,००,०००
५,५०,०००
११,००,०००
६,५०,०००
६,००,०००
५,००,०००
१,५०,०००
४,००,०००
३,००,०००
१,५०,०००
४,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,५०,०००
२,००,०००
६०,०००
१,००,०००

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
विनियोजित जन/ लागत कै फियत
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
रकम
सहभागिता
१९ प्रेमवस्ती मा.वि भौतिक पर्वाधा
३,००,०००
ू र
२० राष्ट्रिय मा.वि भौतिक पर्वाधा
२,००,०००
ू र
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
२१ कृषक समहु हरुलाई सामहि
ु क खेती (वेसार, तरुल, अदवु ा, फुल, डेरी) २,००,०००
२२ पशु स्वास्थ्य बिमा
१,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
२३ संचार फ्रि वाइ फाइ जोन
५०,०००
२४ विपन्न वर्गलाई औषधी उपचार
४०,०००
२५ विपद जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम
५०,०००
खशी वनौ सख
ु ी रहौ कार्यक्रम, व्रमकुमारी राजयोग कृष्णपरु
२६ ु
१,००,०००
द्रारा संचालन गरीने
२७ सामदायि
६०,०००
ु क मेलमिलाप व्यवस्थापन इन्धन खर्च
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
२८ यवु ा सशक्तिकरण खेलकुद कार्यक्रम तथा सहभागी
१,५०,०००
२९ टोल स्तरीय फुटवल प्रतियोगीता
२,००,०००
३० महिलाको सिपमल
१,५०,०००
ु क तालिम
३१ वालवालिका
१,००,०००
३२ दलित तथा विपन्न महिलाहरुलाई सिपमल
५०,०००
ु क कार्यक्रम
३३ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
१,५०,०००
(विविध)
३४ कार्यालय भवन व्यवस्थापन
५०,०००
३५ सरु क्षा व्यवस्थापन तथा घरभाँडा प्रहरी विट
६०,०००
३६ र्सचार
४०,०००
३७ विविध
१,४०,०००
जम्मा
१,००,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
नारायण मदं िर देखि पश्चिम तर्फ को बाटो निर्माण
जगन्नाथ कंडेलको घर बाट दक्षिण तर्फ बाटो निर्माण
वडा भित्र माग अनसु ारको बोरिंग निर्माण
के रुङ्गा नहर सफा गर्ने कार्य
वडा भित्र गरिने उच्चस्तरीय ग्रावेल
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा भित्रका बत्ति मर्मत
पोल स्थानातरण
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
शिक्षा अनदा
ु न
स्वास्थ क्षेत्र
क्षयरोग सम्बन्धी कार्यक्रम
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
वडा भित्रका कुलो खन्ने तथा सफाई
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
सरसफाई
विपद् व्यवस्थापन
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
महिला तथा वालवालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
एस.ओ.एस. बालग्रामका विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग
(विविध)
विविध
सश
ु ासन र मेलमिलाप खर्च
जम्मा


८
विनियोजित
रकम

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

१४,००,००० ८,५०,०००
९,३५,००० २,३३,७५०
१४,००,०००
५,००,०००
१०,००,०००
८,००,०००
२,००,०००
५,००,०००
४,००,०००
६५,०००
१,००,०००
३,००,०००
७,००,०००
४,००,०००
२,००,०००
५,००,०००
५,००,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं.
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

९
विनियोजित
रकम

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पंजू ीगत आयोजनाहरु)
त्रिपरु ेश्वर टोल मायादेवी रिजालको घरदेखि पर्वू वद्रीनाथ अधिकारीको
२२,५०,००० १५,००,०००
घर हुदँ ै घले टोल र हरिवशं चोकतर्फ नयाँ पिच निर्माण
काडाँघारी टोल एपोलो पेन्ट्स पछाडी नयाँ पिच निर्माण
८,००,००० ५,३३,३३३
शरदकृष्ण टोल ज्ञानोदय मार्ग शिवराम भजु ेलको
८,००,००० ५,३३,३३३
घरदेखि पर्वू नयाँ पिच निर्माण’
नारायणी टोल मर्स्याङ्दी मार्ग (4 मी. पिच र साइडमा 2-2 मी)
७,००,००० ४,६६,६६७
मोज्याक टायल निर्माण
हितैषी टोल, सफल मार्ग पिच मर्मत
६,००,००० २,००,०००
हितैषी टोल, खेम प्रसाईको घर लाइन पिच मर्मत
६,००,००० २,००,०००
विशाल टोल प्रभात मार्ग तथा मिलन टोल लाल ब. थापाको
३,५०,०००
घर लाइन हेवी ग्रावेल
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालन भवन निर्माण
५,००,०००
होम कटेजको घरदेखि पर्वू नाली निर्माण
४,००,००० १,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल मर्मत, स्थानातरण तथा सडक बत्ती मर्मत
६,००,०००
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
वडा भित्रको विध्यलायाहरुको शैक्षिक सधा
२,००,०००
ु र अनदा
ु न
स्वास्थ क्षेत्र
२,००,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिंचाई/कृषि/पशु सेवा क्षेत्र
२,००,०००
परमानन्द टोल रमाइलो चोकं मार्ग कृषि सडक निर्माण
५,००,००० ३,३३,३३३
त्रिपरु े श्वोर कृषि सहकारी मार्गमा ग्रावेल
२,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
वडा भित्र सरसफाई
२,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१७ विपद् व्यवस्थापन
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
१८ यवु ा तथा खेलकुद क्षेत्र
१९ महिला तथा वालवालिका लगायत लक्षित क्षेत्र कार्यक्रम
२० संगम टोल वाल उधान संरचाना निर्माण
(विविध)
२१ विविध
जम्मा

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,००,०००
३,००,०००
१,५०,०००
२,५०,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

वडा नं. १०
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6
7

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
पृथ्वी टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत स्वास्थानी सहयाक
मार्गमा नयाँ कालोपत्रे
पृथ्वी टोल विकास संस्था अन्तर्गत सगनु मार्गमा
मोज्याक टायाल
पृथ्वी टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत आनन्द मार्गमा
मोज्याक टायाल
पृथ्वी टोल विकास संस्था अन्तर्गत धपु ी मार्गमा
मोज्याक टायाल
परिवेश टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत सगनु मार्गमा
मोज्याक टायाल
परिवेश टोल विकास संस्था अन्तर्गत क्षेम बहादरु को घर
पश्चिम तर्फ सडकमा मोज्याक टायाल
नमनु ा टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत लक्ष्य मार्गमा
कालोपत्रे मर्मत


विनियोजित
रकम

जन/ लागत
सहभागिता

१९५०११.५

१९५०११.५

१४१८४७.२२

१४१८४७.२२

२२८९९०.५४

२२८९९०.५४

२२८९९०.५४

२२८९९०.५४

१९७६९०.९७५ १९७६९०.९७५
२३७९०२.९२५ २३७९०२.९२५
६६३६८८.६०८ १६५९२२.१५२

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

जन/ लागत
सहभागिता

नमनु ा टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत सर्वोदय गल्लीमा
९३९२५.५८
९३९२५.५८
8 मोज्याक टायल
स्वस्तिक टोल विकास संस्था अन्तर्गत गणेश मार्गमा 779482.495 779482.495
9 मोज्याक टायल
स्वस्तिक टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत स्वास्थिक टोल
१३८२७५.०७५ १३८२७५.०७५
10 मार्ग नं. २ मा मोज्याक टायल
स्याउलीबजार टोल विकास संस्था अन्तर्गत हाइवे बाट
४८७३६५.९१ ४८७३६५.९१
11 भित्र शिक्षा मार्गमा मोज्याक टायल
स्याउलीबजार टोल विकास संस्था अन्तर्गत अरुण
५६९१६४.११ १४२२९१.०३
12 मार्गमा नयाँ कालोपत्रे
स्याउलीबजार टोल विकास संस्था अन्तर्गत सनु ्दर
२१७९५१.६
२१७९५१.६
13 टोलमा मोज्याक टायल
यनि
ु क टोल विकास संस्था अन्तर्गत वि.वि. खाजा
२१६६७९.४५ २१६६७९.४५
14 घरको कच्ची बाटोमा नयाँ कालोपत्रे
शकरपथ एयरपोर्ट टोल विकास संस्था अन्तर्गत गणेश
३१५७५४.८८
७८९३८.७२
15 मार्गमा कालोपत्रे मर्मत
शकरपथ एयरपोर्ट टोल विकास संस्था अन्तर्गत सिंचाई रोड
१९७३०२.०६ १९७३०२.०६
16 क (शिवराज अर्याल)मा मोज्याक टायल
शकरपथ एयरपोर्ट टोल विकास संस्था अन्तर्गत अध्हेत
१९३३४१
१९३३४१
17 मार्गमा मोज्याक टायल
भरतपरु टोल विकास संस्था अन्तर्गत के .शी. को घरतर्फ
४३५४००.९२ ४३५४००.९२
18 मोज्याक टायल
भरतपरु टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत हिक्मत मार्ग
९०५०२.९९२ २२६२५.७४८
19 जानाकी छापाखाना अगाडी कालोपत्रे मर्मत
जनशितल टोल विकास संस्था अन्तर्गत ओम शर्मा
२६८९०१.२१५ २६८९०१.२१५
20 चालिसेको घर तर्फ जाने गल्लीमा मोज्याक टायल
चित्रसेन टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत अनिता लामिछानेको घर
१६३६३३.०५ १६३६३३.०५
21 देखि खत्री निवास सम्मको गल्लीमा मोज्याक टायल
चित्रसेन टोल विकास संस्था अन्तर्गत थिंग वाजेको
१७१०६०.०३५ १७१०६०.०३५
22 घरदेखि गङ्गा लामाको घर सम्म जाने गल्लीमा
मोज्याक टायल


कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
23
24
25
26
27
28
29
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
चित्रसेन टोल विकास संस्था अन्तर्गत विष्णुमाया
लामाको घर देखि निर्मला थिंगको घर सम्म जाने
गल्लीमा मोज्याक टायल
प्रगतिपथ टोल विकास संस्था अन्तर्गत विन्दु के .शी.
को घर जाने गल्लीमा मोज्याक टायल
ओम शान्ति टोल विकास संस्था अन्तर्गत इन्सुर
आलिमियाको घर जाने मिया गल्लीमा मोज्याक टायल
ओम शान्ति टोल विकास संस्था अन्तर्गत शान्ती
घिमिरे को घर दक्षिण टार्ग जाने गल्लीमा गल्लीमा
मोज्याक टायल
महाकालेश्वोर टोल विकास संस्था अन्तर्गत शिव मन्दिर
मार्ग घ मा कालोपत्रे मर्मत
महाकालेश्वोर टोल विकास संस्था अन्तर्गत शिव मन्दिर
मार्ग मार्ग भित्रि गल्लीमा मोजयाक टायल
ज्ञानदर्शन टोल विकास संस्था अन्तर्गत ज्ञानदर्शन चोक
देखी रमाइलो चोक सम्म जानेबाटोमा कालोपत्रे मर्मत
ओम शान्ति भवन रंग रोगन
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत मिस्त्री खर्च सडक बत्ति तथा विध्योत मर्मत साथै
वडा-स्तरीय बत्ति जडान तथा पोल व्यवस्थापन
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
भरतपरु मा.वि. मा पसु ्तकालय व्यवस्थापन
वालवालिकाहरुको मटु ु रोग परिक्षण
ज्येस्ठ नागरिक स्वास्थ परिक्षण
सर/सफाई तथा विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गोष्ठी तालिम
अग्नि सघन नियन्त्रण कार्यक्रम (UNDP संग सहकार्य)
कम्पोस्ट च्याम्बर


विनियोजित
रकम

जन/ लागत
सहभागिता

१२६४९८.११

१२६४९८.११

१०२३४८.६३

१०२३४८.६३

११४११९.८

११४११९.८

२०८१९४.९७५ २०८१९४.९७५
१५५५५२.०२२

१७२८३.५५८

२७२५६२.२

२७२५६२.२

६०३३५३.२८

१५०८३८.३२

१२५०००
४०००००
२०००००
३००००
२०००००
७००००
१०००००
२५००००

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
विनियोजित
आयोजना/
कार्यक्रम/
क्रियाकलापको
नाम
नं.
रकम
३८ ढल व्यवस्थापन तथा सरसफाई
५००००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
३९ उधमी सशक्तिकरण तालिम
५००००
४० UNISEX पार्लर
५००००
84508.30
४१ कृषि व्यासायिकरण सम्बन्धी तालिम
अनलाइन मीडियामा काम गर्ने पत्रकारको लेखन क्षमता
४२
७५०००
अभिवृद्धि तालिम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
४३ दलित विकास कार्यक्रम
५००००
४४ जनजाती उत्थान कार्यक्रम
५००००
४५ वालवालिका अभिमख
५००००
ु ीकरण कार्यक्रम
४६ मस्लि
२००००
ु म तथा अन्य पिछडा वर्ग विकास कार्यक्रम
४७ यवु ा तथा खेल्किद विकास कार्यक्रम
८००००
४८ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
१०००००
४९ ज्येस्ठ नागरिक कार्यक्रम
५००००
विविध
५० विविध
१०००००
जम्मा
१०००००००



जन/ लागत
सहभागिता

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. ११
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

जन/ लागत कै फियत
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
सामदायि
ू क चोक देखी कृष्ण खनालको घर सम्म ११ र १२
२५,००,००० १६,६६,६६७
को सिमानामा नाला निर्माण
नयाँ किरण मा.वि चोक देखी उत्तर के रुङ्गा कल्वर्ट सम्म वाल १०,००,००० २,५०,०००
सहित पिच निर्माण
सिद्धिविनायक टोल निर्जला गिरीको घर देखी समझदारी
१०,००,००० २,५०,०००
सहकारी सम्म नाला निर्माण
गाईखर्क भित्री बाटो मोज्याक टायल
७,००,०००
शक
१०,००,०००
ं र सितल भवन निर्माण
कमला देवि मन्दिर जेष्ठ नागरीक आवस गृह निर्माण
१०,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल तथा बत्ती मर्मत (वडा- भित्रका)
४,००,०००
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
वडा भित्रका सबै सामदायि
ु क विद्यालयको भौतिक एवं शिक्षा ५,००,०००
क्षेत्रमा सधा
ु र
कोरोना तथा डेंगु जस्ता प्रकोपको जनचेतना मल
३,००,०००
ु क कार्यक्रम
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषी लक्षित कार्यक्रम
३,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
वातावरणमा अनगु मन तथा वातावरण सरं क्षण तालिम
२,००,०००
विपद् व्यवस्थापन
२,००,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
१,००,०००
महिला तालिम
२,००,०००
वालवालिका सम्बन्धी कार्यक्रम
५०,०००
मेलमिलाप खर्च
५०,०००
(विविध)
विविध
५,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. १२
सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
१ जिल्ला प्रशासन एकता टोल सामदायि
ु क भवन/ शिबपंचांग मन्दिर

३,००,०००

२ कृष्ण थापाको घर अगाडी आन्नद टोलमा मोज्याक / ढलान

३,००,००० २,००,०००

३ उदय पन्तको घरको उत्तर पश्चिम नौरङ्गे टोलमा कालोपत्रे

४,५०,००० ३,५०,०००

४ उत्तम गरुु ङको घरको उत्तर तर्फ (हाम्रो टोल) मोज्याकर ढलान

२,००,००० १,२५,०००

५ सहयोगी टोल बाटो नं. १५ कालोपत्रे

४,५०,००० ३,५०,०००

६ मनकामना मार्ग बसन्त टोल कालोपत्रे

४,५०,००० ३,५०,०००

७ शम्भु थापाको गोदामको दक्षिण तर्फ कालोपत्रे

४,००,००० ३,००,०००

८ वियर फ्याक्ट्रीको उत्तर तर्फ को बाटो कालोपत्रे

२२,००,००० ७,००,०००

९ जिल्ला प्रशासन एकता टोल कालोपत्रे मर्मत

७,००,००० २,००,०००

१० राधाकृष्ण मन्दिर अगाडी को बाटो मर्मत

६,००,००० १,७५,०००

११ कृष्ण न्यौपानेको घरको उत्तर पर्वु कालोपत्रे मर्मत

४,००,००० १,००,०००

१२ दिपेन्द्र टाेलदखि
े कालिका टाेलसम्म कालाेपत्रे

१४,००,००० ३,५०,०००

१३ वडाभित्र ग्रावेल

४,५०,०००

१४ श्रीकृष्ण प्रणामी भवन िनर्माण

२,००,०००

१५ पर्वाधा
ू र पँजु ीगत खर्च

२,८०,०००

(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
१६ विद्युत बत्ति

२,००,०००

१७ विद्युत व्यवस्थापन तथा ज्याला

२,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
१८

मोहन मा.वि.का गरिव जेहने ्दार विद्यार्थीहरलार्इ अग्रेजी पाठ्यपसु ्तक
४,००,०००
तथा पोशाक वितरण र छात्राहरुलार्इ सेनेटरी प्याड वितरण

(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
१९ विपत व्यवस्थापन
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
२०

दलित/ जेष्ठ/ यवु ा/ खेलकुद/ अपाङ्ग/ जनजाती /महिला तथा
बालबालिका लक्षित कार्यक्रम

(विविध)
२१ सचू ना न्प्रकशन तथा चालु विविध खर्च
जम्मा

१,००,०००
३,००,०००
२०,०००
१,००,००,०००



भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. १३
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
शहिद पार्क देखि दक्षिण काली बहादरु मार्ग कालोपत्रे (पर्यटन क्षेत्र)
श्रमिक मार्ग कालो पत्रे (पर्यटन क्षेत्र)
गौतम बद्ध
ु अन्तरास्ट्रिय क्रिके ट रंगशालाको लागि अनदा
ु न
सिलांगे टोल जाने सडक निर्माण
वडा कार्यालय सेवा प्रविधि मैत्री प्रवाहको लागि
शहिद पार्क निर्माण
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
शिक्षातर्फ चालु अनदा
ु न
शिक्षातर्फ पँजु ीगत विकास
स्वास्थ क्षेत्र
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिंचाईमा पँजु ीगत अनदा
ु न
कृषि अनदा
ु न
पशु सेवा अनदा
ु न
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा/ खेलकुद, महिला तथा बालबालिका
(विविध)
विविध
जम्मा


विनियोजित जन/ लागत
रकम
सहभागिता
३५,००,०००
२०,००,०००
५,००,०००
२,००,०००
३,००,०००
२,००,०००
४,००,०००
२,००,०००
५,००,०००
२,००,०००
३,००,०००
३,५०,०००
२,५०,०००
३,००,०००
४,००,०००
४,००,०००
१,००,००,०००

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. १४
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
महेन्द्रचोकबाट विरे न्द्रचोकसम्म बाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो
१५,००,००० १,६६,६६७
(न्युनतम 9 मिटरको हुनपु र्ने)
नारायण ढकालको घरबाट दक्षिण २२ को सिमाना सम्म
५,००,०००
उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो (न्युनतम ७ मि को हुनपु र्ने)
लोकबहादरु घर्तीको घरचोकबाट दक्षिण क्लवचोकसम्म बाटो मर्मत
३,००,०००
रामु महतोको घरचोकबाट दक्षिण १३को सिमाना घोल र उत्तर
पर्वू रामचन्द्र मिश्रको घर अगाडीको चोकसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल ७,००,०००
बाटो (न्युनतम ७ मिटरको हुनपु र्ने)
नन्द कुमारी थापाको घरचोकदेखि दिपक थापाको घरचोकसम्म
६,००,०००
उच्चस्तरीय ग्रावेल बाटो (न्युनतम ७ मिटरको हुनपु र्ने)
लमजङु चोकबाट प्रचण्डचोकसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल बाटो
५,००,०००
(न्युनतम ७ मिटरको हुनपु र्ने)
सोम श्रेष्ठको घरबाट पल
ु चोकसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल बाटो
६,००,०००
(न्युनतम ७ मिटरको हुनपु र्ने)
डेरीचोकबाट झलक लामिछाने घरचोकसम्म उच्च स्तरीय ग्रावेल
६,००,०००
बाटो (न्युनतम ७ मिटरको हुनपु र्ने)
राधापरु फुटबल ग्राउण्डमा कम्पाउण्डवाल र ढल निर्माण
८,००,०००
प्राथिमक स्वास्थ्य के न्द्र भवन मर्मत
५,००,०००
बास्तोला चोकबाट पर्वू नहरसम्म बाटो मर्मत
१,००,०००
न्यु समावेशी टोल विकास संस्था यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण
१,००,०००
महेन्द्रचोकबाट लमजङु चोकसम्म कुलो लाइनिङ
२,००,०००
सनु ्दर यवु ा क्लवको अपरु ो भवन निर्माण
२,००,०००
दलित उत्थान सेवा समाज अपरु ो भवन निर्माण
१,५०,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
विनियोजित जन/ लागत कै फियत
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
रकम
सहभागिता
१६ अद्वेत संस्था भिमसेननगर भौतिक निर्माण
१,००,०००
१७ तरकारी सक
३,००,०००
ं लन के न्द्रको अपरु ो भवन मर्मत
१८ नन्दलाल पाण्डेको घर नजिक रहेको गणेश मन्दिरमा सत्तल निर्माण १,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
१९ विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानान्तरण
३,००,०००
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि शिवनगरमा गणु स्तरीय शिक्षाको
२०
३,००,०००
लागी विविध खर्च
२१ रे डक्रस उपशाखा शिवनगरलाई फर्निचर खरिद
५०,०००
२२ क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन विविध खर्च
२,००,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
२३ पशु स्वास्थ्य शिविर
१,००,०००
बस्तीको विचमा रहेका बंगरु पालक किसानहरुलाई सो व्यवसाय
२४
२,००,०००
हटाएमा बाख्रा पालन व्यवसायका लागी बाख्रा वितरण
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
२५ विपद व्यवस्थापन
२,००,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
२६ महिलाको क्षमता विकास तालिम
३,००,०००
२७ खेलकुद
१,००,०००
२८ एकादशी मेला, जितिया पर्व
५०,०००
२९ तीज कार्यक्रम र नारी दिवस
१,००,०००
३० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विविध खर्च
५०,०००
(विविध)
३१ विविध खर्च
२,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. १५
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

जन/ लागत
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
नि मा वि मगं लपरु देखी पर्वू विश्वप्रकाश मा वि हुदै ५ नं वडा
६,६०,००० ७३,३३३
सिमानासम्म १२०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
डेरीचोकदेखी उत्तर १६ नं वडाको सिमानासम्म ५० मि .
२,६०,००० २८,८८९
उच्चस्तरीय ग्रावेल
गणेश गरुु ङ्गको घरदेखी पश्चिम रामपरु को फारामको
२,६०,००० २८,८८९
पर्खालसम्म ५०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
भक्तविर पनु को घरदेखी उत्तर १९ नं वडाको सिमानासम्म
५,५५,००० ६१,६६७
१००० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
शन्त वगैचा मल
ू नहरदेखी दक्षिण भगवानपरु खानेपानी ट्याङ्की १३,७०,००० १,५२,२२२
हुदै धिरण दवाडिको घरचोकसम्म २५०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावल
े
शिवचोकदेखी उत्तर भगवतीको घर हुदै खगेरीको घरसम्म
६,९५,००० ७७,२२२
१३०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
भगवान थापाको घर देखी विष्णु चोक श्रीपरु देवी मन्दिर हुदै
१८,००,००० २,००,०००
विष्णुपरु जयनेपाल डेरीचोकसम्म ३००० मि. उच्चस्तरीय ग्रावल
े
कर्ण बहादरु को घरनजिक पल
ू दवु ै तर्फ थप दवु ै तर्फ १.५/१.५ मि. ३,००,००० ३३,३३३
भरत चोकमिल चोकदेखी दक्षिण निरा शर्माको घरसम्म ३६०
२,००,००० २२,२२२
मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
खगेरी मल
ू नहरदेखी पर्वू यादवको घरदेखी दराई टोल जोड्ने
२,००,००० २२,२२२,
३५० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
गोविन्द पौडेलको घरचोकदेखी उत्तर कोसेबालीको तारबारसम्म
६,००,००० ६६,६६७
१००० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
वि पी को शालिक निर्माण
१,५०,०००
वडा कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश द्वार, पर्खाल मर्मत
५,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा विद्युत पोल स्थान्तरण एवं मर्मत
४,००,०००
वडा समितिले स्थलगत अनगु मन गरी निर्णय गरे अनसु ार कार्य गर्ने ।


कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
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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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित
रकम

(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
श्रीपरु मा वि भौतिक निर्माण
१,५०,०००
विश्वप्रकाश मा वि भौतिक निर्माण
१,५०,०००
रामपरु मा वि भौतिक निर्माण
१,००,०००
हरि कुमार कलेज भौतिक निर्माण
१,००,०००
गौतम नि मा वि भौतिक निर्माण
१,००,०००
सर्यू नगर नि मा वि भौतिक निर्माण
१,००,०००
गोपालगञ्ज प्रा वि भौतिक निर्माण
१,००,०००
ससु ्त: मनस्थिति भौतिक निर्माण
५०,०००
कोरोना विपद व्यवस्थापन भौतिक निर्माण
५०,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषि विउविजन तथा अन्य सामाग्री अनदा
२,००,०००
ु न वितरण गर्ने
पशपु क्
१,००,०००
ं षी सम्वन्धी उपकरण, खोप एवं पशु शिविर कार्यक्रम
देवी दत्तको घर अगाडी सिचाई कुलो निर्माण
१,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
जनचेतना तालिम
५०,०००
डस्टविन बल्ब खरिद
१,००,०००
वेवारिशे लाश, पहिरो, आगलागी मानविय सहयोग
१,००,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
टोल सधा
१,००,०००
ु र स्तरीय भलिवल खेल
बालबालिका जनचेतना तथा विपन्नहरुलाई कापी कलम वितरण
५०,०००
महिलाहरुलाई लक्षित सिपमलू क तथा आयआर्जान तालिम/ कार्यक्रम १,००,०००
आदिबासी जनजाती लक्षित सिपमल
ू क तथा आयआर्जान
१,००,०००
तालिम/ कार्यक्रम
दलित लक्षित सिपमल
५०,०००
ू क तथा आयआर्जन तालिम/ कार्यक्रम
(विविध)
विविध
१,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००
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कै फियत
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वडा नं. १६
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
टिकलधारा देखि काभ्रेघाट सडक कालोपत्रे
२६,००,००० ५,२०,०००
जित बहादरु तमाङको घर देखि मोहनपरु स्कुल सम्म सडक कालोपत्रे
२४,००,००० ४,८०,०००
मित्रलाल अधिकारीको घर देखि इन्द्रचोक सम्मको सडक कालोपत्रे
१५,००,००० ३,६०,०००
सडक किनारामा बृक्षारोपण कार्यक्रम (वडा हरियाली कार्यक्रम)ं
५,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
सडक बत्ति व्यवस्थापन
४,००,०००
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सामग्री खरिद
१,००,०००
स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम र क्वारे न्टिन व्यवस्थापन
४,००,०००
सामदायि
ु क विद्यालय र वाल विकास के न्द्रको भौतिक सधा
ु र कार्यक्रम ४,००,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
किसानलाई वोरिङ वितरण कार्यक्रम (५० प्रतिशत किसान र वडा
५,००,०००
वाट ५० प्रतिशत कार्यक्रम)
कृषि विकास कार्यक्रम
१,५०,०००
पशु सेवा कार्यक्रम
१,५०,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
सरसफाई
५०,०००
विपद् तथा वातावरण
२,५०,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
खेलकुद कार्यक्रम
१,००,०००
वाल वालिकाको क्षमता अभिवृद्धि
१,००,०००
महिलाको क्षमता अभिवद्ु धि
१,००,०००
(विविध)
कार्यालय संचालन खर्च
३,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००
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वडा नं. १७
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
दिवाकरको घरबाट विश्वशान्ती चोक सम्म पिच
२६,००,००० ६,५०,०००
सन्तोष लामा घरबाट ग्रान्डी बोडिङको गेट देखि योजना टोल
१७,००,००० ४,२५,०००
रामपरु बाटो पिच
पिङ चोकबाट लखन थापा सम्म पिच
२०,००,००० ५,००,०००
ह्युम पाईप खरिद तथा वितरण
२,५०,०००
शिवालय मन्दिर गेट निर्माण
२,००,०००
टेक बहादरु मगरको घरबाट भित्रि बाटो ग्रावेल
२,००,०००
चडु ामणि खेत बाट उत्तर बरुवा जाने बाटो पिच
२,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
पोल स्थानान्तरण
१,००,०००
ज्याला
१,२०,०००
सडक बत्ति सामान खरिद
८०,०००
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
स्वास्थ्य चौकीमा कार्पेट तथा फर्निचर खरिद
७०,०००
एम्बुलेन्स मर्मत
२,००,०००
आधारभतू विद्यालय, लगौटा बालबालिकाको लागि ट्रयाक सटु
७०,०००
खरिद
आधारभतू विद्यालय, लगौटा को कम्पाउण्डमा मेस जालि
१,००,०००
विपन्न वर्ग बालबालिकालाई स्कुल ब्याग वितरण
५०,०००
स्वास्थ्यमा उपकरण खरिद
३०,०००
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१७
१८
१९
२०
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२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
माधव सापकोटाको खेतमा बोरिङ रहने गरि सामहि
ु क रुपमा सञ्चालन ९०,०००
कृषि बहु ारी आमा समहु बेलवु ा कृषि संकलन भवन निर्माण
२,००,०००
पर्णू महतोको खेतमा बोरिङ रहने गरि सामहि
९०,०००
ु क रुपमा सञ्चालन
शान्ती आमा समहु कृषि सक
३,००,०००
ं लन भवन निर्माण जङु ् गे टोल
सनु ौलो विहानी बाख्रा पालन कृषक समहु पिङ चोक वोयर बोका खरिद ५०,०००
हरियाली बाख्रा पालन कृषि समहु वोयर बोका खरिद
५०,०००
कृषक परिचय पत्र वितरण भरतपरु (१७
५०,०००
बेलवु ा बाख्रा पालन कृषक समहु लाई बाख्रा पाठी अनदा
५०,०००
ु न
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
विपद भइपरी खर्च
१,५०,०००
वडा कार्यालयमा फुल क्यारी निर्माण
५०,०००
मनकामना टोल फलफुल विरुवा रोप्ने कार्य
२५,०००
सौगात आमा समहु भवन वरिपरि वृक्षा रोपन तथा रंग रोगन
५०,०००
लखन थापा टोलमा वृक्षा रोपन
२५,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
महिला सिप मल
१,५०,०००
ु क तालिम
यवु ा खेलकुद सामग्री वितरण
५०,०००
१४ घरे परियार समहु पञ्चे बाजा खरिद
१,५०,०००
ध्रुव लाल भजन कृतन समहु बाजा खरिद
५०,०००
न्यौपाने टोल आमा समहु शिव मन्दिर पर्वाधा
१,५०,०००
ू र निर्माण
(विविध)
विविध खर्च
३,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००
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वडा नं. १८
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
देशभक्त ढकाल घर देखि गञ्ज
ु नगर मा.वि हुदै तल
ु सी सबु ेदी घर २५,००,००० २,७७,७७८
सम्म बाटो कालोपत्रे
राईगंज टोल विकासमा उच्चस्तरीय ग्रावेल
४,००,०००
जयबद्ध
५,००,०००
ु टोल विकासमा उच्चस्तरीय ग्रावेल
देश भक्त ढकालको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण
५,००,०००
रे मन्तमान श्रेष्ठ घर छे उ कल्भर्ट मर्मत
२,५०,०००
बालकृष्ण घर छे उ कल्भर्ट निर्माण
५,००,०००
बगैचा कटेज छे उ वाल पर्खाल निर्माण
५,००,०००
वडाको विभिन्न बाटोको लागि ह्युम पाईप खरिद
३,००,०००
कार्गेङ्ग उर्गेनछे लिङ्ग गमु ्वा भौतिक मर्मत
१,५०,०००
ममु ला कोइर्वा गमु ्वा भौतिक मर्मत
१,५०,०००
महा सन्दोपरि गमु ्बा भौतिक मर्मत
१,००,०००
नारायणी तमू गठु ि भौतिक मर्मत
१,००,०००
बोटेनीदेवी मन्दिर भौतिक मर्मत
१,००,०००
राम जानकी मन्दिर भौतिक मर्मत
१,००,०००
नेवा गठु ी चनौली भौतिक मर्मत
१,००,०००
आशिष ए.जी. चर्च भौतिक मर्मत
१,००,०००
वडाका विभिन्न बाटोहरु ग्रावेल
७,००,०००
नेत्र प्रसाद पनेरुको घरछे उ कल्भर्ट मर्मत
२,५०,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडाका विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानतरण र सडक बत्ती जडान ४,००,०००
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२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम सहभागिता

(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
आधारभतु विद्यालय भवु नबस्ती पोशाक खरिद
१,५०,०००
शशिनगर मा.वि. पोशाक खरिद
१,००,०००
गनु ्जनगर मा.वि. पोशाक खरिद
१,००,०००
वैदिक विद्यालय पोशाक खरिद
५०,०००
महिला स्वयंम् सेवक यातायत खर्च
५०,०००
क्वारे न्टाईन व्यवस्थापन
१,००,०००
शहरी किल्निक मा सामाग्री खरिद
५०,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषि सामाग्री खरिद
२,००,०००
कृषि सडक (भवु नवस्ती डेरी चोक देखि रण बहादरु क्षेत्रीको घर सम्म
५,००,०००
र राम बहादरु क्षेत्री को घर सम्मको बाटो उच्चस्तरिय ग्रावल
े )
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
विपद् राहत कोष
३,००,०००
भेटघाट चोकमा प्रतिक्षालय निर्माण
१,००,०००
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
वडा भित्र रहेको टोल विकास संस्था तथा वडा प्रतिनिधि
१,००,०००
कर्मचारीहरुको अवलोकन भ्रमण
वडास्तरी खेलकुद प्रतियोगिता
२,५०,०००
महिला सचेतना कार्यक्रम
५०,०००
(विविध)
विविध
२,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००
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वडा नं. १९
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
शान्ति टोल अन्तर्गत रहेको मनु गरुु ङको घर देखि उत्तर पार्वती
२५,००,००० २,७७,७७८
धितालको घर नजिक सम्म कालोपत्रे निर्माण
मिलडाँडा टोल अन्तर्गत रहेको इमान सिंह मार्ग रिटेनिंग वाल
४,५०,०००
समेतको ३०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
किरण टोल अन्तर्गत रहेको रामपरु पेट्रोल पम्पबाट दक्षिण तर्फ
१,२५,०००
१५० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
अमर टोल अन्तर्गत रहेको बद्ध
ु पाख्रिनको घर पछाढी बस्तीमा २,५०,०००
जाने बाटो ३०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
वडा नं.१९ मा रहेको तमाङ डम्फु समाजको कम्पाउड तारबार
१,५०,०००
रानी पोखरी टोल अन्तर्गत रहेको खगेरी सिचाईको शाखा देखि
दक्षिण हिता गरुु ङको घर सम्म, काशि प्रसादको गरुु ङको घर देखि ५,००,०००
रानी पोखरी सम्म जम्मा ६०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
गन्जसिङ्ग टोल अन्र्तगत रहेको खसु ीको घर देखि नहर सम्म
२,२५,०००
जोडिएको बाटो २६५ मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
थानेदार टोलको गञ्ज
ु नगर दधु डेरी बाट दर्गा
ु नारायणको घर
अगाडी रमेश गरुु ङको घर सम्म र खड्ग ब. गरुु ङको घर अगाडी २,५०,०००
बाट पर्वू तर्फ गरी जम्मा ३०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
आर्दश टोलको हरि सापकोटाको घर बाट पश्चिम तर्फ १०० मि.
८०,०००
उच्चस्तरीय ग्रावेल
परिवर्तन टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत ज्ञान ब. रानाको घर चोक
१,००,०००
देखि पश्चिम देउ ब. थापा घर सम्म १०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
नमबद्ध
ु टोलको आईतराज लामाको घर देखि पर्वू पट्टि, गोपाल
तमाङको घर देखि उत्तर पट्टि, यगि
ु राज तमाङको घर देखि उत्तर ३,००,०००
तर्फ गरी जम्मा ३५० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
शान्ति टोल अन्तर्गत रहेको अस्थाई प्रहरी चौकीबाट पर्वू शारदा
२,२५,०००
मा.वि. हुदौ पन्त चोक सम्म २८० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल


भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
नं.
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
न्यूबद्ध
ु टोल अन्तर्गत रहेको भमु लालको घर देखि संगिताको
घर, पपिता रानाको घर देखि शेर ब. गरुु ङको घर सम्म २०० मि.
उच्चस्तरीय ग्रावेल
इमान सिंह टोल अन्तर्गत रहेको कमला रानाको घर देखि मिना
दर्जिको घर सम्म र रश्मी थापाको घर देखि जिरे बरामको घर
सम्म ४०० मि. उच्चस्तरीय ग्रावेल
तमु टोल अन्तर्गत रहेको कमल देवि चोक अगाडि भित्री बाटो,
पर्णू ब. गरुु ङको घर बाट तिर्थमान गरुु ङको फर्म सम्म २०० मि.
उच्चस्तरीय ग्रावेल
वडा भित्रका विभिन्न बाटाहरु मर्मत गर्न
आर्शिवाद टोल अन्र्तगत रहेको जय बहादरु गरुु ङको घर नजिक
खगेरी नहरमा कलर्भट विस्तार
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा भित्र रहेका विद्युत पोलका सार्वजनिक बाटोको सडक बत्ति
मर्मत खर्च
सडक निर्माण हुदा सडक भित्र परे का विद्युत पोलहरु स्थान्तरण/
मर्मत गर्नका लागि
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
श्री शारदा मा.वि. शारदानगरको मल
ु भवनको झयाल, डेक्स र
बेन्च मर्मत
श्री किरण अमरजंङ गरुु ङ मा.वि. मा रङरोगन कार्य गर्न
भ.म.न.पा वडा नं.१९ मा रहेको शारदानगर हेल्थपोष्टमा रङरोगन
तथा झ्याल ढोका मर्मत
भ.म.न.पा वडा नं.१९ मा रहेको नेपाल रे डक्रस सोसाईटी
शारदानगरको एम्बुलेन्स ग्यारे ज निर्माण
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
वडा भित्रको कृषि सडक अन्र्तगत कुम्भराज तमाङको घर
अगाडी सडकमा कल्र्भट निर्माण गर्न


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,५०,०००
३,५०,०००
१,८०,०००
६,६५,०००
५,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
१,५०,०००
१,५०,०००
१,००,०००
१,००,०००
६,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

समहु मा आबध्द भई कृषिमा संलग्न किसानलाई सिचाईमा
१,५०,०००
५०% अनदा
ु न (२ वटा योजना)
बाख्राको नश्ल सधा
ु रका लागि बोयर बोका खरिद गरी वितरण
गर्ने (५०% कम्तीमा बोयर नश्ल हुनपु र्ने) ५०% जन सहभागिता १,५०,०००
हुनपु र्ने
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
भैपरी आउने विपद कोषका लागि
१,५०,०००
वडा नं.१९ मा रहेका चिल्ड्रेन पार्क मा फलफुल र फूलका विरुवा
२,५०,०००
रोप्ने कार्यक्रम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
वडा नं.१९ भित्र रहेका यवु ाहरुलाई सृजनशिल अनश
ु ासित
१,००,०००
बनाउन खेलकुद कार्यक्रम सचं ालन गर्न
वडा नं.१९ भित्र रहेको लक्षित वर्गका लागि आय मल
ू क सिप
२,००,०००
सृजना गर्न
वडा नं.१९ मा रहेको सामदायि
ु क विद्यालयका बालबालिकालाई ७०,०००
शैक्षिक सामाग्री सहयोग
वडा नं.१९ मा रहेको भ्रष्टचार विरुद्ध अभियान न्यूनीकरण
३०,०००
अभियान वडा स्तरीय समिति
(विविध)
कार्यालय संचालन तथा भैपरी आउने खर्च
४,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००
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वडा नं. २०
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
लोकनाथ भण्डारीको घरवाट दक्षिणतर्फ बाटो कालेपत्रे
मदन दवाडीको घरवाट दक्षिणतर्फ शक
ं रचोक जाने वाटो
उच्चस्तरीय ग्रावेल
सोम बहादरु को घरदेखि दक्षिण जाने वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
दद्रेनी चोकवाट पश्चिम जाने वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
झल्ला वढु ा कल्भर्ट निर्माण
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विजल
ु ीको पोल सार्न
सडक वत्ती मर्मत
ज्यालादारीको लागि
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
क्वारे न्टाइन व्यवस्थापनका लागि
भीमनगर मा.वि.को गेटबाट क्यारी सहित टायल विछ्याउने काम
भीमनगर मा.वि.मा फर्निचर मर्मत
भीमचन्द्र प्रा.वि.मा फर्निचर मर्मत
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
चनौली थारु कुलो मर्मत
कृषि सडक सन्तोष आचार्यको घरदेखि पश्चिमतर्फ उच्चस्तरीय ग्रावले
खगेंरी सिचाइ ७ नं शाखाको देववहादरु को घरदेखि उत्तरतर्फ
कुलो मर्मत
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
वडा कार्यालय पछाडी वृक्षारोपण


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
४०,००,००० १०,००,०००
५,००,०००
१०,००,०००
५,००,०००
१०,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
४,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
५,००,०००
२,००,०००
१,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
17 वृक्ष वाटिका संरक्षण
18 वडाभित्र सरसफाई
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
ु कार्यक्रम
19 दलित वर्गको लागि जनचेतनामल
20 जनजातिको लागि झोला वनु ्ने कार्यक्रम
21 जेष्ठ नागरिक सम्मान
22 खेलकुद ग्राउण्ड मर्मत
23 अपाङ्गलाई ह्वील चियर र छडीको वितरण
24 एकल महिलाको भ्रमण अवलोकन
(विविध)
25 विविध
जम्मा

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,००,०००
१,००,०००
७०,०००
७०,०००
६०,०००
८०,०००
७०,०००
५०,०००
२,००,०००
१,००,००,०००

वडा नं. २१
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
नहरचोक देखि बद्ु धिनाथ बरालको घर हुदै वडा नं. २२ को
सिमाना सम्मको बाटो कालोपत्रे
पिताम्बर अर्यालको घर नजिकको नहरको पल
ु मर्मत
गोपाल सापकोटाको घर नजिकको कल्भर्ट मर्मत
बाबरु ाम तिमिल्सिनाको घर नजिकको नहरको कल्भर्ट मर्मत
ह्युम पाइप खरीद गरी बाटोहरुमा राख्न
सडक बत्ति खरीद तथा जडान


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
50,00,000 १००००००
3,00,000
2,00,000
3,00,000
5,00,000
5,00,000

भरतपुर महानगरपािलका
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सि.
विनियोजित जन/ लागत कै फियत
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
रकम
सहभागिता
७ पार्वतीपरु बजारमा सि.सि.टि.भि. क्यामरा खरीद तथा जडान
1,00,000
८ सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज, पार्वतीपरु को भौतिक निर्माण
1,00,000
९ वडाभित्रकाे बाटाे मर्मत
4,00,000
(शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र)
१० स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारिता कार्यक्रम
1,00,000
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी पार्वतीपरु लाई पंखा र विपद व्यवस्थापन
११
1,00,000
सामाग्री खरीद
१२ श्री आधारभतू विद्यालय कञ्चनबस्तीको भौतिक निर्माण तथा मर्मत
2,00,000
१३ श्री आधारभतू विद्यालय रंगिलाको भौतिक निर्माण तथा मर्मत
2,00,000
श्री आधारभतू विद्यालय कालिका मनिपरु को भौतिक निर्माण
१४
2,00,000
तथा मर्मत
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
१५ ७ वटा सिंचाई बोरिङ्ग निर्माण
5,50,000
१६ गहुक
ँ ो बिउमा ५० प्रतिशत अनदा
ु न
1,00,000
१७ मकै को बिउमा ५० प्रतिशत अनदा
ु न
1,00,000
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
शभकामना चोक देखि गिरी काइलाको घर सम्मको कालोपत्रे
१८ ु
1,50,000
बाटोका दायाँ बायाँ वृक्षारोपण
मस्कान चोक देखि रामचन्द्र अधिकारीको घर सम्मको कालोपत्रे
१९ ु
1,50,000
बाटोका दायाँ बायाँ वृक्षारोपण
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
२० निरन्तर पार्वतीपरु मार्फत वृहत रक्तदान कार्यक्रम
५०,०००
२१ निरन्तर पार्वतीपरु मार्फत खेलकुद तथा संस्कृतिक कार्यक्रम
१,००,०००
२२ महिलाहरुको लागि सिपमल
२,००,०००
ु क तालिम
(विविध)
२३ भैपरी आउने खर्च
४,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. २२
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
६
७
९
१०
११
१२
१३
१४

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत
कै फियत
रकम सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
कृष्ण प्रसाद अधिकारीको घर चोक देखी दक्षिण पष्पलता
ु
३५,००,००० ८,७५,०००
अधिकारीको घर चोक सम्म ५००मिटर सडक कालो पत्रे गर्ने
२२ नं. वडा कार्यालय देखी पश्चिम अमर मा.वि. हुदै राम मन्दिर
२०,००,००० ५,००,०००
सम्म सडक ३.५ कि. मि. कालो पत्रे गर्ने
ब्रम्ह कुमारी राजयोग पटिहानीको भवन निर्माण गर्न
६,००,०००
२२ नं. वडा भित्रका भित्री बाटोहरु उच्च स्तरिय ग्राभेल गर्न
५,००,०००
थारु कल्याणकारीणी सभाहल मर्मत तथा सामाग्री खरिद गर्न
२,००,०००
विविध पँजु ीगत खर्च
२,००,०००
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
२२ नं. वडा भित्रका टोल विकास ससं ्थाहरुलाई पोल बत्ति मर्मत
२,५०,०००
तथा जडान गर्न
२२ नं.वडा भित्रका सडकहरुमा भएको विजल
ु ी पोल तार मर्मत १,५०,०००
तथा स्थानतरण गर्न
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
पटिहानी स्वा.चौकीको लागी औषधी उपकरण खरिद, भवन
२,००,०००
सामान्य मर्मत, र क्वारे न्टाइन ब्यवस्थापन गर्न अनदा
ु न
पटिहानी आयर्वेद
ु िक औषधालय घमु ्ती शिविर संचालनको लागी १,००,०००
औषधि खरिद अनदा
ु न
पटिहानी रे डक्रस अनदा
१,००,०००
ु न
आधारभतु विद्यालय धनौजीका विपन्न आदीबासी दलित
१,००,०००
सिमान्तकृत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति वितरण गर्न
आधारभतु विद्यालय धनौजीको बौधिक अपाङ्ग इकाई अनदा
ु न १,००,०००
अमर जनशक्ति बहुमख
ु ी क्याम्पस पदमपोखरीमा साइकल स्टेन १,००,०००
निर्माण गर्न


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१५ अमर मा.वि.पदमपोखरीमा मन्टेश्वरी सामाग्रीहरु खरिद गर्न
१६ आधारभतु विद्यालय विरे न्द्रनगरमा मन्टेश्वरी सामाग्रीहरु खरिद गर्न
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
१७ वडा सँग किसान कार्यक्रम
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
१८ कमलपोखरी सरसफाई गर्न
१९ दर्गा
ु मन्दिर पदमपोखरी पार्क निर्माण गर्न
२० विपद् ब्यवस्थापन गर्न
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
२१ विविध खेलकुद प्रतियोगिता अनदा
ु न
२२ महिलाहरुको लागी हस्तकला तालिम
२३ महिलाहरुको चार्डपर्व (तिज,जितिया,लोसार)अनदा
ु न
२४ बालबालिकाको क्षमता अभिवृदि कार्यक्रम
(विविध)
२५ विविध (वडामा भैपरि आउने खर्च)
जम्मा



विनियोजित जन/ लागत
कै फियत
रकम सहभागिता
१,००,०००
१,००,०००
६,००,०००
५०,०००
२,००,०००
१,००,०००
१,५०,०००
१,२५,०००
५०,०००
२५,०००
४,००,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. २३
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

१२
१३

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
फुलबारी चोक देखी माथेमा को घर सम्म कालो पत्रे
रेडक्रस ग्राममा आश्रीत बालबालीकाहरु लाई सिकाइको टहरा निमार्ण
दराई उत्थान के न्द्रीय कार्यालयमा ग्रिल काप्रेट,कार्यालय फर्निचर
पर्यटन बिस्तारको निमित गैंडा स्टाचु कसरा चोक
वडा नं.२३ का बिभिन्न भित्रि बाटोहरुमा ग्राबेल खाल्टा खल्टी
ु
पर्नु ग्राबेल
जेष्ठ नागरिक सार्बजनीक जग्गा संरक्षणको लागि
ह्युम पाईप सार्ने
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल सार्न
(शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्र)
लक्ष्मी मा.वि, सरस्वती मा.वि., आधारभतु विद्यालय कदम,
आधारभतु विद्यालय घैलाघारी, आधारभतु विद्यालय बेलहटा
विद्यालयहरुमा तारबार, जिप्सन, मचं निर्माण आदि
आर्थिक स्थिती कमजोर भएका लाई डाइलोसीस गर्दा एम्वुलेन्स
भाडा, रगत लिए वापत दिएको रकम भत्ु तानी
स्वास्थ्य चौकी,नगर क्लिनीकमा खाने पानी,बिजल
ु ी मर्मत र
स्वयमसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
विपन्न परिवारहरुको निमित चक्ला बन्दीको लागि बोरीङ्ग
निमार्ण, मोटर खरिद, पाईप बिस्तार, किसान संग वडा-कार्यालय
कार्यक्रम बापत
अति विपन्न परिवार लाई शद्ध
ु खानेपानी धारा जडान गर्दा लाग्ने
दस्रतु र सामाग्री अनदा
ु न


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
35,00,000 8,75,000
2,00,000
3,00,000
4,00,000
8,00,000
2,00,000
२,००,०००
२,००,०००
८,००,०००
१,००,०००
२,००,०००

१३,००,०००
२,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.
१४
१५
१६
१७
१८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
विपद ब्यबस्थापन, बाढि,पहिरो ,चट्याङ, सरसफाई, कोभिड
१९ र सलह
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
वडा भित्र खेल कार्यक्रम
विपन्न बालबालिका लाई पोषाक, तिज गित समारोह, नारी
दिबस, अपाङ्गलाई न्यानो कपडा वितरण
(विविध)
कार्यलय ब्यबस्थापन खर्च तथा कर्मचारी
विविध
जम्मा

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
६,००,०००
१,५०,०००
४,५०,०००
३,००,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

वडा नं. २४
सि.
नं.
१
२
३
४
५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
मनोज श्रेष्ठको चोक देखि कुमारी तमाङ्गको घर सम्म बाकी
रहेको बाटो करीब 740 मि. कालो पत्रे
बाटिका बाट पर्वत चोक हुदै सिमाना बाटो कालो पत्रे
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडाभित्र विस्तार हुने बाटो,सिचाईको लागि पोल मर्मत तथा
स्थानातरण विस्तारको लागि
वडाका सबै टोल विकास संस्थालाई भर्याङ वितरण
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
गाउँघर क्लिनिक भवन मर्मत शौचालय निर्माण र विद्युत वेयरिङ्ग


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
52,00,000 १३,००,०००
18,00,000 ४,५०,०००
3,60,000
40,000
1,00,000

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
विनियोजित जन/ लागत कै फियत
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
रकम
सहभागिता
६ स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको लागि प्रोत्साहान भत्ता
40,000
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय प्रगति चोकको कक्षाकोठा,
७
2,00,000
झ्यालढोका एवं फर्निचर मर्मत
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय ध्रुवनगरको कक्षाकोठा,
८
2,00,000
झ्यालढोका एवं फर्निचर मर्मत
९ सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गाको कक्षाकोठा एवं फर्निचर मर्मत
1,60,000
सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गाको स्कूल बस संचालनार्थ इन्धन,विमा
१०
2,00,000
र मर्मतको लागि
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
के रुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी ससं ्था
११
1,50,000
लि.को बैठक हलमा जिप्सन लगाउने कार्य
विपन्न समदा
ु यमा कृषिको लागि आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत
१२
5,50,000
जग्गा लिजमा लिई भाडा तिर्ने एवं मल,विउ र उपकरण खरिद
शान्ती एकता टोलको हिमचल
ु ी उपभोक्ता समहू लाई सिंचाई
१३
1,00,000
पाइप लाइन विस्तार
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
१४ देवीस्थान पार्क र वडा भित्रको नर्सरी हेरचाह, सरसफाइ र व्यवस्थापन 1,00,000
१५ छे थार लिङ्ग बौद्ध गमु ्बा रंगरोगन
1,00,000
१६ विशेश्वर महादेवको अधरु ो सत्तल निर्माण
1,00,000
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
१७ महिलाहरुको लागि सिपमल
ु क कार्यक्रम
1,50,000
१८ बाल क्लबको मासिक बैठक
30,000
२,५०,०००
१९ यवु ाहरुको लागि खेलकुद कार्यक्रम
५०,०००
२० आत्मनिर्भर उधमी महिला सहकारीलाई अनदा
ु न
२१ उन्नती टोलको सामदायि
ु क भवन मर्मत
20,000
(विविध)
२२ विविध कार्यक्रम खर्च (चाल)ु
1,00,000
१,००,००,०००
जम्मा


भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं. २५
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
शोशी चाैधरी गाउँबाट बसकठ्ठा त्रिचोकसम्म सडक कालोपत्रे
पँजु ीगत िड.पि.अार. कार्य
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युतपोल मर्मत तथा स्थानान्तरण
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
स्वास्थ कार्यालय व्यवस्थापन (फर्निचर, फोटोकपी, पिन्टर,
विद्युत, खानेपानी, इन्टरनेट आदि)
स्वास्थको परु ानो भवन मर्मत सम्भार र रंगरोगन
गाउँघर क्लिनिक मर्मत तथा व्यवस्थापन
प्रयोगशाला व्यवस्थापन (फर्निचर, के मिकल औजार)
सरुवा रोग कोरोना कोभिड १९ मलेरिया र अन्य रोगको सचेतना कार्यक्रम
डेंगु लार्भा नष्ट गर्ने कार्यक्रम
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्सहान (साईकल, व्याग, छाता,
डायरी, अध्ययन अवलोकन
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिचाई बोरिंग निर्माण
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
विपद् व्यवस्थापन कार्य
वातावरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तथा खेलकुद कार्यक्रम
बालबालिका तथा महिलाहरुका लागि कार्यक्रम (गरिव, अति
विपन्न र बैदश
े ीक रोजगारीमा जान/आउनेहरुको लागि चेतना/
सिप र आय मल
ु क कार्यक्रम समेत)
(विविध)
विविध भैपरी खर्च
जम्मा


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
७०,००,०००
२,००,०००
४,००,०००
१,२५,०००
१,००,०००
५०,०००
२,००,०००
५०,०००
५०,०००
७५,०००
८,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
३,५०,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

वडा नं. २६
सि.
नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
किसान मगरको घर देखि लाहुरे चोक जाने बाटो कालोपत्रे
४०,००,००० १०,००,०००
आकष्मिक पँजु ीगत कार्य
१०,००,०००
मगर, मिलन, चेलिबेटी, दलित, ग्रिनल्यान्ड, आदिवासी,
२०,००,००० २,२२,२२२
परोपकार समहु , जनु ेली आदर्श भवन
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल मर्मत तथा ट्रान्सफर्मर स्थानान्तरण
२,००,०००
सडक बत्ति जडान
२,००,०००
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
आदर्श मा वि साइकल पार्कि ङ अस्थाई टहरा
३,००,०००
आधारभतु विद्यालय मझडिया खानेपानी ट्याङ्की तथा धारा
२,००,०००
दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर तथा पानि
१,२०,०००
तान्ने मोटर खरिद
म.स्वा.से. साइकल खरिद
१,००,०००
आ.बि. खयरघारी
१,००,०००
दिव्यकुन्ज सहकारी कम्पुटर तथा प्रिन्टर खरिद
८०,०००
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
कृषि कुलो तथा बाटोमा हेम्पाइप जडान
४,००,०००
कृषि कार्यालयको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
१,००,०००
विभिन्न सिचाई कुलो/नहर कृषि बाटो मर्मत तथा सम्भार
३,००,०००
खानेपानी धारा वितरण
१,००,०००
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
फाहोर ढुवानी इन्धन
२,००,०००
अस्थाई टहरा निर्माण (मलामी विश्राम स्थल)
१,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
महिला सिलाई कटाई तालिम
जिमको लागि सामान खरिद
नारी दिवस कार्यक्रम
महिला तिज कार्यक्रम
आदिवासी झ्याम्टा कार्यक्रम
(विविध)
कार्यालयको मन्दिर सन्चालन
भैपरी आउने खर्च
जम्मा

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,७०,०००
१,५०,०००
२५,०००
२५,०००
३०,०००
६०,०००
४०,०००
१,००,००,०००

वडा नं. २७
सि.
नं.
१
२
३
४
५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
मनु ा चोक देखि तिल कुमारीको घर सम्म, पर्शाढाप एक नारायण
भट्टराईको घर देखि पहिलो प्रेम नेपाल चर्च सम्म र मेघौली थारु
गाउँको अधरु ो कालोपत्रे निर्माण
वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण
गौतम नगर देखि ठकुरीको घर सम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
तामांग समाज ससं ्कृतिक भवनको कम्पाउण्ड निर्माण
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा भित्र बाटोमा पर्ने विद्युत तार पोल स्थानातरण


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

४५,००,००० ११,२५,०००
५,००,०००
१४,००,०००
६,००,०००
४,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
मेघौली स्वास्थ चौको मर्मत/ रंगरोगन
औषधी तथा फर्निचर खरिद
योग शिक्षा कार्यक्रम
आयर्वेद
ु औषधी खरिद
छाला उपचार स्वास्थ शिविर
महिला स्वास्थ स्वयम् सेविकाहरुलाई यातायात तथा खाजा खर्च
जानकी मा.वि. पर्वाधा
ू र निर्माण
काजिमान आधारभतु विद्यालय मर्मत
धरमपरु आधारभतू (१-५) विद्यालयलाई कार्यालय व्यवस्थापन
आधारभतु विद्यालय शिसावास पर्वाधा
ू र
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
गौतम नगर कृषि बाटो ग्रावेल
मेघौली कृषि सडक ग्रावेल
वडाभित्र सिँचाई बोरिंग
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
कार्यालय सरसफाई
विपद् तथा वातावरण जनचेतना कार्यक्रम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा खेलकुद कार्यक्रम
महिला लक्षित कार्यक्रम
वालवालिका क्षमता कार्यक्रम
(विविध)
विविध
जम्मा


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
१,००,०००
२,००,०००
५०,०००
१,००,०००
५०,०००
५०,०००
१,००,०००
१,००,०००
५०,०००
१,००,०००
२,००,०००
३,००,०००
४,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका
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वडा नं. २८
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
बाटो कालोपत्रे भरतपरु -२८ पर्साबजार चोक देखी हेमराजको घर
हुदै सिसावास जाने बाटो
भरतपरु -२८ वडा कार्यालय भवन ट्रस्ट निर्माण, शौचालय
निर्माण, अन्य निर्माण, र फर्निचर, कार्यालय माल सामान आदी
ह्याम पाईप खरिद
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानान्तरण
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
शिक्षा तर्फ
स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना मल
ू क कार्यक्रम र महिला स्वास्थ्य
स्वयम् सेविका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
स्वास्थ्य चौकी औषधी / उपकरण
क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन
जितपरु खोपके न्द्र व्यवस्थापन
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
सिँचाई अनदा
ु न
जितपरु उत्तर कूलो झरौनी निर्माण
कृषि सडक
पशु स्वास्थ शिविर विउ विजन
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
सरसफाई भरतपरु -२८ वडा कार्यालय सरसफाई खर्च र गाँउ घर
सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
५०,००,०००
१५,००,०००
५,००,०००
४,००,०००
४,६५,०००
१,००,०००
१,५०,०००
१,५०,०००
३५,०००
७,५०,०००
३५,०००
४५,०००
७०,०००
१,००,०००
१,००,०००

भरतपुर महानगरपािलका

सि.
नं.
१६
१७
१८
१९
२०
२१
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

वातारण वडा कार्यालय कम्पाउण्ड वृक्षारोपण, वाग बगैचा,
१,००,०००
फुलवारी निर्माण र वातावरण सम्बन्धि जनचेतना मल
ु क कार्यक्रम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
यवु ा तथा बैठक व्यवस्थापन
१,००,०००
खेलकुद गोलाघाट गै ँडा कप भलिवल प्रतियोगिता निरन्तर
१,५०,०००
महिला को क्षमता विकास कार्यक्रम
१,००,०००
वालबालिका कार्यक्रम तथा बैठक व्यवस्थापन
५०,०००
(विविध)
विविध भैपरी आउने खर्च
१,००,०००
जम्मा
१,००,००,०००

वडा नं. २९
सि.
नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता

(वडा-स्तरीय पूंजीगत आयोजनाहरु)
दासढुङ्गा स्याउली सडक स्तरोन्नती
३५,००,००० ३,८८,८८९
वडा कार्यालयदेखि भार्ल्यान खोला सम्म अधरु ो नाला निर्माण ५,००,००० ५५,५५५
आलस्वारा हुदँ ै मला
५,००,००० ५५,५५५
ु जाने सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण
कालीखोला कल्भर्ट पानी तथा नाला व्यवस्थापन योजाना
५,००,००० ५५,५५५
खहरे मैनाघारी सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण
५,००,००० ५५,५५५
मगर खहरे सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण
५,००,००० ५५,५५५
हाडीगाउँ सालघारी नयाँ ट्रयाक निर्माण
५,००,००० ५५,५५५
चिप्लेटी हुदँ ै चामपानी जोड्ने नयाँ ट्रयाक निर्माण
५,००,००० ५५,५५५
(विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण)
वडा भरि विद्युत पोल मर्मत तथा स्थानातरण
४,००,०००


भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
(शिक्षा तथा स्वस्था क्षेत्र)
कविलास मा.वि.को भवन संरक्षणको लागि ग्याविन जाली
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय ढोडेनी कम्पाउण्ड निर्माण
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय कुसमु टार जाने सडकमा ह्युम पाइप राख्ने कार्य
कविलास स्वास्थ्य चौकी आवश्यक सामाग्री खरिद
डालेटार आयर्वेद
ु औषधालय आवश्यक सामाग्री खरिद
चौकीडाडा सामदायि
ु क स्वास्थ्य इकाइ भवन कम्पाउण्ड
डुम्रेवेशी खोपके न्द्र भवन कम्पाउण्ड
क्वारे नटाइन व्यवस्थापन
(सिच
ं ाई,कृषि पशु सेवा क्षेत्र)
चौकीडाडा आमा समहू सामहि
ु क कागती खेती
तान्द्राङ्ग महिला समहू सामहि
ु क कागती खेती
सधा
ु रिएको खोर निर्माण गर्ने कृषकहरुलाई बाख्रा अनदा
ु न कार्यक्रम
बिरे टार सिंचाई कार्यक्रम
खेतबारी सिंचाई योजना निर्माण
(सरसफाई/ विपद् तथा वातावरण)
टोल विकास ससं ्थालाई सरसफाई सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम
विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम
(युवा, खेलकुद, महिला तथा वालवालिका)
कुसमु टार खेल मैदान निर्माण
महिला समहू परिचालन
खेल सामाग्री वितरण (बालबालिका तथा यवु ा क्लव)
सफल सामाजिक महिला उद्यमी सहकारी ससं ्था लि. फर्निचर
(विविध)
विविध
जम्मा


विनियोजित जन/ लागत कै फियत
रकम
सहभागिता
२,००,०००
१,५०,०००
१,००,०००
१,००,०००
२५,०००
१,००,०००
१,२५,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
३,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
२,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,०००
१,००,००,०००

३३,३३३
२२,२२२
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नेपाल सरकार सशर्त अनुदान
सि.
नं.

अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

१ Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम
२ कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम
३ कृषि तथा पशपु न्छी सम्वन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम
कृषि सहकारी सस्था मार्फत भरतपरु महानगरपालिका २१ पार्वतीपरु मा
४
खाद्य गोदाम घर निर्माण सहयोग लागत साझेदारीमा
५ तरकारी संकलन के न्द्र निर्माण (भरतपरु २३ र २४ नं वडा)
नेपाल अण्डा उत्पादक संघको साझेदारी अण्डा थोक बजार निर्माण
६
सहयोग (५० प्रतिशत लागत सहभागितामा)
७ नयाँ बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना
बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम
८
संचालन
राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सरु क्षाममा टेवा पर्या
ु उने
९ वाली वस्तको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास
कार्यक्रम सचं ालन
१० लागत साझेदारीमा बंगरु प्रवर्द्धन कार्यक्रम
११ हाल भएका फलफूल नर्सरी क्षमताको अभिवृद्धि
कृषि जम्मा :
प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु
१२ मार्फत उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा
पनु र्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)
प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु
१३
मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि
१४
कम्तिमा ५ जनाको समहु मा प्रबिधि हस्तान्तरण
उद्योग जम्मा :
१५ कालिका मन्दिरको भौतिक निर्माण भरतपरु १० चितवन
१६ ब्रह्मा कुमारी राज योग सेवा के न्द्र पर्वाधा
ू र निर्माण भरतपरु न.पा १चितवन


कृषि
कृषि
कृषि

स्वीकृत
रकम रु.
हजारमा
१४७
३००
१००

कृषि

२५००

कृषि

३०००

कृषि

६९५३

कृषि

२५०

कृषि

१५००

कृषि

२४००

कृषि
कृषि

१०००
१५०
१८३००

उद्योग

४००

उद्योग

१९६०

उद्योग

१४०

पर्यटन
पर्यटन

२५००
२६५
१२००

क्षेत्र

भरतपुर महानगरपािलका

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

सि.
नं.

अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

१७ महर्शि मदु गल मन्दिर पर्यटन पर्वाधा
ु र भरतपरु म.न.पा १ चितवन
पर्यटन जम्मा :
१८ चौकीडाँडा खानेपानी आयोजना
वित्तीय क्षेत्र जम्मा :
१९ नीतिगत,प्रशासनिक तथा ब्यबस्थापन खर्च
२० बायोग्यास जडान
२१ सधा
ु रिएको चल
ु ो (बायोमास) प्रबिधि जडान
जलश्रोत तथा सिंचाई जम्मा :
२२ तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनदा
ु न
२३ तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनदा
ु न
२४ तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनदा
ु न
आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदा
ु न शिक्षकका
२५ लागि तलब भत्ता अनदा
ु न (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/
कर्मचारीहरु समेत)
प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८
२६
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदा
ु न
प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८
२७
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदा
ु न
प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८
२८
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदा
ु न
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय
२९
कर्मचारी व्यबस्थापन अनदा
ु न
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय
३०
कर्मचारी व्यबस्थापन अनदा
ु न
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय
३१
कर्मचारी व्यबस्थापन अनदा
ु न
माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदा
ु न शिक्षक
३२ लागि तलब भत्ता अनदा
ु न (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/
कर्मचारी,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)


स्वीकृत
क्षेत्र
रकम रु.
हजारमा
पर्यटन
२३५
१७००
वित्तीय क्षेत्र १००००
१००००
जलश्रोत तथा सिचं ाई
१००
जलश्रोत तथा सिंचाई
२००
जलश्रोत तथा सिंचाई
२००
५००
शिक्षा
५५०८
शिक्षा
३३२५४
शिक्षा
७७९३
शिक्षा

४९०६००

शिक्षा

२०७८

शिक्षा

१४६९

शिक्षा

८८६७

शिक्षा

५७६८

शिक्षा

४०७६

शिक्षा

२४६१२

शिक्षा

१८०८००
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सि.
नं.

अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

क्षेत्र

३३
३४
३५
३६
३७
३८

विद्यालय भौतिक पर्वाधा
ु र निर्माण अनदा
ु न
विद्यालय भौतिक पर्वाधा
ु र निर्माण अनदा
ु न
विद्यालय भौतिक पर्वाधा
ु र निर्माण अनदा
ु न
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदा
ु न
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदा
ु न
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदा
ु न
विद्यालयमा शैक्षिक गणु स्तर सदृु ढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित
प्रोत्साहन अनदा
ु न
विद्यालयमा शैक्षिक गणु स्तर सदृु ढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित
प्रोत्साहन अनदा
ु न
विद्यालयमा शैक्षिक गणु स्तर सदृु ढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित
प्रोत्साहन अनदा
ु न
शैक्षिक पहुचँ सनिश्
ु चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका
कार्यक्रम समेत)
शैक्षिक पहुचँ सनिश्
ु चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका
कार्यक्रम समेत)
शैक्षिक पहुचँ सनिश्
ु चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम
(परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका
कार्यक्रम समेत)
सामदायि
ु क विद्यालयका छात्राहरुलाई निशल्क
ु स्यानिटरी प्याड
ब्यवस्थापन
सामदायि
ु क विद्यालयका छात्राहरुलाई निशल्क
ु स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन
सामदायि
ु क विद्यालयका छात्राहरुलाई निशल्क
ु स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशल्क
ु पाठ्यपसु ्तक अनदा
ु न
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशल्क
ु पाठ्यपसु ्तक अनदा
ु न
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशल्क
ु पाठ्यपसु ्तक अनदा
ु न

शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा

स्वीकृत
रकम रु.
हजारमा
२९४६
४१६८
१७७८६
११३०
६८२६
१६००

शिक्षा

१२८१०

शिक्षा

२१२२

शिक्षा

३००२

शिक्षा

४४४

शिक्षा

६२८

शिक्षा

२६८०

शिक्षा

१८६५

शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा

११२६०
२६३९
३४०१
१४५१०
२४०३

३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
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सि.
नं.
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०

अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति
(आवासीय तथा गैरआवासीय)
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति
(आवासीय तथा गैरआवासीय)
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति
(आवासीय तथा गैरआवासीय)
शिक्षा जम्मा :
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहयोगी सामग्रीको आवश्यकता
पहिचान एवं सामग्री खरिद तथा वितरण
आधारभतू तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि र स्वास्थ्य सरु क्षा
सामग्री (PPE बाहेक) खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको ढुवानी
तथा रिप्याकिंग र वितरण समेत
आधारभतू तथा आकस्मिक सेवाको सनिश्चतत
का लागि औषधीको
ु
आपरू ्ति र उपयोग, सम्वन्धि कार्यक्रमहरुको अनगु मन तथा मल्या
ू ङकन
(अनगु मन मल्या
ु ङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)
आयर्वेद
ु औषधालयको चालु तथा कार्यक्रम बजेट
आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका पनु ःउपचारमा रहेका पी.बि.सी.
बिरामीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पर्क परीक्षण
उच्च जोखिममा रहेका समदा
ु यमा विरामी खोजपड्ताल कार्यक्रम
उपचार के न्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब
सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट
लगायतका फर्म फरमेट फोटोकपी, कार्यक्रमको नियमित अनगु मन तथा
मल्यां
ु कन,स्थलगत अनशिक्ष
ु ण, क्षयरोगका बिरामीको चौमासिक कोहर्ट
विश्लेषण र ई-टि.बि रज

औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्क ने
(रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनगु मन
६१
एवम् मल्या
ू ङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय
अन्तरक्रिया गर्ने
६२ कम्युनिटि डट्स सचं ालन खर्च
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स्वास्थ्य
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स्वास्थ्य
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स्वास्थ्य

३०

स्वास्थ्य

१००
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अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप
करारः अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम सचं ालनको लागि उच्च हिमाली,पहाडी
जिल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपालिका, ससं ्थागत क्लिनिक) ९० जना
कुष्ठरोगको विरामी, परिवार तथा छिमेकीको सम्पर्क परिक्षण तथा LPEP
सेवाको विस्तार
क्षयरोगका जोखिमयक्त
ु जनसंख्यामा (दर्गू म वस्ती, पिछडिएको वर्ग
बसोवास स्थल, कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा
स्वास्थ्य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, गमु ्बा, स्कुल, बृधाश्रम,
अाैद्योगिक क्षेत्र)सकृ य क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम
कोभिड 19 लगायत अन्य महामारी रोग नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन
कार्यक्रम संचालन
कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण
तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT,
स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
जिल्ला स्थित प्रेषण क्लिनिक सेवा करार
डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखट्ु टेको
वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान संचालन गर्ने तथा
सरोकारवालाहरूसंग अभिमखि
ु करण गर्ने
प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण (भेन्टिलेसन,एक्जहस्ट फ्यान,
फर्निचर,अटोक्लेभ, मर्मत-सम्भार तथा परिवर्तन) सम्बन्धी क्रियाकलाप
पशपु क्
ं षी आदीबाट हुने ईन्फु एन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस,
टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा
नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम
पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सचू ना संकलन,
भेरिफिके शन एवं गणु स्तर सधा
ु र साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा
पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा,
सक्ू ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको
अभिमखि
ु करण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय
समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अभिमखि
ु करण १ दिन तथा पर्णू
खोप सनिश्चतता
को लागी घरधरु ी सर
ु
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स्वास्थ्य
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७४ पोषण कार्यक्रम
बाह्य खोप के न्द्र बाट गणु स्तरिय खोप सेवा प्रदान गर्न खोप के न्द्रमा
ब्यवस्थापनको लागि फर्निचर ब्यवस्था, सम्बन्धित वडा खोप समन्वय
७५
समिति मार्फत तयारी एवं खरिद, ३००० खोप के न्द्रमा प्रति खोप के न्द्र रु
१०००० दरले, कम्तिमा टेवल १, कुर्सी १ र सानो बेञ्च १ र हात
७६ बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा विद्यालय नर्स परिचालन
बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समहू तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका
७७
लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्ध्दन अभियान
मलेरिया, डेंग,ु कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा
७८
भेरिफिके शन
७९ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सरु क्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा
८०
सेवा, न्यानो झोला र निशल्क
ु गर्भपतन कार्यक्रम
राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन,
८१
यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)
८२ विधालयमा कुष्ठरोगबारे जनचेतना तथा परिक्षण कार्यक्रम
विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जनु ोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि
अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes,
८३
COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य
दिवस, अल्जाईमर दिवस, रे बिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने

स्वास्थ्य

स्वीकृत
रकम रु.
हजारमा
७८२

स्वास्थ्य

३०

स्वास्थ्य

३६

स्वास्थ्य

१००

स्वास्थ्य

१०

स्वास्थ्य

१२३९

स्वास्थ्य

३५०६१

स्वास्थ्य

३०००

स्वास्थ्य

३०

स्वास्थ्य

१५०

८४ विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्वन कपी सहितको ) छपाई
८५ विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम
स्थानीय तह भित्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का लागि आधारभतू
८६ तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मख
ु
स्वास्थ्य सम्वन्धि प्राथमिक उपचार बारे अभिमखि
ु करण / तालिम
स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के . र अस्पतालहरुमा कार्यरत
८७ कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत
प्रशासनिक खर्च समेत

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य

१००
२०

स्वास्थ्य

१००

स्वास्थ्य

५५८००
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अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप

क्षेत्र

स्वीकृत
रकम रु.
हजारमा

समदा
ु यमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन
स्वास्थ्य
१००
(IMNCI) कार्यक्रम समिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching
स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन, सद्रि
ु ढीकरण तथा
८९
स्वास्थ्य
४००
समिक्षा (स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा )
स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा के न्द्रहरुको
९०
स्वास्थ्य
५५००
संचालन खर्च
स्वास्थ्य जम्मा :
१३०४००
१) समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिसं ा, मानव वेचविखन तथा
ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामल
लैंगिक समानता
ू क कार्यक्रम तथा अभियान सचं ालन
९१ २) महिला विकास कार्यक्रमद्धारा प्रर्वदित महिला सहकारी ससं ्थाहरुको
तथा सामाजिक
१००
सदृु ढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सजं ाल स्थापनाको लागि
समावेशीकरण
सहजीक
८८

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र (महिला,
बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा
९२
लैंगिक अल्पसखं ्यक) का तथ्यांक सक
ं लन तथा अद्यावधिक गरि महिला,
बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउनका लागि

लैंगिक समानता
तथा सामाजिक
समावेशीकरण

१००

९३ स्थानीय तहको लैगिक हिसं ा निवारण कोषमा रकम

लैंगिक समानता
तथा सामाजिक
समावेशीकरण

१००

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण जम्मा :
९४ राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)
यवु ा तथा खेलकुद
यवु ा तथा खेलकुद जम्मा :
सामाजिक सरु क्षा
९५ तलब तथा सबिधा
ु - आप्रवासी स्रोत के न्द्र कर्मचारी
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
९६ मनोसमाजिक परामर्श सचं ालन खर्च
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
९७ अन्तराष्ट्रिय अप्रवासी दिवस
तथा सरं क्षण
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अनदा
ु न प्राप्त आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलाप
आप्रवासी स्रोत के न्द्रको कार्यालय संचालन/ कर्मचारी भ्रमण खर्च /
शिरोभार खर्च

क्षेत्र

सामाजिक सरु क्षा
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
आप्रवासी स्रोत के न्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
आप्रावसन कामदारहरुको संजाल निर्माण
तथा संरक्षण
जिल्ला भित्र सामी परियोजना कर्मचारीहरुका लागि नियमित योजना तथा सामाजिक सरु क्षा
समीक्षा वैठक
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
जिल्ला भित्र सामी परियोजनाको अर्ध वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
तलब तथा सबिधा
ु - मनोसमाजिक परामर्श कर्ता
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
तलब तथा सबिधा
ु -वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता क्रार्यक्रम
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
प्राविधिक सहायकको तलव
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
प्राविधिक सहायकको पोसाक
तथा संरक्षण
बैदशि
े क रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन
सामाजिक सरु क्षा
अभिमख
तथा संरक्षण
ु ीकरण कार्यक्रम
सामाजिक सरु क्षा
रिटर्नी स्वयंम सेवक परिचालन
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
रोजगार सयं ोजकको तलव
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
रोजगार संयोजकको पोसाक
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
रोजगार सेवा के न्द्रको सँचालन खर्च
तथा संरक्षण
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क्षेत्र

स्वीकृत
रकम रु.
हजारमा

सामाजिक सरु क्षा
१८९
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
वित्तिय साक्षरता क्रार्यक्रम सचं ालन खर्च
१३६
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
विपन्न श्रमिकको ज्याला (दैनिक रु. 517 * संख्या 100 * दिन 100)
२२
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
विपन्न श्रमिकको ज्याला (दैनिक रु. 517 * सखं ्या 100 * दिन 100)
५१७०
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
स्थानीय सरकार परियोजना व्यबस्थापन समितिको वैठक
१२०
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
समदा
१५
ु य अभिमख
ु ीकरण
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुवाट परियोजना अनगु मन तथा मल्या
४०
ु कंन
तथा संरक्षण
सामाजिक सरु क्षा
सरु क्षित बैदशि
े क रोजगारी सम्बन्धि सचू ना साम्रगी उत्पादन तथा प्रकाशन
३०
तथा सरं क्षण
सामाजिक सरु क्षा
सरु क्षित बैदसि
े क रोजगारका विभिन्न सवालहरुमा रे डियो जिगंल प्रशारण
७०
तथा संरक्षण
सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम ( प्रहरी सामाजिक सरक्षा
ु
/पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधी/ समदा
१३५
ु यका अगवु ाहरुलाई आप्रावसन को तथा सरक्षण
ं
असर तथा प्रभाव / कामदारलाई समाजिक बहिस्करण प्रभाव न्यूनिकरण)
सामाजिक सरु क्षा तथा सरं क्षण जम्मा :
११५००
(१) आयोजना सम्बन्धी अभिमखि
ु करण कार्यक्रम सञ्चालन (२) दर्ता
सिविर सञ्चालन सम्बन्धी अभिमखि
ु करण/कार्यशाला/तालिम कार्यक्रम शान्ति तथा
सञ्चालन (३) गनु ासो सनु वु ाइ सम्बन्धी अभिमखि
७४५
ु करण कार्यक्रम
सवु ्यवस्था
सञ्चालन । सहभागीहरु: हरे क वडाका प्रतिनिधी, स्थानीय CSO,
स्थानीय निकायका अन्य क

११२ रोजगार सेवा के न्द्रको सदृु ढीकरण
११३
११४
११५
११६
११७
११८
११९
१२०
१२१

१२२

१२३

अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups,
NGOs for increased social accountability


शान्ति तथा
सवु ्यवस्था

६४
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१२४ अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC
एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा
पोशाक खर्च
एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायक देनिक भ्रमण भत्ता तथा
१२६
यातायत खर्च

१२५

१२७ एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च
१२८ घटना दर्ता तथा सामाजिक सरु क्षा दर्ता सिविर सञ्चालन
डिजिटार्इजेशन कार्यको लागि सेवा प्रदायक छनौट गर्न विज्ञापन/सचू ना
प्रकाशन खर्च
दर्ता सिविर सञ्चालानार्थ सेवा प्रदायक छनौटको लागि विज्ञापन/सचू ना
१३०
प्रकाशन खर्च
परक दर्ता सिविर (Post Registration Camp) सञ्चालनको लागि
१३१ ु
सेवा प्रदायक छनौट गर्न विज्ञापन/सचू ना प्रकासन
पर्ण घटना दर्ता सनिश्
ु चित गर्न दर्ता सिविर पश्चात परु क दर्ता सिविर (Post
१३२ ू
Registration Camp) सञ्चालन
१२९

१३३ मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा के न्द्र सञ्चालानार्थ)
१३४ मसलन्द सामान खरिद (सेवा के न्द्र सञ्चालानार्थ)
व्यक्तिगत घटना दर्ताका दर्ता किताब डिजीटार्इजेशनका लागि परामर्श
सेवा
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपार्इ (सञ्चार र पँहुच अभियान
१३६
सञ्चालान)
स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनगु मन तथा
१३७
मल्या
ु कन खर्च
१३५
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शान्ति तथा सवु ्यवस्था जम्मा:
के रुं गा नाला सडक पल
ु , भरतपरु न.पा ६ चोकबजार-महेन्द्रचोक (DPR
१३८
समेत)
१३९ करुङ्गा नाला पल
ु , वडा नं १४ जोड्ने सडक
१४० खगेरी पल
ु भरतपरु माडी ठोरी सडक
१४१

विजपरु चारपाते अधरु ो सामदायि
ु क भवन निर्माण तथा पर्वाधा
ू र विकास
भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. ,१६

१४२ सामहि
ु क आवास निर्माण भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. १४, २३
१४३ सामहि
ु क आवास निर्माण भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. २२, २८
प्रशासकीय सश
ु ासन जम्मा :
कुल विनियोजित रकम
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१ ६.२.२.३६३ महिला स्वास्थ स्वंय सेविकाहरुका लागि सचं ार खर्च
५१८
न्युनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard - MSS)
२ ६.२.२.३६४
७००
सधा
ु रका लागि स्वास्थ ससं ्था (प्रा.स्वा.के ./ हे.पोलाई सशर्त अनदा
ु न)
३ ६.२.२.३६८ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन निरन्तरता तथा विस्तार
१९९०
माध्यामिक तहमा शनू ्य दरबन्दी भएका सामदायि
ु क माध्यामिक विद्यालय
४ ६.२.२.३७४
३२७६
अग्ं रेजी/ गणित / विज्ञान शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनदा
ु न
५ ६.२.२.३७५ प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाइ प्रोत्साहन खर्च
१९६३
बाल विवाह अन्त्यका लागि समदा
ु य परिचालन आधारित पनु स्थापना
६ ६.२.२.३७८
३००
सहयोग कार्यक्रम
७ ६.२.२.३७९ अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समदा
३००
ु य परिचालन कार्यक्रम
८ ६.२.२.३८० बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्सहान कार्यक्रम
३००
स्थानीय तहमा अस्पताल/ स्वास्थ चौकी भवन निर्माण अनदा
ु न मेघौली
९ ६.२.२.३८२.७
६०००
हे.पो.H P2 निरन्तरता
१० ६.२.२.३८६ बाबआ
१२०
ु मा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम
स्थानीय तहमा मिनी/ डिजिटल मोबाईल माटो ल्याब स्थापना तथा
११ ६.२.२.३८८
५००
परिक्षण कार्य संचालनको लागि सशर्त अनदा
ु न
भरतपरु महानगरपालिकाको सहकार्यमा जैविक फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट
१२ ६.२.२.३९२
५०००
मल तथा बायो ग्यास तयार गर्ने
१३ ६.२.२.४०१ भ.न.पा. २९ मा सिमल्ताल लामा गाउँ हुदँ ै आहले कृषि सडक स्तरोनत्ति
२०००
१४ ६.२.२.४०२ बखान सहकारी संस्थालाइ भवन निर्माण सहयोग
२०००
१५ ६.२.२.४२६ बंगरु प्रवद्वन कार्यक्रम (स्थानीय तह)
५००
१६ ६.२.२.४२८ अण्डा थोक बजार निर्माण (स्थानीय तह)
५०००
१७ ६.२.२.५०६ देवघाट गौशाला निर्माण भरतपरु १, देवघाट, चितवन
२०००
१८ ६.२.२.५०७ मक्ति
८०००
ु नाथ अतिथि सदन भवन निर्माण, भरतपरु १, देवघाट, चितवन
रामकृष्ण पण्डितको घरदेखि शालिग्राम पौडेलको घर हुदँ ै भवु न बस्ती
१९ ६.२.२.५०८
४०००
विद्यालयसम्म सडक कालोपत्रे भरतपरु १८, चितवन
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नं.
(रु. हजारमा)
२० ६.२.२.५०९ एकता चोकदेखी उत्तरतर्फ शिब चोकसम्म सडक कालोपत्रे, भरतपरु १५, चितवन
४०००
२१ ६.२.२.५१० यसोधा मार्गमा कालोपत्रे, भरतपरु ७, चितवन
२०००
रामपरु मा.वि. पर्वाधा
ू र, भरतपरु १७, राष्ट्रिय मा.वि. सोसी पर्वाधा
ू र
२२ ६.२.२.५११
२०००
भरतपरु २५, चितवन
२३ ६.२.२.५१२ कोमल मार्ग क्यान्सर टोल सडक कालोपत्रे, भरतपरु ७, चितवन
२०००
२४ ६.२.२.५१३ तामांग टोल सडक कालोपत्रे, भरतपरु ७, चितवन
२०००
२५ ६.२.२.५१४ महाकालेश्वोर शिब मन्दिर, गणेश मन्दिर तथा पर्खाल निर्माण, भरतपरु १०, चितवन
२५००
२६ ६.२.२.५१५ बद्ध
३०००
ु चोकदेखि रतनपरु सम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने, भरतपरु २१ चितवन
२७ ६.२.२.५१६ ट.सि.क्षे महाबौद्ध गमु ्बा मर्मत तथा पर्खा निर्माण, पार्वतीपरु भरतपरु २१, चितवन
२०००
२८ ६.२.२.५८३ कोलटाँडी चोक उत्सब चोक सडक कालोपत्रे चितवन
३०००
२९ ६.२.२.५८४ पोखरी चोक नयाँ किरण चोक सडक कालोपत्रे चितवन
२५००
३० ६.२.२.५८५ टाईगर चोकबाट ताम्सालिंग मार्ग कालोपत्रे चितवन
२५००
३१ ६.२.२.५८६ वडा नम्बर २ कार्यालय चोकबाट एपेक्स एजकु े शन चोक सडक कालोपत्रे चितवन
२०००
३२ ६.२.२.६३० पातालेबास - चौकीडाँडा बाटो स्तरोनत्ति २९
२०००
३३ ६.२.२.६३१ सनु ्दरबस्ती आधारभतू विद्यालय (१-८) को कम्पाउण्ड निर्माण
२०००
३४ ६.२.२.६३२ गणेशस्थान पनु ्यखोला पल
२०००
ु भरतपरु ११
३५ ६.२.२.६३३ भरतपरु २५ र २७ सिमाना राधेश्याम चोक लार्के चोक पश्चिम चन्द्रबहादरु चोक सडक
२०००
३६ ६.२.२.६३४ रामघाट विशालचोक सडक भरतपरु ४
२०००
कुल विनियोजित रकम
८३९६७

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान

सि. कोड
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१ ६.२.४.२३३ मनु ाल चोक देखि दक्षिण वडा नं ६ को सिमाना सम्म कालोपत्रे सडक
२ ६.२.२.३६४ अन्जान ताल सिमारी टाउन सडक कालोपत्रे सडक
३ ६.२.२.३६८ ४ र ५ को सिमाना जानकी चोकबाट बर्मेली टोल सम्म सडक कालोपत्रे
कुल विनियोजित रकम


स्वीकृत रकम
रु. हजारमा
९९८८
९९५८
९९७९
२९९२५
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महानगरीय गौरवका आयोजनाको सूची
सि.नं. विषयगत क्षेत्र
गौरवका आयोजनाहरु
१ पर्वाधा
ू र विकास १. गौतमबदु ् अन्तराष्ट्रिय क्रिके ट रंगशाला निर्माण
२. भरतपरु मेट्रो प्लाजा निर्माण
३. महानगरीय नामनु ा सडक पर्वाधा
ू र 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
सामाजिक १. मयेरसगं महिला तथा जोखिममा परेका समहु सँग मयेर
२
विकास
कार्यक्रम (गर्भवती महिलालाई निशल्क
ु एम्बुलेन्स सेवा समेत)
२. शैक्षिक गणु स्तर विकास कार्यक्रम
3. सहयोगापेक्षी सडक मानव मक्त
ु महानगरपालिका
आर्थिक
१. कृषि विकासका लागि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम
३
विकास
(सामहि
ु क खेती प्रणालीसमेत)
२. महानगरीय उद्योग ग्राम
३. नारायणी नदि किनारमा पर्यटन स्तम्भ
४
वातावरण १. ल्याण्ड फिल्ड साइट विकास
तथा विपद् २. नारायणी नदि SEA BEACH MODEL
व्यवस्थापन ३. महानगरीय पार्क निर्माण
४. एक वडा एक पार्क
५ यवु ा तथा खेलकुद १. एक वडा एक खेल मैदान विकास कार्यक्रम
१. नागरिकमैत्री सेवाको लागि भौतिक तथा ICT पर्वाधा
ू र
६
सश
ु ासन
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
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चेक बन्न बाँकीका क्रियाकलाप/ आयोजना/ कार्यक्रमको भक्
ु तानी बाँकीको विवरण
सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
१ जनज्योति प.ध.म. मा.वि.
श्रे जबका गौचरण उपभोक्ता समितिको तारबार पर्वधा
ू र निर्माण
२
(सार्वजनिक जग्गा सरं क्षण)
श्री पर्यटकीय प्रहरी कार्यालयमा रंगरोगन, फर्निचर तथा छत्
३ मर्मत उ.स. को पर्यटकीय प्रहरी कार्यालयमा रंगरोगन, फर्निचर
तथा छत मर्मत
श्री भिमचन्द्र प्रा.वि.को पछाडी बाटो ग्रावेल उ.स. को भिमचन्द्र
४
प्रा.वि. को पछाडी ग्रावेल कार्य
कृषि तथा पशपु ालन व्यवसाय उत्पादनबाट व्यहोर्ने गरि घाँस
५
काट्ने मशिन खरिद
श्री वडा कार्यालय वाल कम्पाउण्ड उ.स. को वडा नं . २८
६
कार्यालय भवनको कम्पाउण्ड वाल एग्त र मोज्याक टायल कार्य
श्री गोठ सधा
ु र उ.स. को पशपु ालक किसानहरुलाई गोठ
७
सधा
ु रका लागि निर्माण कार्य
शैक्षिक सधा
ु र तथा विद्युतीय हाजिरी कार्यक्रम अन्तर्गत श्री
८
सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गालाई
शैक्षिक सधा
ु र तथा विद्युतीय हाजिरी कार्यक्रम अन्तर्गत श्री
९
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय प्रगतिचोकलाई
शैक्षिक सधा
ु र तथा विद्युतीय हाजिरी कार्यक्रम अन्तर्गत श्री
१०
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय धर्बु नगरलाई
लोकतान्त्रिक चोक नजिक कल्भर्ट निर्माण उ.स. को
११
लोकतान्त्रिक चोक नजिक कल्भर्ट निर्माण कार्य
श्री मनकामना मन्दिर भवन निर्माण उ.स. को शिवलिंग
१२
कम्पाउण्ड कार्य
वडा नं. २२ को विविध वडा विकास कोष अन्तर्गत सडक,
१३
ग्रावेल, मर्मत, ह्युम पाईप, विजल
ु ी तार) लगायत
सिचाई उपभोक्ता समिति भरतपरु - २८ को कृषि सिंचाई तथा
१४ ं
मोटर पम्प खरिद र वितरण
श्री शिवालय बाटो निर्माण उ.स. को कुमारी चोक बाट
१५
शिवालय चोक सम्म सडक पिच निर्माण कार्य


वडा
नं.
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सि.
नं.
१६
१७
१८
१९
२०.१
२०.२
२०.३
२०.४
२०.५
२०.६
२०.७
२०.८
२०.९
२१
२२

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
श्री वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत उ.स. को वडा
कार्यालय भवन मर्मत तथा निर्माण
वडा नं. २७ स्थित सिंचाई बोरिंग किसानहरुलाई निर्माण
कार्यक्रम उ.स.
वडा नं. २६ को वडा भित्रको फोहोर व्यवस्थित गरि ढुवानीको
लागि श्री राज पेट्रोलियम प्रा.लि. लाई इन्धन खर्च
वडा नं. २६ को वडा हाताभित्र रहेको मन्दिरमा दैनिक साँझ
बिहान पजु ा सचं ालन खर्च
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री दोभान दगु ्ध
सहकारी ससं ्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री प्रसिद्धि
जडीबटु ी सहकारी ससं ्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री प्रांगारिक
कृषि उत्पादक सहकारी ससं ्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री कालिका
दगु ्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री उज्ज्वल
सहकारी संस्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री पदन
कन्चन सहकारी संस्था लि. लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री सदवाहार
फलफुल तथा ताजा तरकारी उत्पादक सहकारी लि. लाई
भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री दण्डपानी
ढकाल लाई भक्
ु तानी
उन्नत विउ (५०%) अनदा
ु न कार्यक्रम अन्तर्गत श्री पंचातत्व
कृषि सहकारी लि. लाई भक्
ु तानी
वडा नं. ४ स्थित लक्ष्मीपरु कृषि सहकारी संस्थाको लागि कृषि
कार्यक्रम
वडा नं. २९ स्थित VCDP र भरतपरु महानगरपालिका
बीच गरिएको सम्झौता अनसु ार कृषि बजार पर्वाधा
ू र तथा
बजारीकरण
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नं.
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सि.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नं.
२३ आ.वि. कोइलाहा कक्षाकोठा निर्माण
वडा नं. ५ स्थित श्री शितल नमनु ा कृषक समहु लाई कृषि
२४ विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको फलफुल तथा पष्प
ु नर्सरी
स्थापाना गर्नका लागि
श्री सहकारी कुलोमा कल्भर्ट निर्माण समिति को सवु ारी
२५
खोलामा जोडिएको सहकारी कुलोमा कल्भर्ट निर्माण
श्री राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय मगं लपरु लाई पार्क निर्माण
२६
तथा वाल उधान निर्माण
२७ श्री गणेश नाला निर्माण उ.स. को गणेश टोल विकास ससं ्था ढल निर्माण
श्री नेत्रलाल चोक देखि व्रिसिंघे चोक सम्म बाटो निर्माण उ.स.
२८ को नेत्रलाल चोक देखि व्रिसिंघे चोक सम्म बाटो निर्माण
कार्यको जनसहभागिता रकम
वडा न. १७ स्थित नेउपाने टोलबाट १६ नं. सिमाना सम्म
२९
अधरु ो कालोपत्रे
श्री आलमघाट देखि देवीस्थान सडक कालोपत्रे उ.स. को
३०
आलामघाट देखि देवीस्थान सडक कालोपत्रे निर्माण कार्य
श्री जेस्ठ नागरिक मिलन के न्द्र प्रेमवस्ती भवन निर्माण समितिको
३१
जेस्ठ नागरिक मिलन के न्द्र प्रेम्वास्ती भवन निर्माण कार्य
श्री नमनु ा मार्ग उ.स. को वडा नं. २२ स्थित वडा नं. २२ र १३
३२ को सिमानामा पर्ने गंगानगर मा.वि. देखि जयसिंह बि.क. को
घरसम्म कालोपत्रे निर्माण
श्री दाजभु ाई कन्स्ट्रसन ठे क्का न.ं Metro/Bhr/W/SQ/83/०७६३३ ०७७ Blacktopped Road Construction From Gurukhola
upto Thimuraa Oralo dhalaan at Ward No 1
३४ वडा नं. १२ स्थित हाम्रो टोल पिच कालोपत्रे मर्मत
श्री विमानस्थल मार्ग निर्माण उ.स. को विमानस्थल मार्ग
३५
मोज्याक टायल लगाउने कार्य
३६ श्री वडास्तरीय ग्रावेल उ.स. को वडा-स्तरीय ग्रावेल कार्य
श्री शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको शिवालय मन्दिर
३७
व्यवस्थापन तथा पर्वाधा
ू र निर्माण
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वडा नं. १३ मा रहेको शहरी स्वास्थ प्रवद्वन के न्द्र स्वास्थ
समिति तथा बैठक र खोपके न्द्र संचालन
श्री जंगे कुमाल कोलटाँडी सडक निर्माण उ.स. को जंगे कुमाल
कोलटाँडी सडक निर्माण कार्य
वडा नं. ८ को जातीय भेषभसू ा खरिद गर्ने
श्री त्रिवेणी पथ पिच मर्मत उ.स. को त्रिवेणी पथ पिच मर्मत कार्य
श्री फुलबारी मर्मत उ.स. को सबै सडकहरुमा मर्मत सम्भार
सकार्यको लागि ग्रवेक राख्ने कार्य
वडा नं. १२ कार्यालय व्यवस्थापन तथा स्टेशनारी खर्च
श्री नवाजाग्रित चक्रपथ सडक पिच मर्मत समितिको
नवाजाग्रित चक्रपथ अस्क पिच निर्माण कार्य
श्री राधाकृष्ण लामाको घर घमु ाउने चौतारो अग्नेश मन्दिर चोक
सम्म पिच बाटो निर्माण उ.स.
श्री रोटरी क्लब अफ चितवन, वडा नं. ११ को सिद्धि
जनकल्याण आधारभतू विद्यालयमा खानेपानी जडान कार्य
श्री वाम प्रसादको घर दक्षिण उत्तर तर्फ सडक कालोपत्रे मर्मत उ.स.
वडा न.ं ८ को श्री न्यु चितवन ह्युम पाईप उधोगबाट ह्युम पाईप खरिद गरेको
श्री हेल्थपोस्ट मार्ग उ.स. को हेल्थपोस्ट मार्ग कालोपत्रे
श्री सैनिक नमनु ा टोल भिम मार्ग उ.स. को लक्ष्मी चोक देखि
इन्द्र चोक सम्म पिच मर्मत कार्य
वडा नं. ६ कोरोना भाइरस रोकथामको लागि औषधी चर्ने कार्य
तथा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना मल
ू क व्यानार निर्माण
श्री साझा टोल १,३,४, र ५ को हरिशक
ं र पौडेल लाईनबाट
मर्मत उ.स. को श्री साझा टोल १,३,४, र ५ को हरिशक
ं र
पौडेल लाईन मर्मत कार्य
Pradip - The Cosmic J.V. भरतपरु -७ चितवन बोलपत्र न.ं
Metro/Bhr/W/NCB/50/076/077, Construction of
Universal foothpath and Strom Water Management
with Bicycle Lane at Ward No 9 Haakimchowk
Nahar Culvert to Jayanepal Chowk Road
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
श्री न्यू सफ्ट लाईन पावर सिस्टमको संसोथ्स कुमार शर्मा लाई
करारमा काम गरे वापत
श्री बाटुली पोखरी ताल संरक्षण एवं सिंचाई उ.स. को बाटुली
पोखरी ताल संरक्षण एवं सिंचाई कार्य
श्री चितवन आइटी सोलश
ु न प्रा.लि. ले उपलब्ध गराएको ४३
इन्चको यशोधा टि.भी. को भक्
ु तानी
श्रीमान नगर उप-प्रमख
ु ज्यूको घर मर्मत खर्च
श्री सर्यु नारायण मार्ग विकास उ.स. को नारयानी मार्ग
(सर्यू नारायण) ढल निर्माण कार्य
श्री यनि
ु क चोक दिपज्योति चोक सडक मर्मत उ.स. को यनि
ु क
चोक दिपज्योति चोक सडक मर्मत
श्री दर्गा
ू र निर्माण उ.स. को श्री दर्गा
ु पंचांग मन्दिरको पर्वाधा
ु
पंचांग मन्दिरको पर्वा
ु शार निर्माण कार्य
श्री आदर्श नमनु ा टोल विकास संस्था वडा नं. २ लाई
डस्टबिनको भक्
ु तानी
श्री परिवर्तन आमा समहु निर्माण समितिलाई भक्
ु तानी
श्री ब्रह्मोदय शिव मन्दिर निर्माण उ.स. को ब्रह्मोदय शिव मन्दिर निर्माण कार्य
श्री सहिद पार्क निर्माण उ.स. लाई भक्
ु तानी
श्री चिसापानी बाटो निर्माण उ.स. को जनसहभागिता फिर्ता
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. २५ स्थित विपन्न
समदा
ु य बोटेहरुको भवन निर्माण कार्य
वडा न. ११ को पोल बत्तीहरु मर्मत शीर्षकबाट निलगिरी
जागृति टोल विकास संस्थालाई भक्
ु तानी
वडा नं. ८ को क्वारे न्टाइनमा विविध शीर्षकबाट भएको खर्च
वडा नं. १२ को वडास्तरीय प्राविधिक खर्चबाट वडामा कार्यरत
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको सवारी साधान मर्मत खर्च
वडा नं. १५ अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा ह्युमपाईप खरिद
नगर परियोजना परामर्श समितिको बैठक भत्ता
जग्गा खरिद बैठक भत्ता
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
रोयल विल्डर्स प्रा.लि. बाट परेको Black Topped Road
Maintainence Work at Ward No. 1,2,3,4,7,11,14 Contract
Identification No. Metro/Bhr/W/NCB/50/076/077
श्री वद्ध
ु मार्ग पिच निर्माण उ.स. को बद्ध
ु मार्ग पिच निर्माण कार्य
वडा न.ं १३ को वडा कार्यालयमा कार्यालय व्यवस्थापन तथा सचं ालन खर्च
श्री उधोग वाणिज्य संघ चितवन र भरतपरु महानगरपालिकाको
कार्यालय बीच भएको सम्झौता बमोजिमको भरतपरु
महानगरपालिकामा व्यवसाय कर मार्फत आम्दानि भएको
रकमको ५% दरले उधोग वाणिज्य सघं - चितवनलाई भक्
ु तानी
श्री ह्युम पाईप खरिद उ.स. को ह्युम पाईप खरिद कार्य
श्री मा.वि. गगं ानागत्र भौतिक सवलिकरण भरतपरु १३
वडा नं. ६ मा वडा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च
भरतपरु महानगरपालिकाको ४ जना कर्मचारीहरुको सवारी मर्मत खर्च
लम्बि
ु नी भ्रमण खर्च
एकीकृत कृषि तथा पशपु श
ं ी सेवा के न्द्र जनु ्गनागर्मा खाने पानि
लाईन जडान तथा मर्मत खर्च
आमसचं ार प्रतिष्ठान - नेपाल द्वारा सचं ालित रे डियों सम्बन्धी
जनचेतनामल
ु क कार्यक्रम
श्री छ्योलिंग बौध गमु ्बा, भरतपरु १३
श्री शिवालय मन्दिर वडा नं. १३
दाजभु ाई कन्स्ट्रसन धरौटी, अग्रिम आयकर र भ्याटको ६.५%
को दरले बैंक दाखिला हुन बाँकी
शैक्षिक प्रशासन महाशाखाबाट स्वीकृत वडा नं. २५ अन्तर्गत
श्री प्रभात मा.वि. शक्र
ु नगरको लागि फर्निचर खरिद
GEAR Centre Nepal Pvt. ल्त्द. लाई BLE सफ्टवयरमा
विद्यालय पोर्टल निर्माण, तालिम र सपोर्टको भक्
ु तानी
चमेली मार्ग भरतपरु वडा नं. ३ ज.स. फिर्ता
अामा सरु क्षा कार्यक्रम Chitwan Medical College Pvt.
Ltd. लार्इ िवगत अा.व.काे भक्
ु तानी रकम (सघं ीय सरकार
सामाजिक सरु क्षा कार्यक्रमबाट भक्
ु तानी गर्ने)
जम्मा:
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1
1

ठिमरु ामा खानेपानि पाइप विस्तार

ठिमरु ा शहरी स्वास्थ्यको कमपाउण्ड वाल निर्माण

देवघाट कल्भर्ट ,गेट र किरयपत्रीु भवन निर्माण र
मर्मत कार्य(रकमान्तर अघि देवघाट क्षेत्र विकास
समितिको सहकार्यमा शौचालय निर्माण)

6

7

8

1

1

1

1

सभु ाष वडुकको घरदेखि खानेपानी ट्याङ्की
सम्मको पिच निर्माण

देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सहकार्यमा भित्री
सडक स्तरोन्नती
रामनगर रहरघारीचोकबाट डिजि पोल्टी सम्म र
रहरघारीचोकबाट देवघाट जाने मन्दिर चोकसम्म
पीचमाथि कार्पेटिङ कार्य
आधारभतु विद्यालय शौचालय निर्माण र रंगरोकन
समेत

भिमसेन मन्दिर चोकबाट भृकुटी पथ चोकसम्म
पेटीसहित सडक निर्माण

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
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2

1

सि.नं.

303487

वडा र नगरस्तरीय
(६५/१५)
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(६६/२१)
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0 400000.00
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300000

हालसम्म आ.व. २०७७-७८
भक्ु तानी मा भक्ु तानी हुन
भएको रकम बाँकी
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0 500000.00
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(६५/११)
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400000

वडास्तरीय (६५/५)
वडास्तरीय (६५/६)
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वडा र नगरस्तरीय
(६५/३)

वडा र नगरस्तरीय
(६५/१)

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

वडा नं. १

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

श्री भगवतचोक कल्भर्ट स्तारोनात्ति
समिति

श्री ठिमरु ा नगर स्वास्थ के न्द्रको
कम्पाउण्ड तथा मर्मत समिति

श्री ठीमरु ा खानेपानी निर्माण समिति

श्री सभु ाष वडुकको घरदेखि खानेपानी
ट्याङ्की सम्मको पिच बाटो निर्माण
उ.स.

श्री आधारभतू विद्यालय

श्री रहरघारी चोकबाट डी.जी. पोलटि
पिच उ.स.

श्री कुन्जचोक ठाडोबाटो निर्माण उ.स.

भीमसेन मन्दिर चोक बाट भृकुटीपथ
चोकसम्म ढल तथा पेटी निर्माण कार्य

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत
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15

14

उद्योग वाणिज्य संघ देखि राइनो क्लबको
भवनसम्म सडक पिच तथा पेटी निर्माण
राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालयमा शैक्षिक तथा
खेलकुद सामाग्री खरिद
लायन्स चोकबाट बालकुमारी जाने बाटो पिच
मर्मत
कुल

नारायणी मार्ग सडक तथा पेटी निर्माण

13
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1910185.59 380000

422418

4454454 860000 3594454.00

5573299 800000 4773299.00

350000

गौरे श्वर मन्दिर निर्माण

12

वडा र नगरस्तरीय
(३४/३६)

लायन्स रोड ढल सफाई निर्माण कार्य

11

0

हालसम्म आ.व. २०७७-७८
भक्ु तानी मा भक्ु तानी हुन
भएको रकम बाँकी

3538424 1000000 2538424.00
593918

नगरस्तरीय (६/४२)

कोमल नारायण मार्ग पिच तथा पेटी निर्माण

10

300000

नगरस्तरीय

वडास्तरीय
(६६/२४)

आदिकवि भानभु क्त मा.विमा खेलकुद पर्वाधा
ू र
व्यवस्थापन

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

9

सि.नं.

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

श्री लायन्स रोड उपभोक्ता समिति

श्री वि.व्य.स., राष्ट्रिय आधारभतू
विद्यालय

श्री च्याम्बर सडक तथा पेटी निर्माण उ.स.

श्री गौरे श्वोर मन्दिर पर्वाधा
ू र निर्माण
उ.स.स
श्री नारायणी मार्ग सडक तथा पेटी निर्माण
उ.स.

श्री लायन्स रोड ढल सफाई उ.स.

श्री कोमल नारायण मार्ग पिच तथा पेटी
निर्माण उ.स.

श्री आदिकवी भानभु क्त मा.वि.

उपभोक्ता समितिको नाम

ज.स.

कै फियत

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

2

वडा कार्यालय निर्माण स्थालमा ग्रावेल विस्तार

मोति मार्ग पिच निर्माण कार्य

3

4



10

9

8

7

6

पशपु ति मार्ग पिच निर्माण कार्य

2

2

2

2

2

2

2

महाकाली पथ पिच निर्माण कार्य

2

5

2

महाकाली मार्ग मेलमिलाप टोल अन्तर्गत पिच
निर्माण कार्य

1

जलदेवी टोल विकास संस्था अन्तर्गत स्मलहेभन
चोक देखि आधनिु क मार्ग हुदँ ै वाइपास जोड्ने
बाटो पिच निर्माण कार्य
वद्धु टोल विकास संस्था अन्तर्गत तिन्खोले चौतारो
बाट पर्वु सरस्वती श्रेष्ठको घर चोक सम्म करिब
२०० मि. बाटो पिच निर्माण
विन्धवासिनी टोल अन्तर्गत वेल्तादी मार्ग पिच
निर्माण उ.स.
विकास पथ टोल विकास संस्थाको करिब १७०
मि. बाटो पिच निर्माण कार्य
वालकुमारी माध्यामिक विद्यालय पर्वाधा
ू र निर्माण
कार्य

2

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

सि.नं.

नगर-स्तरीय

250000 627248.93

499595 2899999.62

275609.39

1163668.98

0 275609.39

0 1163668.98

1800062.46 450000 1350062.46

4589134.2 1447000 3142134.20

877248.93

वडा-स्तरीय
(६८/३)

जि.सं.सं.

0 489723.92

4353153.4 800000 3553153.40

489723.92

2110605.3 420000 1690605.30

3399594.62

वडा-स्तरीय
(४/१३)
वडा-स्तरीय
(६८/१)

हालसम्म
आ.व.
भक्ु तानी २०७७-७८मा
भएको रकम भक्ु तानी हुन बाँकी

2072340.23 400000 1672340.23

वडा-स्तरीय
(६८/५)

नगर-स्तरीय
(७/४७)
नगर-स्तरीय
नगर-स्तारिय
(७/५१)

नगर-स्तरीय

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

वडा नं. २

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

श्री पशपु ति मार्ग पिच निर्माण उ.स.

श्री विन्धवासिनी वेलतादी पर्वाधा
ू र
निर्माण उ.स.
श्री विकास पथ टोल विकास संस्था बाटो
पिच निर्माण उ.स.
श्री वालकुमारी माध्यामिक विद्यालय
उ.स.

श्री बद्धु टोल पिच निर्माण उ.स.

श्री जलदेवी मार्ग सडक निर्माण उ.स.

श्री मोतिमार्ग पिच निर्माण उ.स.

श्री मालिका गल्मी
ु कन्स्ट्रक्सन

श्री महाकाली पथ पिच निर्माण उ.स.

श्री महाकाली मार्ग पिच निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८



7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

12

11

सि.नं.

शिवपथ टोल एक प्रसाद लामिछाने घरलाइन
सडक तथा ढल निर्माण
सिमलमार्ग प्रेमवाग्ले घर लाइन बाटो
ज्ञान मार्ग महेन्द्र तिवारी घर लाईन ढल निर्माण
आनन्दमार्ग सडक पिच
विन्दवासिनी यु मार्ग सडक निर्माण
न्यूरोडबाट वडा प्रहरी कार्यालय जाने बाटो पिच
निर्माण
नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय चितेवन सभाहल
मर्मत तथा फर्निचर सामाग्री खरिद
कुल

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

रामकृष्ण टोल विकास ससं ्था अन्तर्गत विक्रम मार्गबाट
हरि प्रसाद खनालको घर देखि दक्षिण तर्फ अटा हुसने को
घरचोक सम्म २५० मि. बाटो पिच निर्माण कार्य
वेलटाडी मार्ग "क" का लागि ढल तथा नाला
निर्माण गर्नका लागि
कुल

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

3

3

3

3

3

3

3

0 222551.46

28178428.9 8097088 20081340.90

6824736.01 3830493 2994243.01

222551.46

हालसम्म
आ.व.
भक्ु तानी २०७७-७८मा
भएको रकम भक्ु तानी हुन बाँकी

वडा नं. ३

नगर-स्तरीय
(२०७६/११/३)
नगर-स्तरीय
(२०७७/३/४)

वडा-स्तरीय (२०७६/११/३)

10619875

13646741.8 3026867

733901

870124

2747992

2200000

300000

330000

0

1972019

1507796

588044

0

2200000

1033900.77

1200123.9

नगर-स्तरीय (२०७६/११/१४) 2747991.54

640000

वडा-स्तरीय (७२/६) 2147796.09
वडा-स्तरीय (७२/१४) 2817018.71

845000

911867

वडा-स्तरीय (७२/९) 1499910.79

हालसम्म
आ.व.
भक्ु तानी २०७७-७८ मा
भएको भक्ु तानी हुन बाँकी

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

नगर-स्तरीय

वडा-स्तरीय (६८/२)

वडा योजनाको किसिम विनियोजित
नं.
बजेट

2

2

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

श्री वि.पी. स्म्रीत भवन उ.स.

सिमल मार्ग निर्माण उ.स.
ज्ञान मार्ग ढल तथा पिच उ.स.
आनन्दमार्ग सडक पिच उ.स.
सानो विन्दवासिनी बाटो उ.स.
न्यूरोड वडा प्रहरी कार्यालय जाने बाटो
पिच निर्माण उ.स.

कृष्णमार्ग ख सडक निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

श्री सडक सतह ढल तथा पेटी निर्माण
उ.स.

श्री त्रिवेणी मार्ग पिच निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत

कै फियत

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८
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नेउपाने चोक देखि वशं ी चोकसम्म पिच निर्माण

राम मन्दिर देखि डी. चौतारो सम्म पिच निर्माण

3

4

1

2

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

सापकोटा चोकबाट ग्लोबल चोकतर्फ पिच तथा
मोज्याक टायल
आनन्द मार्ग वौद्धिकनगर
कृष्ण मार्ग
अन्नपर्णु मार्ग बैदिकमार्ग
लक्ष्मण मार्ग
लक्ष्मीनारायण मन्दिर जाने बाटो
लक्ष्मी कंडेलको घरदेखि कोषराज घिमिरेको घरसम्म
शहिद स्मृति भवन मर्मत तथा सम्भार
कुल

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

डालीमा मार्गमा पिच निर्माण
दर्शन टोल देवी मार्गमा पिच निर्माण

सि.नं.

8

7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

1307161.02

नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय
0

0

0

0

200000

13737515

15217910.92 2791335

वडा नं. ५

1310939

1722542

3120228

2830546

1157732

1340476

1307161

947890

0

1310939.27

2222541.52 500000

5211563.2 2091335

2830546.2

1157732

1340476.28

1147890.28

वडा-स्तरीय (७५/३)

श्री सापकोटा चोक देखि ग्लोबल चोक
सम्मको शाखा बाटो उ.स.
श्री आनन्द मार्ग बाटो निर्माण उ.स.
श्री कृष्णमार्ग सडक निर्माण उ.स.
श्री अन्नपर्णु मार्ग पिच निर्माण उ.स.
श्री लक्ष्मण मार्ग पिच निर्माण कार्य
श्री लक्ष्मी नारायण मार्ग पिच निर्माण उ.स.
श्री हरिक्रितन बाटो उ.स.
श्री शहिद मार्ग उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत

आ.व.
वडा योजनाको किसिम विनियोजित हालसम्म
भ
क्
ता
न
ी
२०७७-७८
उपभोक्ता समितिको नाम
कै फियत
ु
नं.
बजेट भएको रकम भक्ता हुन बाँकमाी
ु
5
नगर-स्तरीय 1329856.91 390000 939857 श्री डालीमा मार्गमा पिच निर्माण उ.स.
5
0 1580364 श्री दर्शन टोल देवी मार्गमा पिच निर्माण उ.स.
नगर-स्तरीय 1580364.48
श्री नेउपाने चोक देखि वशं ी चोकसम्म
5 नगर-स्तरीय (६/३७) 3125000 580000 2545000
पिच निर्माण उ.स.
श्री राम मन्दिर देखि डी चौतारो सम्म
5 नगर-स्तरीय (७/५०) 3855362.34 2337200
1518162
पिच निर्माण उ.स.

4

4

4

4

4

4

4

4

आ.व.
वडा योजनाको किसिम विनियोजित हालसम्म
भ
क्
ता
न
ी
२०७७-७८
ु
नं.
बजेट भएको रकम भक्तानी हुन बाँमाकी
ु

वडा नं. ४

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
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2

1

सि.नं.

0

200000
19143670

28268648.45 9124978

1649486

436307

0

200000

2494486.26 845000

436306.71

वडा नं. ६

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

नगर-स्तारिय
वडा-स्तरिय
(८२/२५)

वडा-स्तरीय (८२/३०)

श्री इन्द्र कमल मार्ग पिच निर्माण उ.स.

श्री ग्रावेल उ.स.

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

हालसम्म
आ.व.
वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
भक्ु तानी २०७७-७८ मा
उपभोक्ता समितिको नाम
कै फियत
नं.
बजेट
भएको रकम भक्ु तानी हुन बाँकी
देवज्योति आधारभतु विद्यालय सभाहल
200000
0
200000
देवज्योति आधारभतु विद्यालय सभाहल निर्माण 6
वडास्तरीय
निर्माण उपभोक्ता समिति
दक्षिणकाली मार्ग भक्ते लिग कालोपत्रे
6
2225664.4
0
2225664
दक्षिणकाली मार्ग भक्ते लिग कालोपत्रे
वडास्तरीय
उपभोक्ता समिति

5

5

इन्द्र कमल मार्ग पिच निर्माण
मापदण्ड परू ा गरिसके काे सडकहरूलार्इ साैन्दर्यता
िनर्माण
कुल

10

11

5

विभिन्न बाटोहरु मर्मत

9

हालसम्म
आ.व.
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम बजेट
भक्ु तानी २०७७-७८ मा
उपभोक्ता समितिको नाम
कै फियत
ं
भएको रकम भक्ु ता हुन बाँकी
श्री दग चौतारी बाट ओम शान्ति चोक
5 दगं चौतारी बाट ओम शान्ति चोकसम्म पिच मर्मत 5
नगर-स्तरीय 4650707.05 1400000 3250707 ं
सम्म पिच मर्मत उ.स.
श्री सितारामचोक देखि पश्चिमक
सितारामचोक देखि पश्चिम कमलपोखरी जाने
6
5
नगर-स्तरीय 5933066.55 2972778 2960289 कमलपोखरी जाने श्री पर्यटकीय मार्ग
पर्यटकीय मार्ग कालो पत्रे
कालो पत्रे उ.स.
7 श्री राष्ट्रिय मा.वि. तोरिखेत को मच
2000000 600000 1400000 श्री राष्ट्रिय मा.वि
नगर-स्तरीय
ं निर्माण तथा मर्मत 5
8 कै लाशनगर मा.वि.पर्वाधा
5 जी.स.स. तथा नगर-स्तरीय 2663498.15
0
2663498 श्री कै लाशनगर मा.वि
ू र निर्माण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका


6
6
6
6

गितानगर सामदायि
ु क सिकाई के न्द्र Staircase
निर्माण

रे डक्रस भवन गितानगर पर्वाधा
ू र निर्माण

सिद्देश्वर आधारभतु विद्यालय शौचालय निर्माण

खगेरी सिँचाई नहर शाखा नं 0१ को मर्मत

9

10

11

12

कुल

6

शहिद उमेश मार्ग बाटो कालोपत्रे

8

6

के रुङ्गा नाला सडक पलु भरतपरु चोकबजार
महेन्द्रचोक

6
6

6

जनकल्याण मार्ग कालोपत्रे(वडा नं ६)

5

शहिद उमेश मार्ग बाटो कालोपत्रे

6

जनकल्याण मार्ग कालोपत्रे(वडा नं ६)

4

7

6

3

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

शिव प्रसाद कंडेल घरबाट उत्तर थिरवेदनल
मार्गसम्म बाटो कालोपत्रे

सि.नं.

वडास्तरीय

वडास्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

निर्वाचन क्षेत्र

नेपाल सरकार सशर्त
अनदाु न

वडास्तरीय

नगरस्तरीय

वडास्तरीय

0

0

0

210000

31111723.8 16233611

215000

997577.14

635389 442895.37

500000

5000000 4709201.61

4706777.68 4599966.03

6597927.6 2900000

891170.17

6251361.74 2299763.42

14878113

215000

787577

192494

500000

290798

106812

3697928

891170

3951598

1819072

हालसम्म
आ.व.
भक्ु तानी २०७७-७८ मा
भएको रकम भक्ु तानी हुन बाँकी

2890856.07 1071784.31

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

0

शिव प्रसाद कंडेल घरबाट उत्तर
थिरवेदनल मार्गसम्म बाटो कालोपत्रे
उपभोक्ता समिति
जनकल्याण मार्ग कालोपत्रे(वडा नं ६)
उपभोक्ता समिति
जनकल्याण मार्ग कालोपत्रे(वडा नं ६)
उपभोक्ता समिति
के रुङ्गा नाला सडक पलु भरतपरु
चोकबजार महेन्द्रचोक उपभोक्ता समिति
शहिद उमेश मार्ग बाटो कालोपत्रे
उपभोक्ता समिति
शहिद उमेश मार्ग बाटो कालोपत्रे
उपभोक्ता समिति
गितानगर सामदायि
ु क सिकाई के न्द्र
निर्माण उपभोक्ता समिति
रे डक्रस भवन गितानगर पर्वाधा
ू र निर्माण
उपभोक्ता समिति
सिद्देश्वर आधारभतु विद्यालय शौचालय
निर्माण उपभोक्ता समिति
खगेरी सिँचाई नहर शाखा नं 0१ को
मर्मत उपभोक्ता समिति

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८


7

7

7

7

बिकास पौडेलको घरदेखि दिपज्योति टोल सडक
पिच निर्माण

गौतम मार्ग सडक पिच निर्माण कार्य

मस्यांदी टोल मार्ग नं. २

माछापछ्ु रे टोल र श्री कृष्ण टोलको सडक मोज्याक
टायाल लगाउने कार्य

5

6

7

8

कुल

7

7

शान्ति टोल मनु ारे ग्मीको घर तर्फ जाने सडक पिच

3

कालिका मार्ग नमनु ा टोल सडक पिच निर्माण

7

हिमाली मार्ग अन्नपर्णु चोक सडक पिच निर्माण

2

4

7

प्रेम्बस्ती मार्ग नं. ४ सडक पिच निर्माण कार्य

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

1

सि.नं.

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

वडा-स्तरीय (८७/२)

वडा-स्तरीय
(८७/११)

वडा-स्तरीय (८७/६)

नगर-स्तरीय (८७/८)

वडा-स्तरीय (८७/९)

999675.5

1310472.1

869051.1

0

300000

0

182000

1614000.

661670.6

683546.

728250.5

660000 1551047.3

197263

564820

573939.

हालसम्म आ.व. २०७७-७८
भक्ु तानी मा भकु ्त्यानी हुनु
भएको रकम पर्ने रकम

10895735.14 2478022. 8417713.1

1614000

961670.6

683546

910250.54

2211047.3

1196938.5

1875292.1

1442990.1

वडा
विनियोजित
योजनाको किसिम
नं.
बजेट

वडा नं. ७

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

श्री माछापछ्ु रे टोल र श्री कृष्ण टोलको
सडक मोज्याक टायाल उ.स.

श्री मस्यांदी टोल मार्ग नं. २ पिच निर्माण उ.स.

श्री गौतम मार्ग सडक पिच निर्माण उ.स.

श्री बिकास पौडेलको घरदेखि दिप्ज्योति
टोल सडक पिच निर्माण उ.स.

श्री कालिका मार्ग नमनु ा टोल सडकपिच
निर्माण उ.स.

श्री शान्ति टोल मनु ारे ग्मीको घर तर्फ जाने
सडक पिच निर्माण उ.स.

श्री हिमाली मार्ग अन्नपर्णु चोक सडक
पिच निर्माण उ.स.

श्री प्रेमबस्ति मार्ग नं. ४ सडकपिच निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका



11

10

9

8

7

कुल

एकता मार्ग १४० मि. सडक पिच निर्माण कार्य
सगरमाथा टोल मार्ग नं. ३ सडक पिच निर्माण
कार्य
कामख्य मन्दिर भवन तथा अन्य भौतिक सधा
ु र
कार्य
पाण्डे घमु ्ती चोक देखि पश्चिम कल्भर्ट सम्म
सडक पिच
सगरमाथा टोल मार्ग नं. ११
8

8

8

8

8

2921430.87
245134.56

मर्मत
नगर-स्तरीय

550061.54

0

245134.56

580000 2341430.87

700315

668763.9

629920.4

18029275.27 6741115.42 11533294.41

1250376.54

1133682 464918.1

नगर-स्तरीय
नगर-स्तरीय

1058829.9 428909.5

नगर-स्तरीय

श्री एकता मार्ग पिच निर्माण उ.स.
श्री सगरमाथा टोल मार्ग नं. ३ सडक पिच
निर्माण उ.स.
श्री कामख्य मन्दिर भवन तथा अन्य
भौतिक सधा
ु र निर्माण उ.स.
श्री पाण्डे घमु ्ती चोक देखि पश्चिम कल्भर्ट
सम्म सडक पिच मर्मत उ.स.
श्री सगरमाथा टोल मार्ग नं. ११ पिच उ.स.

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
उपभोक्ता समितिको नाम
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
1 सगरमाथा टोल मार्ग नं. १० सडक पिच निर्माण कार्य 8
नगर-स्तरीय 1433472.47 580576.12 852896.35 श्री सगरमाथा टोल सडक पिच निर्माण उ.स.
सगरमाथा टोल मार्ग नं. २ सडक पिच निर्माण 8
श्री सगरमाथा टोल मार्ग नं. २ सडकपिच
2
नगर-स्तरीय 987966.74 421185 566781.74
कार्य
निर्माण उ.स.
गौरीगंज हेल्थपोस्ट देखि पर्वु तर्फ को सडक पिच 8
श्री गौरीगंज हेल्थपोस्ट देखि पर्वु तर्फ को
3
नगर-स्तरीय (८/५८) 3002815.6 1232731.2 1770084.4
निर्माण
सडक पिच निर्माण उ.स.
खमु बहादरु दर्जीको घरदेखि इन्द्रमाया सम्म
श्री खमु बहादरु दर्जीको घरदेखि इन्द्रमाया
4
8 नगर-स्तरीय (५/२९) 1957055.5 750000 1207055.5
सडक पिच निर्माण कार्य
सम्म सडक पिच निर्माण उ.स.
श्री दीपशिखा टोल देवी चोक देखि
दीपशिखा टोल देवी चोक देखि सर्यद
ु य चोक 8 नगर-स्तरीय 2887981.15 1015000 1872981.15 सर्यदय चोक सम्म सडक पिच निर्माण
5
ु
सम्म सडक पिच निर्माण
उ.स.
6 लोक शान्ति टोल पिच निर्माण कार्य
8
1395664.5 567480.5
828184. श्री लोक शान्ति टोल पिच निर्माण उ.स.
नगर-स्तरीय

वडा नं. ८

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

कुल

शरदपरु मा.वि. प्राविधिक शिक्षालय जाने बाटो

सिद्धार्थ पथ
नारायणी टोल अन्तर्गत नारायणी मार्ग पिच
मर्मत
शरदपरु माध्यमिक विद्यालय भौतिक पर्वाधा
ू र
निर्माण
9

9

9

9

3000000

नगर-स्तरीय

19960285.39

714000

1314980

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

958421.89

नगर-स्तरीय

714000.

2100000

774980.

958421.89

5224299 14735986.39

0

900000

540000

0

सिद्धार्थ पथ सडक निर्माण उ.स.
नारायणी टोल अन्तर्गत नारायणी मार्ग
पिच मर्मत उ.स.
शरदपरु माध्यमिक विद्यालय भौतिक
पर्वाधा
ू र निर्माण उ.स.
श्री शरदपरु मा.वि. प्राविधिक शिक्षालय
जाने बाटो उ.स.

आ.व.
विनियोजित हालसम्म २०७७-७८
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
उपभोक्ता समितिको नाम
नं.
बजेट भक्ु तानी रकम भक्तानी हुन पर्ने मारकम
ु
ु
बाबजु गं प्रधानको घर देखि पर्वु वाग्लेको घर 9
वडा-स्तरीय (९३/१) 2600684.92 500000. 2100684.92 श्री शितल मार्ग उ.स.
सम्म पिच निर्माण
वडा-स्तारिय 887808.09 250000 637808.09
9
विशाल टोल प्रगति पाठ सडक पिच मर्मत
प्रगतिपथ बाटो मर्मत उ.स.
(९३/६)
हाकिमचोक कल्भर्ट देखि जय नेपाल चोक
हाकिमचोक कल्भर्ट देखि जय नेपाल
9 नगर-स्तरीय (८/५९) 1141983.7 424299
717684.7
पैदल मार्ग निर्माण
चोक पैदल मार्ग निर्माण उ.स.
श्री जय नेपाल चोक देखि तीनतले चोक सम्म 9
श्री जय नेपाल चोक देखि तीनतले चोक
नगर-स्तरीय 6035410.24 1950000 4085410.24
सडक पिच
सम्म सडक पिच उ.स.
9
श्री धर्मराज मार्ग तथा नारायणी मार्ग
नगर-स्तरीय 3306996.55 660000 2646996.55 श्री धर्मराज मार्ग तथा नारायणी मार्ग उ.स.

वडा नं. ९

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
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भरतपुर महानगरपािलका

कै फियत

विनियोजित हालसम्म भक्ु तानी भक्तानी बाँकी
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
नं. योजनाको किसिम
बजेट
भएको रकम ु
ओम शान्ति निउरे चोक हुदै भजमु नराम र कालिका 10 वडा-स्तरीय
1
3200000 700000
2500000
पराजलु ी को अगाडी सडक तथा ढल निर्माण
डिग्री कलेज रोड संग जोडिएको कृष्ण 10
2
0
177855
वडा-स्तरीय 177854.99
पौडेलको घर तर्ग्को सडक मर्मत
3 स्वस्तिक टोल मार्ग न ३ पिच निर्माण कार्य 10
677793
नगर-स्तरीय 847793.05 170000
परिवेश तथ यनिु क टोल विकास सस्था 10
4
3553755. 730000
2823755
नगर-स्तरीय
पिच मर्मत
5 स्वस्तिक टोल मार्ग न ४ पिच निर्माण कार्य 10
713151
नगर-स्तरीय 1013151.04 300000
6 भाटभटेनी पछाडी सडक मर्मत
10
502777
0
502777
नगर-स्तरीय
डन्डीबियो होटेल बाट पश्चिम हरियाली 10
7
936965.05 270000
666965
नगर-स्तरीय
मार्ग मर्मत
8 कपरु पार्क मर्मत
10
2193901 1782622
411279
नगर-स्तरीय
9 शिबदर्शन मार्ग ढल तथा मोज्याक टायल 10
0
1294545
नगर-स्तरीय 1294545.37
10 एरपोर्ट क्षेउ को बाटी कालोपत्रे
10
नगर-स्तरीय 11967786.1 296000 11671786
11 जेस्ठ नागरिक संघ भवन कार्य
10
नगर-स्तरीय 1729659.73 500000 1229660
12 मदन आश्रित वाचानालाया
10
0 1001037.76
नगर-स्तरीय 1001037.76
13 नारायणी मा.वि. विद्यालय निर्माण
10 जी.स.स. + नगर
3015000
0
3015000.
14 वडा नं. १० स्थित विभिन्न स्थानमा पिच मर्मत 10
नगर-स्तरीय 5337002.99 4100000 1237002.99
15 इन्द्णरे ी मार्गमा ढल निर्माण, स्ल्याब तथा कालोपत्रे 10
नगर+ वडा 3954237.71 2756306 1197931.71
16 स्वास्तिक मार्ग निर्माण (मार्ग नं. ३)
10
नगर-स्तरीय 847793.05 170000 677793.05
17 स्वास्तिक टोल मार्ग नं. ५ मोज्याक टायल 10
नगर-स्तरीय 744100.75 685611 58489.75
42317360.63 12460539 29856821.63
कुल

वडा नं. १०

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

बाटो पिच निर्माण उ.स., मार्ग नं. ३
श्री परिवेश तथा यनिु क टोल विकास संस्था बाटो
पिच मर्मत उ.स.
बाटो पिच निर्माण उ.स., मार्ग नं. ४
श्री भाटभटेनी पछाडी पिच मर्मत उ.स.
श्री डण्डीबियो होटेलबाट पश्चिम हरियाली मार्गमा
पिच निर्माण उ.स.
श्री कपरु पार्क निर्माण उ.स.
श्री शिबदर्शन मार्ग ढल तथा मोज्याक टायल उ.स.
श्री एयरपोर्ट छे उ बाटो कालोपत्रे उ.स.
श्री ज्येस्ठ नागरिक सघं भवन निर्माण उ.स.
श्री मदन आश्रित स्मृति प्रतिस्ठान मर्मत उ.स.
श्री नारायणी मा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समिति
श्री संयक्तु सडक निर्माण उ.स.
श्री इन्द्णरे ी मार्ग ढल तथा पिच उ.स.
श्री स्वास्तिक मार्ग निर्माण उ.स.
श्री स्वास्तिक टोल मार्ग ५ मोज्याक टायल उ.स.

श्री ओम शान्ति टोल ढल तथा पिच निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८



कै फियत

आ.व.
विनियोजित हालसम्म २०७७-७८
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
उपभोक्ता समितिको नाम
नं.
बजेट भएको भक्ु तानी भक्तानी हुन पर्ने मारकम
ु
ु
1 मान बहादरु घर देखि १२ न. सिमाना बाटो
11
2000374.66
923000.
1077374.66
वडा-स्तरीय
सिद्धार्थ पिच निर्माण उ.स.
2 बिना गरुु ङको घर आगाडी पिच निर्माण
11
वडा-स्तरीय 571888.97 232000. 339888.97 इन्द्णरे ी मार्ग पिच निर्माण उ.स.
समीचौतारो बाट पसु ्तक गौतम को घरसम्म पिच 11
3
वडा-स्तरीय 1138574.9 570000. 568574.9 पारदशी मार्ग बाटो निर्माण उ.स.
निर्माण कार्य
सयपत्री मार्ग पिच निर्माण सि.नं. २ बाट
4
11 वडा -स्तरीय संसोधन 2787989.24 800000. 1987989.24 सयपत्री मार्ग पिच निर्माण उ.स.
संसोदन भई आएको
देउमति चोकबाट काटि फट्रोरी जानेबाटो
देउमति चोक बाट काटी फ्याक्ट्री जानबाटो
5
11 वडा- स्तरीय थप 1930552.64 386000. 1544552.64
नवजिवन टोल पिच निर्माण
नवजीवन टोल पिच निर्माण उ.स.
6 सामना टोल उत्तर पर्बेु बाटो
11
वडा स्तरीय 1600002.99 602000. 998002.99 सामना टोल उत्तर पर्वीू मार्ग उ.स.
कोलटाँडी चोक बाट मकु ु न्द पौडेल को घर हुदै 11
कोलटाँडी चोक बाट मकु ु न्द पौडेल को
7
नगर स्तरीय 1860437.98 677000. 1183437.98
बसेनी स्कुल जाने बाटो पिच (वडा नं.११)
घर हुदै बसेनी स्कुल उ.स.
नगर स्तरीय वार्ड 4021352.03 700000. 3321352.03 श्री मक्ति
ु नगर पोखरी टोल नयाँ किरण
8 दिपज्योति के रुङ्गा घोल सडक निर्माण
11
स्तरीय संसोधन
के रुङ्गा सतह ढल उ.स.
9 सामना टोल मध्य मार्ग
11
8537270.19 5300000. 3237270.19 सामना टोल मध्य बाटो निर्माण उ.स.
५०/५०
10 हिमाली पथ पिच निर्माण
11
५०/५० 6268964.41 2838000. 3430964.41 हिमाली पथ बाटो निर्माण उ.स.
11 समृद्धि मार्ग सडक पिच कार्य
11
५०/५० 5372844.14 1500000. 3872844.14 समृद्धि मार्ग उ.स.
12 हेल्थ पोस्ट मार्ग पिच निर्माण
11
5766150.15 1730000. 4036150.15 हेल्थ पोस्ट मार्ग उ.स.
५०/५०
13 सयपत्री मार्ग बाटो न.ं ११ नौरंगे सडक पिच कार्य 11
५०/५० 4568233.47 1370000. 3198233.47 बाटो नं. ११ नौरंगे उ.स.
14 सयपत्री मार्ग बाटो नं. ५ नौरंगे सडक पिच कार्य 11
५०/५० 4378117.49 1313000. 3065117.49 बाटो नं. ५ नौरंगे उ.स.
15 कामधेनु मार्ग सडक पिच कार्य जागृति चोक
11
1013474.36 280000. 733474.36 कामधेनु मार्ग उ.स.
७०/३०

वडा नं. ११

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका



कै फियत

आ.व.
विनियोजित हालसम्म २०७७-७८
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
उपभोक्ता समितिको नाम
नं.
बजेट भएको भक्ु तानी भक्तानी हुन पर्ने मारकम
ु
ु
गाई
खर्क
बाट
जखडीमाई
मन्दिर
सम्म
रि
ग
रोड
गाई खर्क बाट जखडीमाई मन्दिर सम्म
ं
16
11
4319359.53
0. 4319359.53
८०/२०
पिच मर्मत
रिंग रोड पिच मर्मत उ.स.
17 राजेन्द्र खनिया को घर नजिक कल्वट निर्माण
11
870726.63
0. 870726.63 पारिजाय कल्भर्ट निर्माण उ.स.
८०/२०
18 एकता मार्ग पिच निर्माण कार्य
11
५०/५० 2520508.72 695000. 1825508.72 एकता मार्ग उ.स.
नयाँ किरण टोल विकास संस्था पोखरी टोलको 11
19
2643088.13 800000. 1843088.13 श्री सयपत्री मार्ग निर्माण उ.स.
५०/५०
सिमानामा कालोपत्रे निर्माण कार्य
पारिजात टोल विकास ससं ्था भित्रि बाटो दशरथथान 11
20
1357499.77 135000. 1222499.77 श्री दशरथ चन्द बाटो मर्मत उ.स.
मर्मत
चोक देखि ग्यानदर्शन बोर्डिंग सम्म मर्मत
21 लामाटोल अन्तर्गत शिब बद्ध
2131286.26
0. 2131286.26 श्री लामा टोल अन्तर्गत शिब बद्ध
मर्मत
ु मार्ग पिच मर्मत 11
ु मार्ग उ.स.
65658696.66 20851000. 44807696.66
कुल

भरतपुर महानगरपािलका
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कै फियत
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आ.व. २०७७विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
०७८
मा भक्ु तानी
ु
नं.
बजेट
रकम
हुनपु र्ने रकम
12 वडा-स्तरीय (१०२/०१) 1903894.32 500000
1403894
सनु गाभा टोलमा कालो पत्रे
0
497944
पोखरे ली टोलमा कालोपत्रे/ मोज्याक/ ढलान 12 वडा-स्तरीय (१०२/०३) 497944.3
0
787439
जिल्ला प्रशासन टोलमा कालोपत्रे/ मोज्याक/ ढलान 12 वडा-स्तारिय (१०२/०४) 787439.42
नौरंगे मदन दरै को घर देखि पश्चिम तर्फ / मदन 12 वडा-स्तरीय (१०२/०५) 1892011.13 600000 1292011
घिमिरे को घर तर्फ जाने बाटो कालोपत्रे
12 वडा र नगर स्तरीय 5049648.71 2245494
2804155
राइनो मार्ग
12 वडा-स्तरीय (१०३/१४) 797709.09
0
797709
पारिजात मार्ग
12
4712452 1226000
3486452
हरिहर मार्ग
नगर-स्तरीय
12
गणेश मार्ग
नगर-स्तरीय 1568718.44 313000 1255718
12
कस्रतु ी मार्ग सतह ढल सहित सडक पिच
नगर-स्तरीय 4735138.33 949100 3786038
12
सहयोग टोल ५०-५० योजना
नगर-स्तरीय 4463303.33 2056223 2407080
0
800000
राइनो चिल्ड्रेन पार्क मा दईु कोठे भवन निर्माण 12 नगर-स्तरीय (१२/१८) 800000
ह्युम पाईप बिछ्याउने स्ल्याब निर्माण तथा
12
146499
0
146499
वडा-स्तरीय
बाटोको ओभरले
अर्पण मार्ग आस्था टोलमा कल्भर्ट ग्याबिन 12 नगर-स्तरीय 16030318.82
0
16030319
जाली र ड्रेन निर्माण
43385076.89 7889817. 35495259.89
कुल

वडा नं. १२

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
कै फियत

श्री अर्पण मार्ग उ.स.

लक्ष्मी कन्स्ट्रकसन

श्री राइनो मार्ग पिच निर्माण उ.स.
श्री पारिजात कालोपत्रे पिच निर्माण उ.स.
श्री हरिहर मार्ग उ.स.
श्री गणेश मार्ग उ.स.
श्री कस्रतु ी मार्ग सतह ढल निर्माण उ.स.
श्री सहयोगी टोल/ बाटो निर्माण उ.स.
राइनो चिल्ड्रेन पार्क निर्माण उ.स.

श्री नौरंगे पिच निर्माण उ.स.

श्री आनन्द टोल सनु गाभा पिच निर्माण उ.स. पेश्की
लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन (कोटेसन मार्फत)
श्री देवी मार्ग पिच निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८
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वडा न.ं १३ को कार्यालयमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम

राइनो कुन्ज कल्भर्ट निर्माण

विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण

खगेरी नगर शाखा नं. १ मर्मत

आधारभतू विद्यालय उज्ज्वलनगरको लागि

गणेश मार्ग कालोपत्रे
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कुल

13

शहिद किरण मार्ग प्रकाश ढुंगानाको घर देखि
शहिद पार्क सम्म सडक कालोपत्रे

4

13

खेलकुद मैदानको लागि मेष जाली तथा माटो
फिलिंग

नगर-स्तरीय

वडा-स्तरीय (१०५/०९)

वडा-स्तरीय (१०४/०२)

वडा-स्तरीय (१०४/०६)

नगर-स्तरीय

संघ + नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय (६/४१
रकमान्तर)

वडा-स्तरीय
(१०४/०९)
0

0

626000

0

0

0

320000

942717

200000

100000

100000

1129696

608420

903335

777886

500000

21585852.14 13193157.43 8392694.71

1568717.44

200000.

100000

100000.

1449696.

5625000. 5016580.43

903335.2

5804792.46 5026906.

500000

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
गंगानगर मा.वि. देखि रामजानकी मन्दिर सम्म 13 वडा-स्तरीय 1878539.04
0
1878539
सडक कालो पत्रे
(१०४/१ रकमान्तर)
वडा-स्तरीय
रघनु ाथ दवाडीको घर देखि पश्चिम तर्फ प्रगति 13 (१०१/०२,
६/४१ 3455771.97 2203671. 1252101
चोक सम्म सडक कालोपत्रे
रकमान्तर)

3

2

1

सि.नं.

वडा नं. १३

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

श्री गणेश मार्ग (कालोपत्रे) निर्माण उ.स.

श्री आधारभतू विद्यालय उज्ज्वलनगर उ.स.

श्री खगेरी सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था शाखा नं. १

श्री विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण उ.स.

श्री राइनो कुन्ज कल्भर्ट निर्माण उ.स.

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम

श्री खेलकुद मैदानको लागि मेष जाली
तथा माटो फिलिंग उ.स.
श्री शहिद किरण मार्ग प्रकाश ढुंगानाको
घर देखि शहिद पार्क सम्म सडक
कालोपत्रे उ.स.
श्री कार्यालय कम्पाउण्ड उ.स.

श्री रघनु ाथ दवाडीको घर देखि पश्चिम तर्फ
प्रगति चोक सम्म सडक कालोपत्रे उ.स.

श्री गंगानगर मा.वि. देखि रामजानकी
मन्दिर सम्म सडक कालो पत्रे उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८
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वडा नं. १५

12813262.4 5116711.57 7696550.83

हालसम्म
आ.व.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा योजनाको किसिम विनियोजित
भ
क्
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
ु
बजेट
रकम
भक्ु तानी बाँकी
विश्व प्रकाश मा.वि हाताभित्र वाल उधान बगैंचा 15 वडा-स्तरीय (११४/२४) 257781
0
257781
निर्माण
रामपरु शिवालय देखि उत्तर भण्डारी घरसम्म 15 वडा-स्तरीय (११२/४)
321871
0
321871
ग्रावेल
मनकामना चोकदेखि पश्चिम शिवचोक हुदँ ै जाने 15 वडा-स्तरीय (११३/८) 1380000
0
1380000
बाटो पिच निर्माण
15 वडा-स्तरीय (११३/१५)
150000
0
150000
नर्मदेश्वोर मन्दिर पर्खाल निर्माण

कुल

श्री विश्व प्रकाश मा.वि हाताभित्र वाल
उधान बगैंचा निर्माण उ.स.
श्री रामपरु शिवालय देखि उत्तर भण्डारी
घरसम्म ग्रावेल उ.स.
श्री मनकामना चोकदेखि पश्चिम शिवचोक
हुदँ ै जाने बाटो पिच निर्माण उ.स.
श्री नर्मदेश्वोर मन्दिर पर्खाल निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
उपभोक्ता समितिको नाम
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
14 नगर-स्तरीय (७/४९) 3654809 1654792.57 2000016.44 श्री राममन्दिर गमु ्बाचोक कालोपत्रे
राममन्दिर गमु ्बाचोक सम्म कालोपत्रे
14 नगर+ जी.स.स.
933333
0.
933333.33 श्री राधापरु स्कुल
राधापरु स्कुल कम्पाउण्ड निर्माण
0. 2765727.31 श्री पकडी बजार बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति
पकडी बजार बाट पश्चिम तर्फ ४९० मि. बाटो मर्मत 14 नगर-स्तरीय 2765727.31
श्री शक्ति आधारभतू विद्यालय पर्वाधा
ू र
0.
840000.
शक्ति आधारभतू विद्यालय पर्वाधा
ू र निर्माण 14 जी.स.स. + नगर 840000.
निर्माण उ.स.
Agriculture Building Construction at 14 सघ सशर्त+ ज.स. 4619392.75 3461919. 1157473.75 श्री उनन्त विज वृद्धि समहू भवन निर्माण
ं
Bharatpur 14
उ.स.

वडा नं. १४
कै फियत
कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
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भरतपुर महानगरपािलका


16
16
16
16

मर्दिघोल सनिल
ु के .सी. को घर सम्म कालोपत्र

ओम रावलको घरदेखी नबिन चोक सम्म
कालोपत्र

राधाकृष्ण चोकबाट धोबीपलु सम्मको सडकको

ब्रम्हपरु अाधारभतू िवद्यालय पर्वाधा
ू र िनर्माण

2

3

4

5

कुल

16

साथि कटेज बाट मोहनपरु स्कुल सम्म कालोपत्रे

नगर±जि.स.स.

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

वडा/ नगर स्तरीय

वडा-स्तरीय

540000

0

750000

625000

550000

710000

3060590

3000473

2504563

1325000

13065626.11 2465000 10590626.11

1250000

3060590

3750473.2

3129562.91

1875000

विनियोजित हालसम्म आ.व. २०७७-७८ मा
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
नं.
बजेट भएको भक्ु तानी भक्ु तानि हुनपु र्ने रकम

1

सि.नं.

वडा नं. १६

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

साथि कटेज बाट मोहनपरु स्कुल बाटो
निर्माण समिति
मर्दिघोल बाट सनिल
ु के .सी.को घर
सम्ममा सडक कालोपत्रे उ.स.
ओम रावलको घरदेखी नबिन चोक सम्म
कालोपत्र सडक निर्माण उ.स.
राधाकृष्ण चोकबाट धोबीपलु सम्मको
सडक कालोपत्रे निर्माण उ.स.
श्री अाधारभतू िवद्यालय ब्रम्हपरु भवन
िनर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत
कै फियत

हालसम्म
आ.व.
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा योजनाको किसिम
नी भएको २०७७-७८ मा
उपभोक्ता समितिको नाम
बजेट भक्ु तारकम
भक्ु तानी बाँकी
5 रामपरु शिवालय पर्खाल निर्माण
15 वडा-स्तरीय (११३/१६)
150000
0
150000 श्री रामपरु शिवालय पर्खाल निर्माण उ.स.
श्री मगं लपरु नि.मा.वि.मा वाल उधन
6 मगं लपरु नि.मा.वि.मा वाल उधन बगैंचा निर्माण 15 वडा-स्तरीय (११४/१८)
217000.
0
217000
बगैंचा निर्माण उ.स.
7 श्रीपरु मा.वि. भित्र वाल उधन निर्माण
15 वडा-स्तरीय (११४/१९) 216367.28
0
216367 श्री श्रीपरु मा.वि. भित्र वाल उधन निर्माण उ.स.
8 टोप बहादरु थापाको घरदेखि पश्चिम हुदँ ै ग्रावेल 15 वडा-स्तरीय (११२/६)
150000.
0
150000 श्री टोप बहादरु थापाको घरदेखि पश्चिम हुदँ ै ग्रावेल उ.स.
9 शहिद शिवराम स्मृति मार्ग कालोपत्रे निर्माण
15
1710663.25
0
1710663 श्री शहिद शिवराम स्मृति बाटो निर्माण उ.स.
मर्मत
4553682.47
0. 4553682.47
कुल

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८


17
17

रिमाल चोक बाट नयाँबास्तो चोक हुदँ ै भगाहा
महतोको घर सम्म कालोपत्रे

HOME STAY भवन निर्माण

8

9

कुल

17

हरि भण्डारीको चोक देखि मकु ु न्द पौडेलको घर
हुदँ ै बनगाई कुलो सम्म सडक पिच निर्माण

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय
(१७/१९)

0

950000

700000

2200000

2548960

1926000

23374959.97 6249400. 17125559.97

2200000

3498960

2626000

आ.व.
विनियोजित हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
भ
क्
ता
न
ी
२०७७-७८
मा
ु
नं.
बजेट
भएको रकम भक्ु तानी हुनपु र्ने रकम
वडा-स्तरीय
800000
0
800000
मनकामना मन्दिर जलकुण्ड तथा वाल निर्माण 17
(११९/०६)
बेलवु ा चोकबाट भित्रि क्लब घर बाट थारु गाऊँ 17
वडा-स्तरीय
2000000 400000
1600000
निर्माण
(११९/०९)
वडा-स्तरिय
2000000 1619400
380600
नेउपाने टोलबाट १६ नं. सिमाना सम्म कालोपत्रे 17
(११९/१०)
नयाँबस्ती चोकबाट दक्षिण कल्भर्ट सम्म
वडा-स्तरीय
17
2000000 400000
1600000
कालोपत्रे
(१२०/११)
विष्णु थापा घर बाट लखन थापा स्मृति भवन 17
वडा-स्तरीय
2000000 480000
1520000
सम्म कालोपत्रे
(१२०/१५)
हरै या चोकबाट हिरामणिको घर हुदँ ै विश्वशान्ति 17 नगर-स्तरीय
6250000 1700000
4550000
चोक निस्किने बाटो कालोपत्रे
(८/५७)

7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

वडा नं. १७

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

श्री HOME STAY भवन निर्माणउ.स.

श्री मनकामना मन्दिर जलकुण्ड तथा वाल
निर्माण उ.स.
श्री बेलवु ा चोकबाट भित्रि क्लब घर बाट
थारु गाऊँ निर्माण उ.स.
श्री नेउपाने टोलबाट १६ नं. सिमाना सम्म
कालोपत्रे उ.स.
श्री नयाँबस्ती चोकबाट दक्षिण कल्भर्ट
सम्म कालोपत्रे निर्माण उ.स.
विष्णु थापा घर बाट लखन थापा स्मृति
भवन सम्म कालोपत्रे निर्माण उ.स.
श्री हरैया चोकबाट हिरामणिको घर हुदँ ै
विश्वशान्ति चोक निस्किने बाटो कालोपत्रे उ.स.
श्री हरि भण्डारीको चोक देखि मकु ु न्द
पौडेलको घर हुदँ ै बनगाई कुलो सम्म
सडक पिच निर्माण उ.स.
श्री रिमाल चोक बाट नयाँबास्तो चोक
हुदँ ै भगाहा महतोको घर सम्म कालोपत्रे
निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

कै फियत



बखान बहु ारी चोक बाट किरण गरुु ङको घर सम्म सडक कालो पत्रे गर्ने
रानीपोखरी टोल अन्तर्गत विष्णु कुमारको घरदेखि दक्षिण तर्फ हित गरुंु गको घर
जाने बाटो कालोपत्रे
चिल्ड्रेन पार्क निर्माण
नर्सरी निर्माण
जिवनज्योति स्कुल अगाडी नहरमा कल्भर्ट निर्माण
नमोबद्धु टोल माधव पौडेलको घर देखि उत्तर सनु ्कैली घोलमा कल्भर्ट निर्माण
वडा भित्रको विभिन्न भित्रि बाटोहरु मर्मत कार्य
कुल

1

7

6

5

4

3

2

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम

सि.नं.

श्री वडा कार्यालय मर्मत तथा
संरचनात्मक सधा
ु र कार्य समिति
श्री भिमनगर चोक देखि शान्ति चौत्तारा
सम्म फुल गमला निर्माण उ.स.
श्री भरतपरु १८ शोसिनगर मिलनचोक
जानेसडक कालोपत्रे उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

19

19

19

19

19

19

0

0

0

381000

495928

2000000

600000

419000

304416

1025000

11145927.56 5276584. 5869343.56

495927.56

2000000

600000

800000

1000000

नगर-स्तरीय (१२/१८)
नगर-स्तरीय (१२/१८)
वडा-स्तरीय (संसोधित)
वडा-स्तरीय (संसोधित)
वडा-स्तरीय (१२९/२५)

695584

3125000 2100000

नगर-स्तरीय (९/७४)

हेमराज बस्याल

धर्मराज सवु ेदी
बालमाया गरुु ङ

जय बहादरु गरुु ङ

आ.व.
वडा योजनाको किसिम विनियोजित भक्हालसम्म
उपभोक्ता
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा समितिको
ु
नं.
बजेट
नाम
रकम
भक्ु तानी बाँकी
19 नगर-स्तरीय (८/६१)
3125000 2100000
1025000 किरण गरुु ङ

वडा नं. १९

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनपु र्ने रकम
वडा कार्यालय मर्मत तथा संरचनात्मक सधा
ु र 18 नगर-स्तरीय (३/४) 1334366.68 696668.26 637698.42
1
कार्य
भिमनगर चोक देखि शान्ति चौतारा सम्म फुल 18 वडा-स्तरीय
2
500000
0
500000.
गमला निर्माण
भरतपरु १८ शासिनगर मिलनचोक जाने सडक 18 नगर-स्तरीय 3601340.66
3
0 3601340.66
कालोपत्रे
5435707.34 696668.26 4739039.08
कुल

वडा नं. १८
कै फियत

कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
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विनियोजित भक्हालसम्म
आ.व. २०७७-७८ मा
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
ु सापकोटाको घर देखि २५ नं. सिमाना 21 वडा-स्तरीय
500000.
0
500000
1 राज
सम्म उच्चस्तरीय बाटो ग्रावेल
(१३३/६)
चोक देखि खानेपानी हुदँ ै नहरचोक 21 वडा-स्तरीय
5012982 1012982
4000000
2 जानकी
सम्म कालोपत्रे
(१३३/३)
3 जानकी चोकदेखि कै लाश चोक सम्म कालोपत्रे गर्ने 21 नगर-स्तरीय 6252615.17 2532710.93 3719904
गिरीको पहारिलोटार घर नाजिक
नगर-स्तरीय 1688769.7 188769.7 1500000
4 नारायण
21
कल्भार्त्ब निर्माण
(१०/७९)
5 व्यापारिक भवन निर्माण वडा नं. २१
21 नगर-स्तरीय (३/३) 4451815 890363 3561452
समाज विकास परिषदलाई खेलकुद 21 नगर-स्तरीय
500000.
0
500000
6 कन्चन
संचालन तथा विकास कार्य
18406181.87 4624825.63 13781356.24
कुल

वडा नं. २१

हालसम्म
आ.व.
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम
नी भएको २०७७-७८ मा
बजेट भक्ु तारकम
ं
भक्ु तानी हुनपु र्ने रकम
भिमनगर मा.वि. वाली विज्ञान प्रयोगात्मक 20 वडा-स्तरीय
1
200000
0 200000
फिल्ड निर्माण तथा सिंचाइ व्यवस्थापन
(१३६/१६)
वडा-स्तरीय
2 चनौली बजार शिवालय मन्दिर रंगरोगन र मर्मत 20
100000
0 100000
(१३२/२१)
भीमनगर चोकदेखि फलेनी गाउँसम्म कालोपत्रे 20 नगर-स्तरीय (९/७२) 6266405.57 1150000 5116406
3
निर्माण
6566405.57 1150000 5416406
कुल

वडा नं. २०



श्री कन्चन समाज विकास परिषद उ.स.

श्री राजु सापकोटाको घर देखि २५ नं. सिमाना
सम्म उच्चस्तरीय बाटो ग्रावेल उ.स.
श्री जानाकीचोक देखि खानेपानी हुदँ ै
नहार्चोक सम्म कालोपत्रे उ.स.
श्री जानकी चोकदेखि कै लाश चोक सम्म कालोपत्रे उ.स.
श्री नारायण गिरीको पहारिलोटार नजिक
कल्भर्ट निर्माण उ.स.
श्री व्यापारिक भवन निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

श्री भिमनगर प्रा.वि बालि विज्ञान प्रयोगात्मक
फिल्ड निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्थापन
श्री चनौली बजार शिवालय मन्दिर रंगरोगन
र मर्मत
श्री भिमनगर चोकदेखि फलेनी गाउँसम्म
कालोपत्रे उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

कै फियत
कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण
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10

9

8

भरतपरु १३ र २२ को सिमाना लक्ष्मण पौडेलको
घर देखि वाघ चोक सम्म सडक कालोपत्रे
रा.अ.वि. विरे न्द्रनगर पटिहानी
चर्च घर देखि शिवालय हुदँ ै सवारी खोला सम्म
जाने बाटोमा च्याम्वर निर्माण
पटीहानी पशु चिकित्सालयको घमु ्ती शिविर
संचालनको लागि अनदाु न
कुल
22

22

22

22

22

कमल पोखरी संरक्षण तथा पार्क निर्माण

6

7

22

अम्ब्रेल्ला स्टिट्र निर्माण कार्य दोस्रो चरण

5

496200

17830427

100000

वडास्तरीय

0

1520776

16056427.45 1226000.

496199.89

नगरस्तरीय

480000

1449215

445980

3391257

100000

2000775.9

नगरस्तरीय/शशर्त अनदाु न

0

0

0

0

1449214.77

445980.34

3391257

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

नगरस्तरीय

हालसम्म आ.व. २०७७-७८
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम
नी भएको मा भक्ु तानी हुनपु र्ने
बजेट भक्ु तारकम
ं
रकम
अमर मा.वि पिङ चोकदेखि दक्षिण गणोश
1 मन्दिर हुदँ ै श्रीराम सवु ेदीको घर चोकसम्म सडक 22
3500000 500000
3000000
वडास्तरीय
कालोपत्रे
टाउन गंगाराम ढकालको घर चोकदेखि
2 डा.भोजराज अधिकारीको घर सम्मको बाटो
22
1500000 300000.
1200000
वडास्तरीय
कालोपत्रे २५० मि
गमु ्बा चोक देखि बलबहादरु परियारको घर सम्म 22 नगरस्तरीय 4331075.76
3
0
4331076
सडक कालोपत्रे
समाजसेवा यवु ा क्लवबाट पदम बहादरु को घर 22 वडा र नगरस्तरीय 2341923.79 446000 1895924
4
सम्म सडक कालोपत्रे

वडा नं. २२

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

चर्च घर देखि शिवालय हुदँ ै सवारी खोला सम्म
जाने बाटो तथा णल व्यवस्थापन समिति

अमर मा.वि पिङ चोकदेखि दक्षिण गणोश
मन्दिर हुदँ ै श्रीराम सवु ेदीको घर चोकसम्म
सडक कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समिति
टाउन गंगाराम ढकालको घर चोकदेखि
डा.भोजराज अधिकारीको घर सम्मको बाटो
कालोपत्रो उपभोक्ता समिति
गमु ्बा चोक देखि बलबहादरु परियारको घर
सम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति
समाजसेवा यवु ा क्लवबाट पदम बहादरु को
घर सम्म सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समिति
सन सेट भ्इ प्वाइन्ट बिच अम्ब्रेल्ला स्ट्रीट
निर्माण उपभोक्ता समिति
कमल पोखरी संरक्षण तथा पार्क निर्माण
उपभोक्ता समिति

उपभोक्ता समितिको नाम

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

कै फियत



4

3

2

1

सि.नं.

7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

आ.व. २०७७-७८
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
मा भक्ु तानी हुनु पर्ने
ु
नं.
बजेट
रकम
रकम
दोभान मध्यवर्ती सामदायि
ु क बनमा वन्यजन्तु 24
5173157 4665987
507170
नगर-स्तरीय
मा पि.सि.सि. मेस जाली निर्माण
आलमघाट देखि चिउरा मिल हुदँ ै देवीस्थान 24 नगर-स्तरीय (१०/७८) 5507964 2465909 3042055
सम्म कालोपत्रे पिच बाटो निर्माण
संसोधित
वडा नं. २४ कार्यालयमा कालोपत्रे पिच बाटो 24 वडा-स्तरीय ससोधित 707267
0
707267
ं
निर्माण कार्य
श्री सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गा खेल मैदानमा
24
361268
0
361268
नगर-स्तरीय
पी.सी.सी. मेस जाली निर्माण
11749656.37 7131895.54 4617760.83
कुल

वडा नं. २४

आ.व. २०७७-७८
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
आमा भक्ु तानी हुनु
ु
नं.
बजेट
रकम
पर्ने रकम
150000
0
150000
दलित वस्ती साविक ५ मा वोरिङ्ग निर्माण 23 वडास्तरीय
23
विक्रमचोक देखि हिटन चौतारो सम्म पिच
वडास्तरीय 3728796.29 728700 3000096.29
23
0 2485860.16
विकमचोक देखि हिटन चौतारो सम्म पिच
नगरस्तरीय 2485860.16
दर्गाु मन्दिर देखि अर्मत वि.क.को घर हुदँ ै
23
6250600 600000
5650600
नगरस्तरीय
नयाँपलु सम्मको बाटो कालोपत्रे
23
200000
0
200000
घैलाघैली ताल सरं क्षण
वडास्तरीय
23
500000
0
500000
घैलाघैली ताल सरं क्षण
नगरस्तरीय
जगतपरु पर्यटन वोर्ड कार्यालय व्यवस्थापन र 23 वडास्तरीय
200000
0
200000
पर्यटन प्रवर्द्घन गर्ने
13515256.45 1328700. 12186556.45
कुल

वडा नं. २३

श्री पि.सि.सी. मेस जाली निर्माण उ.स.

पष्पु बाटिका तथा कालोपत्रे निर्माण उ.स.

आलमघाट देखि चिउरामिल हुदँ ै देवीस्थान
सम्म कालोपत्रे निर्माण उ.स.

पि.सि.सि. मेस जाली उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

बोरिंग निर्माण उ.स.
श्री विक्रम चोक देखि हिटन चौतारो सम्म पिच उ.स.
श्री विक्रम चोक देखि हिटन चौतारो सम्म पिच उ.स.
श्री दर्गाु मन्दिर देखि अमृत वि.क. को घर हुदँ ै
नयाँपलु सम्मको बाटो कालोपत्रे उ.स.
श्री घैलाघैली ताल सरं क्षण उ.स.
श्री घैलाघैली ताल सरं क्षण उ.स.
श्री पर्यटकीय बाटो ग्रावेल उ.स.

उपभोक्ताको नाम

कै फियत
कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका



3

2

1

सि.नं.

श्री साना सिंचाई बोरिंग उ.स.
श्री जन ज्योति प.् ध.म. मा.वि अमृत्नगर
श्री भागौली कुमार चोक देखि जबका हुदँ ै
शोशी सम्म बाटो कालोपत्रे निर्माण उ.स.
श्री प्रभात मा.वि. शक्रु नगर
श्री विकास निर्माण तथा परिक्षण उ.स.
श्री प्रभात मा.वि. वि.व्या.स.
श्री प्रहरी बिट भवन निर्माण उ.स.

उपभोक्ता समितिको नाम

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
उपभोक्ता समितिको नाम
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
0
500000 श्री विशाल चोक होम बहादरु चन बाटो ग्रावेल उ.स.
विशाल चोक होम बहादरु चन बाटो ग्रावेल 26 वडा-स्तरीय (१४८/०८) 500000
26 वडा-स्तरीय (१४८/१६)
400000
0
400000 श्री सिसै थारु होम स्टे भवन निर्माण उ.स.
शिशै थारु होम स्टे भवन निर्माण
श्री त्रिचोकबाट लाहुरेचोक जाने बाटो
6230115 2630000
3600115
त्रिचोकबाट लाहुरेचोक जाने बाटो कालोपत्रे 26 नगर-स्तरीय
कालोपत्रे उ.स.

वडा नं. २६

हालसम्म
आ.व.
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम
नी भएको २०७७-७८ मा
बजेट भक्ु तारकम
ं
भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
1 सिंचाई बोरिंग कुलो मर्मत
25 वडा-स्तरीय (१४५/१) 2129593.5
0
2129594
2 जनज्योति मा.वि. खानेपानी व्यवस्थापन
25 वडा-स्तरीय (१४६/१६)
300000
0
300000
भागौली कुमार चोक देखि जबका हुदँ ै शोशी 25 नगर-स्तरीय (८/६५) 6041537.45 2631832 3409705
3
सम्म बाटो कालोपत्रे
4 प्रभात मा.वि,. पर्वाधा
25 नगर-स्तरीय (३७/१३) 1164106.26
0
1164106
ू र निर्माण
5 २५ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा कम्पाउण्ड वाल 25 जि.सं.सं. र नगर-स्तरीय 4000769.44 451000
3549769
6 प्रभात मा.वि. पर्वाधा
25 जि.स.स. र नगर-स्तरीय 2534103.96
0
2534104
ू र निर्माण
7 आस्थाई प्रहरी बिट व्यवस्थापन कार्य
25
0
555569
नगर-स्तरीय 555568.91
16725679.52 3082832. 13642847.52
कुल

वडा नं. २५

कै फियत
कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

26

सिस्वार कोइहाला बाटो मर्मत तथा ग्रावेल

7



0

0
448625

469869

वडा नं. २७

15145306.61 4199892. 10945414.61

448624.8

469869.49

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

नगर-स्तरीय

नगर-स्तरीय

श्री आधारभतू विद्यालय रातापरु अधरु ो
भवन निर्माण उ.स.
श्री सिस्वार कोइहाला बाटो मर्मत तथा
ग्रावेल उ.स.

आ.व.
विनियोजित भक्हालसम्म
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
२०७७-७८
मा
उपभोक्ता समितिको नाम
ु
नं.
बजेट
रकम भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
1 राइनो पार्क पर्वाधा
27 नगर-स्तरीय (३२/८) 1000000.
508383
491617 राइनोपार्क शौचालय निर्माण समिति
ू र निर्माण
मेघौली चौतारा देखि मायाराम चौधरीको घर 27 नगर-स्तरीय
श्री मेघौली चौतारा देखि मायाराम चौधरीको
2
1969260.
333100
1636160
सम्म पिच निर्माण
घर सम्म पिच निर्माण उ.स.
3 लामा चोक देखि बेथारी खोलासम्म कालोपत्रे निर्माण 27
4159237. 650000
3509237
7128497. 1491483.
5637014.
कुल

कुल

26

रातापरु आधारभतू विद्यालय रातापरु अधरु ो
भवन निर्माण

6

कै फियत
कै फियत

हालसम्म
आ.व.
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम
नी भएको २०७७-७८ मा
उपभोक्ता समितिको नाम
बजेट भक्ु तारकम
ं
भक्ु तानी हुनु पर्ने रकम
उमावडी आदर्श शेरचन कलेज, दिव्यनगर भवन 26 नगर-स्तरीय +
श्री उमावडी आदर्श शेरचन कलेज,
4
5001714 500000
4501714
निर्माण
जी.स.स.
दिव्यानाग्र भवन निर्माण उ.स.
5 दिव्यनगर स्वास्थ चौकी भवन निर्माण
26
नगर-स्तरीय 2094982.53 1069892 1025091 श्री दिव्यनगर स्वास्थ चौकी भवन निर्माण उ.स.

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

सि.नं.

आ.व. २०७७-७८
विनियोजित भक्हालसम्म
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम वडा
योजनाको
किसिम
ता
न
ी
भएको
मा भक्ु तानी हुनपु र्ने
ु
नं.
बजेट
रकम
रकम

वडा नं. २९

उपभोक्ता समितिको नाम

हालसम्म आ.व. २०७७-७८
वडा
विनियोजित
सि.नं. आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम न. योजनाको किसिम
नी भएको मा भक्ु तानी हुनपु र्ने
उपभोक्ता समितिको नाम
बजेट भक्ु तारकम
ं
रकम
1 गोलाघाट पार्क क्षेत्र भित्र मच
28
305102
0
305102 धर्बु प्रसाद अधिकारी (९८४१५०५८५४)
वडा-स्तरीय
ं निर्माण
2 जामनु े घोलको पल
28
28604.61
0
28605 सन्दिप गदाल (९८६५१७८१४५)
वडा-स्तरीय
ु मा सरु क्षित पाईप बार
3 विभिन्न स्थानमा विद्युत तार पोल जडान र मर्मत 28
126000
0
126000 सनु ्दर तामांग (५१२५८४०१)
वडा-स्तरीय
459706.61
0. 459706.61
कुल

वडा नं. २८
कै फियत
कै फियत

अधुराे याेजनाहरूकाे विवरण

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८



ठे क्का नं

कामको विवरण

Metro/Bhr/W/
NCB/14/076- 077

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

Metro/Bhr/w/
NCB/28/076- 078

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

Metro/Bhr/W/
NCB/33/076- 077

4

5

6

7

8

1
11/29/2076

SUDESHNA
CONSTRUCTION
Bharatpur-10, Chitwan



11/18/2076

12/9/2076

11/1/2076

11/1/2076

11/13/2076

11/29/2076

2076/8/15

8323322.530

24515819.413

15947865.964

16376601.784

10550483.168

2163082.493

2163082.493

998981.69

5586004.823

20264160.728

10023678.972

11181057.331

7590519.959

1500135.75

1501265.749

801585.275

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

Maulakali Construction and
Engineering Pvt.Ltd.

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना

SUDESHNA
CONSTRUCTION
Bharatpur-10, Chitwan
BALAJI NIRMAN SEWA
Steel Tower Building-28,29
BHARATPUR-12,
CHITWAN
BALAJI NIRMAN SEWA
Ward Office Building-12
BHARATPUR-12,
CHITWAN
DARSHAN NIRMAN
Construction of Ward Office
SEWA BHARATPUR-1,
Building-2
CHITWAN
DHULIKHEL NIRMAN
Road Board Maintenance
SEWA PVT. LTD.
Baneshwor-10, Kathmandu
SHREE
Construcction of Drainage at ward SURYA
CONSTRUCTION
No.3, Chautaree Road
Bharatpur-12, Chitwan

Metro/Bhr/W/ Office Building Construction
SQ/06/076/077
R.C.C. Box Culvert Construction and
Metro/Bhr/W/ Road Maintenance Work at Ward
2 NCB
09/076- 077 No.20,. Gaire Chautaro Dekhi Ash
Man Tamang koGhar sadak.
Box Culvert Construction,Ward
Metro/Bhr/W/ RCC
3 NCB
No.20,
Gurung Ko Ghar Dekhi
/10/076- 077 PhaleniDilip
Gaon Road

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

ठे क्काबाट सच
ं ालित अधुरो/ क्रमागत योजनाहरुको विवरण

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

ठे क्का नं

कामको विवरण

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना



DHULIKHEL NIRMAN
Metro/Bhr/W/
Ward
Office
Building
Construction
16 NCB/41/076- 077 Work At Ward No.10
SEWA PVT. LTD.
Baneshwor-10, Kathmandu

Metro/Bhr/W/ Construction Ward Office Building Panchashakti Nirman Sewa
13 NCB/37/076078 Ward No.1
Bharatpur-10, Chitwan
Divine Engineering
Construction
Of
Additional
Storey
Metro/Bhr/W/ On Existing Ward Office Building , Consultancy and
14 NCB/38/076078 Ward No.26,
Construction Pvt. Ltd.
Ratnanagar-01, Chitwan
Topped Road Maintenance DARSHAN NIRMAN
Metro/Bhr/W/ Black
15 NCB/40/076Work
&
BHARATPUR-1,
077 No.4 Construction Work , Ward SEWA
CHITWAN

NIRMAN
Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Re-construction at DARSHAN
11 NCB/17/076SEWA
BHARATPUR-1,
077 Ward N0.3, Ananadamarga
CHITWAN
MAHESH
Metro/Bhr/W/
Construction
of
Healthpost
Building
12 NCB/36/076- 080 at Ward No.27,Meghauli
CONSTRUCTION
Bharatpur-05, Chitwan

9

L & G CONSTRUCTION
Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Maintenance
NCB/34/076- 078 Work at Ward No.8,Ashoktole Ghol BHARATPUR-12,
CHITWAN
NIRMAN
Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Re-construction at DARSHAN
10 NCB/16/076SEWA
BHARATPUR-1,
077 Ward N0.3, Najarman Marga
CHITWAN

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

4910409.576

12/3/2076

19528787.451

4539120.617

12/3/2076

12/9/2076

2336516.221

10961731.229
2/21/2077

12/3/2076

1154233.899

1489282.350

10/4/2076
10/4/2076

890025.686

11/18/2076

15713400.49

4079045.75

3332518.945

1527345.922

7542789.409

1154010.24

1488993.768

832245.00

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

ठे क्का नं

कामको विवरण

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना



Road Marking and Cats Eye Works
Metro/Bhr/W/
24 NCB/52/076/077 at Different Road at Bharatpur
Metropolitan City

Metro/Bhr/W/ Construction of Health Post Building,
21 NCB/48/076077 (HP2 Type), Ward No.25
Construction of Universal Access
Path and Storm Water
Metro/Bhr/W/ Foot
22 NCB/50/076/077
Management with Bicycle Lane At
Ward No.9, Hakimchowk Nahar
Culvert to Jayanepal Chowk Road
Construction of Drainage,Footpath
Metro/Bhr/W/
Road upgrading works from
23 NCB/51/076/077 and
Health post chowk to Prembasti
chowk at Bharatpur ward no. 7.

2/7/2077

2/16/2077

2/13/2077

Sunkoshi/Mangaldeep J.V.
Kathmandu, Nepal
SHARADA DEVI
CONSTRUCTION PVT. LTD.
GOKARNESHWOR-4,
KATHMANDU

11680576.254

2/18/2077

PRADIP-THE COSMIC J.V.
BHARATPUR-07,
CHITWAN

4869993.544

12/4/2076

10601192.257

39186788.123

25986866.397

11680576.254

6570001.342

12/3/2076

2077/02/29

3186582.135

12/3/2076

5810558.084

36430757.87

23425984.8

7862258.772

7976991.807

4866359.464

4513744.32

2141687.305

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

Aama Construction
Boudha, Kathmandu

MAHESH
Metro/Bhr/W/
RCC
Box
Culvert
Construction,Ward
17 NCB/44/076- 077 No.14, Prachandatole
CONSTRUCTION
Bharatpur-05, Chitwan
Metro/Bhr/W/ RCC Box Culvert Construction,Ward MAHESH
18 NCB/45/076CONSTRUCTION
077 No.14, Kerungaghol
Bharatpur-05, Chitwan
Metro/Bhr/W/ Construction of Blacktopped Road at
Jagadamba Construction
19 NCB/46/076077 Ward No.18 Shasinagar Milanchowk Road Bharatpur-11, Chitwan
BUILDERS
Metro/Bhr/W/ Construction of Health Post Building, GORKHA
20 NCB/47/076BHARATPUR-08,
077 (HP2 Type), Ward No.21
CHITWAN

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

ठे क्का नं

कामको विवरण



Construction Work At
Metro/Bhr/W/ Culvert
Metropolitan Ward No. 17,
SQ/61/076/077 Bharatpur
Chuwadi Ghol

Construction Work At
Metro/Bhr/W/ Culvert
Bharatpur
SQ/62/076/077 Dhobi GholMetropolitan Ward No. 17,

31

32

Metro/Bhr/W/ Black Topped Road Maintenance
30 NCB/60/076/077
Work at Ward 1,2,3,4,7,11,14

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

of Black Topped Road,
Metro/Bhr/W/ Construction
28 NCB/57/076/077
Ward No.4 (Shree Gita Shree Marga,
Laxmipur)

25

Metro/Bhr/G/ Supply and Delivery of Ring
SQ/54/076/077 Compost Chamber
Construction of Black Topped Road
Metro/Bhr/W/
Shanti chowk to Bishwoshanti
26 NCB/55/076/077 From
Chowk via Gunjanagar Ma. Vi. Ward
No. 18
Topped Road Maintenance
Metro/Bhr/W/ Black
27 NCB/56/076/077
Work at Different ward of Bharatpur
Metropoliyan city.

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

MAHESH
CONSTRUCTION
Bharatpur-05, Chitwan
OM SATYA SAI
CONSTRUCTION PVT. LTD.
BHARATPUR-09,
CHITWAN
DARSHAN NIRMAN
SEWA BHARATPUR-1,
CHITWAN
A.K’S CONSTRUCTION
BHARATPUR-12,
CHITWAN
Royal Builders Pvt Ltd.
Bharatpur-10, Chitwan
SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD.
BHARATPUR-14,
CHITWAN
SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD.
BHARATPUR-14,
CHITWAN

KRIPA CONSTRUCTION
PAKAUDI-5, CHITWAN

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना

1/26/2077

1/26/2077

3/1/2077

2/26/2077

1226349.427

1233048.214

29023302.076

2868393.243

3117512.770

19426608.282

1/26/2077
1/29/2077

4910680.177

998000.18

1/29/2077

3/12/2077

830940.166

838143.035

24688535.156

1836649.455

2901003.8

17186105.929

4246984.655

952691.7

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

ठे क्का नं

कामको विवरण



Metro/Bhr/W/
40 NCB/77/076/077

Metro/Bhr/W/
39 NCB/73/076/077

Metro/Bhr/W/
38 NCB/72/076/077

Metro/Bhr/W/
37 NCB/69/076/077

Metro/Bhr/W/
SQ/67/076/077

Construction of Wall with Meshjali
Metro/Bhr/W/
35 NCB/66/076/077 for Protection against Wild Animals
at Ward no-24, 25, 27, 28

36

2/13/2077

Siddhartha Nirman Sewa
Bharatpur-12, Chitwan

2/20/2077

2/8/2077

2/5/2077

1/29/2077

2/13/2077

3/14/2077

9708841.395

2778062.806

11801758.477

5455336.120

1962799.736

15454863.992

4509517.521

44084306.242

7156156.208

2244166.44

9832500.64

4875362.739

1359437.447

10180123.429

4034910.600

30721894.72

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

Amrit/Kashyap J.V.
Kalanki, Kathmandu

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना

Divine Engineering
Consultancy & Construction
Pvt. Ltd.
Ratnanagar-1, Chitwan
Ward office Building with truss and G.S.P. Engineers & Builders
Compound wall construction work at Pvt. Ltd.
ward 7.
Baneshwor-10, Kathmandu
Blacktopped Road Construction
SURYA SHREE
through Tandi Basyaltole
shantichowk up to boarder of ward 24 CONSTRUCTION
Bharatpur-12, Chitwan
at ward no.25
Blacktopped Road Construction from Divine Light Construction
Vawana chowk to Lohani Chowk of Bharatpur-9, Chitwan
Hanumannagar Tole at ward No. 14.
Rampur Dakxin Khusiram, Pariwan SURYA SHREE
hudai Dakxin Sadak Nirman at ward CONSTRUCTION
No. 19.
Bharatpur-12, Chitwan
Maintenance of Khageri Irrigation Bhadrakali Nirman Sewa
Branch Canal 1-8 at Different ward of Bharatpur, Chitwan
Bharatpur Metropolitan City

Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Construction
33 NCB/63/076/077
Work At Ward No. 13
Road construction and Maintenance
Metro/Bhr/W/
34 NCB/65/076/077 work at Ward no-4, Trichowk Oralo,
Trichowk and Pipalchowk

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

ठे क्का नं

कामको विवरण

of Science Laboratory
Metro/Bhr/W/ Construction
42 NCB/79/076/077
and Computer Building of Soshi
MaVi at ward no. 25



46

of Drainage cover of
R. M. CONSTRUCTION
Metro/Bhr/G/ Supplying
different
size
(Metro/Bhr/G/SQ/84/
BHARATPUR-11,
SQ/84/076/077 076/077)
CHITWAN
Blacktopped Road Construction
OM SATYA SAI
Gondryang checkpost ward no. CONSTRUCTION PVT.
Metro/Bhr/W/ from
47 NCB/86/076/077
9 through jungle boarder , Pandey LTD.
ghumti ward no. 8,6,13 upto Sitamai BHARATPUR-09,
Road
CHITWAN

Metro/Bhr/W/
45 NCB/82/076/077

Metro/Bhr/W/
44 NCB/81/076/077

Metro/Bhr/W/
43 NCB/80/076/077

D.R. Cycle Stores

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना

DAJU BHAI
CONSTRUCTION
BHARATPUR-03,
CHITWAN
BHAI
Construction of Science Laboratory DAJU
CONSTRUCTION
and Computer Building of Bhanu BHARATPUR-03,
MaVi at ward no. 21
CHITWAN
Blacktopped Road Construction from DARSHAN NIRMAN
Nilkantha Koirala’s House through SEWA BHARATPUR-1,
Kusum nepali’s house towards
Bhadrakumari School At ward no. 5 CHITWAN
Blacktopped Road Construction from Jagadamba Construction
Factory after Pragatipath chowk up to Bharatpur-11, Chitwan
Naurange At ward no. 11

Metro/Bhr/G/ Supply and Delivery Of Bycycle
41 NCB/78/076/077

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

1158675.527

21262176.592

3/11/2077

5330983.653

7025964.146

5258435.378

5258435.378

3/12/2077

2/21/2077

2/23/2077

2/21/2077

2/21/2077

2156141.7

17875046.25

1043795.69

4512736.925

5961772.65

4086881.17

4046610.795

2129801.4

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

ठे क्का नं
BaaishBigha Tole Road Construction
at BMC ward no. 8
Construction of Public Toilet at
Different ward (1, 12, 10) of BMC.

कामको विवरण
D & B Construction
Bharatpur-12, Chitwan
Jyoti Nirman Sewa
Pokhara-11, Kaski
SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD.
BHARATPUR-14,
CHITWAN
Kayak Construction and
Suppliers Pvt. Ltd.
Kathmandu,Nepal
Prasamsha
Construction,Bharatpur-12
Neupane
Builders,Bharatpur-9

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना



Construction of ward Office Buildig Aashrit Nirman
55 METRO/BHR/W/
NCB/96/076/077 at ward no. 23
Sewa,Bharatpur-12
Different Road Works at Agriculture
Road Khamba Singh Dhira Marga- Aashrit Nirman
56 METRO/BHR/W/
NCB/97/076/077 KP Baachanalaya to Kedar House at Sewa, Bharatpur-12
ward No.6

Blacktopped Road Construction of
52 METRO/BHR/W/
NCB/92/076/077 Marsyangdi Marga, BMC-7.
Gravelling Works at Different Ward
53 METRO/BHR/W/
SQ/94/076/077 of BMC
Construction of Blacktopped Road Aashrit Nirman
54 METRO/BHR/W/
Tole Pragati Marga Ward Sewa,Bharatpur-12
NCB/95/076/077 Namuna
No. 7

Jaldevi Mandir Pond Development
51 METRO/BHR/W/
NCB/91/076/077 Project Works at Ward no. 2 BMC.

Construction of Different Component
50 METRO/BHR/W/
Smriti Park at Gyaneshwor
NCB/89/076/077 inCFSahid
, Ward no. 16

Metro/Bhr/W/
48 NCB/87/076/077
Metro/Bhr/W/
49 NCB/88/076/077

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

3/22/2077

13237509.54

15858963.05

3647765.3

4709824.220

10966314.82

1643949.99

1978588.495

16030321.589

2622504.00

6579185.364

3499830.802

7268206.782

5329675.51

3231549.014

9788695.990

4655068.279

11202624.845

2/28/2077
3/22/2077

6421804.886

2/22/2077

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

भरतपुर महानगरपािलका

ठे क्का नं

कामको विवरण

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना



2268991.497
1,984,324.07
1178864.120
1363859.565
8720566.820

GMR Construction Pvt. Ltd.
D & B Construction
Bharatpur-12, Chitwan

(Metro/Bhr/W/ Ward office Maintenance Works at D & B Construction
65 SQ/109/2076/077)
BMC-9
Bharatpur-12, Chitwan

Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Construction of Highway Construction Pvt.
66 NCB/110/076/077
Pushpakamal Tole Road at BMC-16 Ltd.

Construction of Shivanagar Primary
Health Centre Building BMC-14
Supplying, Laying and Fixing of
Different size Hume Pipe(NP3)
Jaldevi Basic Health Center Building
Construction at BMC-11

6287971.07

2740378.063

KRIPA CONSTRUCTION
PAKAUDI-5, CHITWAN
Jyoti Nirman Sewa
Pokhara-11, Kaski

1988383.41

6397565.625

1030715.488

994715.27

1309987.5

1874478.917

3607837.45

2434133

1179494

3628763.35

4706754.332

GMR Construction Pvt. Ltd.

5438837.13

8125205.246

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

innovative engineering and
construction services pvt. ltd.

Metro/Bhr/W/
62 NCB/106/076/077
(Metro/Bhr/W/
63 SQ/107/2076/077)
(Metro/Bhr/W/
64 SQ/108/2076/077)

Gravelling works for the
(Metro/Bhr/W/
59 SQ/103/076/077) Management of Dumping Site.
(Metro/Bhr/W/SQ/103/076/077)
Metro/Bhr/W/ Blacktopped Road Construction at
60 NCB/104/076/077
Khayerghari BMC-26
Construction Of RCC Box Culvert
Metro/Bhr/W/
61 NCB/105/076/077 with Masonry Wall for Road
Protection at BMC-5 ,Oli Oralo

Ward Office Building Construction af Griha Developers Pvt. Ltd.
57 METRO/BHR/W/
NCB/98/076/077 BMC-29 Devitar chitwan
Tokha -11
of Blacktopped Road New Kalika
METRO/BHR/W/ Construction
58 NCB/102/076/077
from Madhyabindu Chowk upto
Ramchandra Gautams Home at BMC-7 Construction,Bharatpur-12

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं

भरतपुर महानगरपािलका
वार्षिक नगर िवकास याेजना २०७७/०७८

ठे क्का नं

कामको विवरण

निर्माण व्यवसायीको
नाम र ठे गाना

Total

Metro/Bhr/W/ Construction of Office Building of
70 NCB/114/076/077
BMC Ward No. 5.
Blacktopped Road Construction of
Metro/Bhr/W/
way -Remaining part of
71 NCB/115/076/077 Tourism
Sitaram chowk to Kamalpokhari at
BMC-5
Blacktopped Road Construction of
Metro/Bhr/W/
72 NCB/116/076/077 Inner Road of K.B Line at
Durbar Tole at BMC-11
of District Coordination
Metro/Bhr/W/ Construction
73 NCB/117/076/077
Committee (DCC) Quarter
Building at Bharatpur-10.
Blacktopped Road Construction at
Metro/Bhr/W/
74 NCB/118/076/077 BMC-26 (Part of Khayerghari
Gate to Bhagadi Road)

Metro/Bhr/W/ Construction of Culvert at BMC69 NCB/113/076/077
21(In Canal and Ratanpur Ghol)



5932370.728
5753377.621
12888054.732
8536251.65

SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD. BHARATPUR-14,
CHITWAN
Siddhartha Nirman Sewa
Bharatpur-12, Chitwan
Evaluation Pending
Evaluation Pending

634483466

29613330.152

452268013

4287346.56

5171490.2

2578516.558

1271433.57

1,450,702.75
3633164.282

5579004.925

6811359.195

म्याद सम्बन्धी विवरण सम्झौता र भक्ु तानी सम्बन्धी विवरण
सम्झौता
लागत अनमु ान रकम सम्झौता रकम (with
मिति
(With VAT)
VAT)

Evaluation Pending

SHIVASTHAL NIRMAN
PVT.LTD. BHARATPUR-14,
CHITWAN

Blacktopped Road Construction From Yubina Construction &
Metro/Bhr/W/
67 NCB/111/076/077 Shivanagar Bazar Towards
West upto School Chowk at BMC-14 Suppliers Pvt.Ltd.
Different Road Works at BMCMetro/Bhr/W/
New kalika Construction
68 NCB/112/076/077 10(Manakamana Marga,Omsanti
Bharatpur-12
Chowk, Ganesh Marga)

ठे क्का
अभिलेख
खाता नं
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शैक्षिक प्रशासन महाशाखाबाट प्राप्त अधुरो योजनाहरुको विवरण
सि.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं. स्वीकृत रकम कै फियत
13
500000
मा.वि. गगं ानगर भरतपरु पर्वाधा
ू र निर्माण
8
3000000
शरदपरु माध्यामिक विद्यालय, भरतपरु ८
2000000
श्री राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय तोरिखेत
200000
श्री जनज्योति प.ध.मा. मा.वि. भरतपरु २५ (विद्यालय रंगरोगन) 25
25
800000
श्री जनज्योति प.ध.मा. मा.वि. भरतपरु २५
500000
गीतानगर सामदायि
ु क सिकाइ एवं पर्यटन सचू ना के न्द्र
25
800000
श्री राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय शोसि भरतपरु -२५
500000
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय लेवरनगर
1800000
आधारभतू विद्यालय हनमु ाननगर
1600000
श्री आधारभतू विद्यालय १-८ कोइलाहा
1600000
श्री राष्ट्रिय आधारभतु विद्यालय वयरघारी
1600000
श्री राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय मगं लपरु
14900000
जम्मा :





13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

सि.नं.

विवरण
विनियोजित बजेट
श्री M/S Maulakali Construction and Engineering Pvt. Ltd. लाई Office
801585.22
Building Construction Work in Head Office of BMC, Contract
Identification No. Metro/BHR/W/SQ/06/076/077 निर्माण ठे क्काको भक्
ु तानी
श्री रिभर्स इन्जिनीयारिंग एडं म्यानफु ्याक्टरइगं प्रा.लि. लाई विद्युत वायारिंग तथा इन्टरनेट
50850
सविधा
ु को डिजाईन तथा लागत अनमु ान तयार गर्ने
भरतपरु महानगरपालिका बहुताले प्रशासनिक भवन डी.पि.आर. (N.R. Construction and
1715000
Engineering Consultant Pvt. Ltd., Machchapokhari, Kathmandu)
Preparation of DPR of Indistrial Park, Ward No. 21, (Zero Dia Nepal Pvt.
1428788.75
Ltd, Tahachal, Kathmandu)
वडा नं. २३ मा नयाँ वडा कार्यालय भवन बनाउन माटो परिक्षण (National Lab and
190518
Engineering Solution Pvt. Ltd.)
Preparation of Land Use Policy and Land use map of Bharatpur
675740
Metropolitian City (Tarapunja Engineering and Research Pvt. Ltd.)
450000
Air Museum and Cultural Museum, भरतपरु - १४
200000
लामिछाने बन्धु समाजको आश्रम नजिक तटबन्ध तथा बाटो निर्माण (वडा नं. १)
500000
शहिद शक्र
ु राज मार्ग टायाल निर्माण (वडा नं. ११)
1500000
सत्य साई मन्दिर निर्माण (वडा नं. १७)
1500000
सफल हाेटलदेखि डाेल बहादरु मल्लकाे घरसम्म पिच (वडा नं. ४)
7949974
उन्नत बीज वृद्घि कृषक समहू काे दाेस्राे िकस्ता
4000000
भट्टरार्इकाे घर गमु ्बाचाेक हुदँ ै बफरजाेनसम्म कालाेपत्रे
22762455.97
जम्मा :

अन्य अधुराे याेजनाहरू
कै फियत
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सघं र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने योजनाहरु
सि.नं.
१
२
३
४
५
६

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नारायणी किनार नारी अभ्युदय देखि नारि उत्थान सम्म पिच निर्माण
जोर कुशमु पार्क को पर्वाधा
ू र विकास एवं यात्रु पैदलमार्ग मोज्याक टायल लगाउने कार्य
लाखपं र्क मर्तीं
ु निर्माण खेलमैदान र अन्य निर्माण कार्य
ठिमरु ा ओरालो चेपांग बस्ति सम्म सडक निर्माण
ठिमरु ा विद्यालयको ग्रावेलवाल निर्माण तथा पर्ु ने कार्य
विन्धवासिनी वेलटाडी जालमा टो.वि.स. अन्तर्गत वेलटाडी मार्ग जलमा रोड चोक
देखि दक्षिण तर्फ वेलटाडी चोक सम्म करिव २४० मि. पिच निर्माण तथा ज.च.ु
का.ली. रोड करिव १२५ मि. सेन्ट्रल ढल दबु ईु तर्फ पेटी र पिच निर्माण
वडा नं. २ को निर्माणधिन कार्यालय भवन स्थलमा कल्भर्ट १, मिल्स एरिया टो.वि.
सं. अन्तर्गत प्रकाश इन्जिनियरिङ छे उको पंगि
ु खोलामा जिर्ण रहेको कल्भर्ट पनु निर्माण
र शान्ती टोल विकास संस्था अन्तर्गत कमल आचार्यको घर छे उ पंगि
ु खोलाामा रहेको
कल्भर्ट वाटो भन्दा सानो भएको हुदा
ं जम्मा ३ वटा कल्भर्ट निर्माण तथा पनु निर्माण गर्ने
प्रगतिपथ टोल अन्तर्गत भृकुटी पथ चोक देखि उत्तर तर्फ सम्झना चोक सम्म करिव
५०० मि.पिच मर्मत
तिनखोले सिंचाईको पल
ु विस्तार गर्ने
पृथ्वी देउती टोल विकास संस्थाको लागि आवश्यक ह्युमपाईप
मितेरी टोल विकास ससं ्थाको गरुु योजनाको लागि (डि.पी.आर.) तयार गर्ने
मिल्स एरिया टो.वि.सं. अन्तर्गत ६०० मि. नालामा स्ल्याव (ढकन) र ग्रिन वेल्टमा
सिमेन्टको वेन्च राख्नुपर्ने
श्रीगणेश टोल अन्तर्गत गैरी गाउं कृष्ण कोइरालाको घरदेखि सिताराम भट्टको घरसम्म
करिव २१५ मि. सेन्ट्रल ढल निर्माण तथा मोजायक टायल लगाउने (४ मि. चौ)
क्षेत्रपरु मेयर चोक देखि पर्वू तर्फ तालिम के न्द्र हुदं ै १० नं. वडा वाइपास जोड्ने सडक
पिच ढल तथा पेटि निर्माण
रामेश्वर पसु ्तकालय तथा वाचनालय भवनमा रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार
विन्धवासिनी वेलटाडी जलमा टो.वि.सं. अन्तर्गत मेयर चोक देखि पश्चिम तर्फ वडा नं.
१ र २ को सिमाना लिलाचोक सम्म सेन्ट्रल ढल फुटपाथ तथा पिच निर्माण
क्षेत्रपरु मेयर चोक देखि शान्ती टोल अन्तर्गत नमस्ते चोक सम्म ढल निर्माण
आदर्शनगर नमनु ा टोल र श्रीगणेश टोल विकास ससं ्था स्वामी चोक सम्म जोड्ने
सिचं ाई नहर माथि पल
ु निर्माण


स्थान
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
ढल निकास संभाव्यता अध्ययन
चौतारीरोड पिच तथा पेटी निर्माण
पल
ु निर्माण तथा विस्तार ३ नं. र २ नं. पल
ु
आनन्दनगर शान्तीमार्ग पिच पनु ः निर्माण
आनन्दनगर पशपु ति मार्ग पिच पनु ः निर्माण
परिक्रमा मार्ग पानी फ्याक्ट्री नजिक पिच पनु ः निर्माण
बाह्रघरे टोल महेश पौडेल घरलाई वरीपरी पिच पनु ः निर्माण
तिलक वस्ताकोटी घरलाईन पिच पनु ः निर्माण
मानसेवा आश्रम चोक देखि नगरवन झोलङु ् गे पल
ु सम्म ढल निर्माण
रामजाली मार्गमा ढल तथा पिच निर्माण
कमल नगर चोकबाट ने.का.कार्यालय देखि न्यूरू ोड हदै ढल निर्माण
भगवती मार्ग ढल सहित सडक पनु निर्माण
यनि
ू क मार्ग क र ग को पिच निर्माण
ज्ञान मार्ग भित्र ढल निर्माण (महेन्द्र तिवारी घर लाइन)
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 पगंु ी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
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
प्रमोद दाइ मेनेजरको घर लाइन, गोपी लाइन (किरण श्रेष्ठ घरलााइन), अनाथालय,
खडानन्दको पछाडि लिटिल फ्लावर पछाडि, शालिग्रामको घर अगाडि, , राजन
कार्कीकोघर लाइन पछाडि, सामदायि
ु क 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 ग्राभेल गर्ने
हाल डम्पीङ साइट रहेको एरिया ३ र ४ को सिमाना जोड्ने पल
ु र त्यस वरीपरिका
वाटाहरुको ढल निार्मण तथा उच्च स्तरीय ग्राभेल
खगराजको तोरीमिल देखि आनन्द चोक सम्मको वाटो पिच मर्मत
धारापानीमा क्रियापत्री
ु भवनको पर्णता
ु र शौचालय निर्माण सहित पार्क व्यवस्था
धरापानी चोक देखि दर्गा
ु चोक निस्कने वाटो पिच मर्मत
दर्गा
ु चोक देखि वढु ाथोकी घोल सम्मको वाटो मर्मत
क्यान्सरको पश्चिम गेट वाट कृष्णपरु निस्कने वाटोमा रहेको कलवोट मर्मत र विस्तार
ओम नर्सरी अगाडी तर्फ वाट उत्तर तर्फ जाने वाटो पिच गर्ने
मित्र मार्गमा रहेको कलवोट निर्माण र वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
आदिकवि मार्ग, वाल्मिकी कटहर चोक वाट फुलवारीमा जोडिने कच्ची वाटो
जनसहभागीतामा पिच निर्माण गर्ने ।
राधाकृष्ण वाटोवाट श्रीपरु निस्कने जनसहभागीतामा पिच निर्माण
यज्ञपरु ी चोक विष्णु पौडेलको घर देखि उत्तर-पश्चिम गगं ाराम र पर्वु जम्दारवाको टोल
सम्मको वाटो जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
सेरमान चोक देखि सापकोटा चोक सम्मको वाटो जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
इश्वरी वगालेको घर वाट दक्षिण तर्फ भोला गिरीको घर अगाडीको वाटो
जनसहभागीतामा पिच ।
रामजी सरको घर देखि शिवघाट चोक सम्मको वाटो
तल
ु वहादरु हमालको घर देखि इन्द्र ब. हमालको घर जाने वाटो जनसहभागीतामा
पिच निर्माण ।
रोडे कमलको घर देखि माधव ऋषि खरे लको घर निस्कने वाटो जनसहभागीतामा पिच
निर्माण ।
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६२ तलसीराम कडेलको घर साईडवाट ईन्द्णरे ी मार्ग निस्कने वाटो जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
व्यारे क हाईटमा गप्तु ब. रायमाझीको घर वाट डोलराज मल्लको घर सम्मको वाटो
६३
जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
६४ नारायणथान चोक देखि निउरे चोक हुदै वाल्मिकी चोक यज्ञपरु ी जनसहभागीतामा पिच
टिकाराम कडेलको जग्गा देखि पर्वु डील ब. नेपाली घर हुदै होटल दैलो जोडीने वाटो
६५
जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
शान्ति चोक वाट नन्दलाल गैरेको घर हुदै रे डीमिक्स चोकमा निस्कने वाटो वाटो
६६
जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
६७ मनकामना मार्ग जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
६८ वाल्मिकी मार्ग जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
६९ अनपु म टोल लक्ष्मण मार्गमा सिंचाई कल्वोट मर्मत ।
७० तामेश्वर चोकवाट कन्यलाल मार्गदेखि वाह्रघरे चोक सम्म जनसहभागीतामा पिच निर्माण ।
७१ मदन स्मृति चोक देखी नहरसम्मको नाली पनु ः निर्माण गर्ने ।
भारतीय पेन्सन क्याम्पवाट होली भिजन स्कुल हुदै यज्ञपरु ी टाइगर चोक सडक छुने
७२
वाटो पिच एवं मर्मत
७३ वैकुण्ठ चोक देखि धारापानी चोक सम्मको वाटो १६ मिटरमा विस्तार गरी कालो पत्रे गर्ने
७४ लक्ष्मी मा..वि. लङ्कुको सभाहलमा जिप्सन र फर्निचर
७५ अधरु ो सामदायि
ु क भवन निर्माण दर्गा
ु चोक वाट उक्त भवनसम्म जाने वाटो पिच
७६ लङ्कु खोला २ नम्वर पल
ु निर्माण
७७ मक
ु ु न्देश्वर मन्दिर शिवघाटको गरुु योजनालाई पर्णता
ु दिने
७८ प्रेम कडेलको घर देखि ग्लोवल चोक सम्मको वाटो पिच निर्माण
७९ धारापानीवाट लंकु खोला २ नं पल
ु सम्मको अधरु ो वाटोलाइ पर्णता
ु दिने
८० विशाल चोक देखि रामघाट सम्मको वाटो पिच निर्माण
८१ शिवघाट मक
ु सन्देश्वर मन्दिरको चक्रपथ पिच निर्माण
८२ श्री मा.वि बाह्रघरे भवनको तला थप (चारकोठे )
८३ हरीकृतन मन्दिरमा पार्क निर्माण गर्ने
८४ धर्मचोक देखि जगन्नाथ चोक सम्म साइकल ल्याण्ड र ग्रीन पेटी दोहोरो निर्माण गर्ने
८५ त्रिवेणीचोक देखि दक्षिण इन्द्रपरु ी वडा नं. ६ को सिमाना सम्म पिच निर्माण
८६ सृष्टिचोक देखि नहरको डिलसम्म पिच निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
८७ निलकण्ठ अधिकारीको चोक देखि वडा नं. 6 को सिमानाको स्तरउन्नती गर्नुपर्ने
कमल पोखरी चिल्ड्रेन पार्क को स्तरउन्नती गरी सचं ालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने
८८
बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने
८९ बढु ाथोकी घोलको सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण
९० कै लाशनगर डिप बोरिङ
९१ तोरीखेत डिप बोरिङ
९२ आनन्दपरु डिप बोरिङ
९३ रामवाग डिप बोरिङ
९४ गला
ु ववाग डिप बोरिङ
९५ नारायणपरु डिप बोरिङ
प्रेमवस्तीचोक देखि शान्तीचोकसम्म हुदै वडा नं. १५ को सिमानासम्म साइकल लेन
९६
सहित सडकको स्तरउन्नती गर्ने
९७ एग्रीफ्लोरा देखि निलकण्ठ अधिकारीको घर देखि शान्तिचोक हुदँ ै वडा नं. ६ को सिमानासम्म
९८ रामपरु रोड विमल पौडेलको घरदेखि दक्षिण नहरको डिल
९९ चोक बजार महेन्द्र चोक सडक बाट दक्षिण खगेरी नहरसम्म कालो पत्रे
१०० राजु अधिकारीको घरबाट दक्षिण कमल नारायण श्रेष्ठको घरसम्म कालो पत्रे
राजिव न्यौपानेको घरबाट दक्षिण ५० फिटे बाटो र देवज्योति नि।मा।वि। हुदै पिपल
१०१
टाडी चोक कालो पत्रे
१०२ देवी ढुंगानाको घरदेखि दक्षिण मल
ु नहर सम्म कालोपत्रे
१०३ हुलाकी सडकबाट उत्तर चोकबजार महेन्द्र चोक सडक कालोपत्रे
१०४ चोक बजार महेन्द्र चोक सडकबाट दक्षिण त्रिचोक हुदै भोला उप्रेतीको घर सम्म कालोपत्रे
१०५ त्रिचोकबाट दक्षिण हुलाकी सडकसम्म बाटो कालो पत्रे
१०६ गीतानगर बजारमा ढल व्यवस्थापन
१०७ दर्गा
ु मन्दिर अमरवस्ती पर्खाल निर्माण
१०८ दर्गा
ु पाञ्चायन इन्द्रपरु ी बृद्ध बृद्धाको लागि भवन निर्माण
१०९ ६ नं. वडा कार्यालयको कम्पाउण्ड, वाल, गेट तथा टस्ट निर्माण
११० वडामा भएका बाटोहरु विस्तार हुदाँ पानी निकासको लागि विभिन्न साइजका ५० थान ह्यूमपाइप
बाटो निर्माण हुदाँ आबश्यक पर्ने विजल
ु ीका पोल ५० थान र सो बाट विजल
ु ी
१११
सप्लाइको लागि तार खरिद
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
हुलाकी सडकबाट पर्वू छिमेकी टोल हुदै पारीजात मार्ग सम्मको बाटो कालो पत्रे
सामदायि
ु क सिकाई के न्द्रको शौचालय र भर्याङ निर्माण
५ नं. सिमाना जनकल्याण मार्ग कृष्ण घर्ति चोकबाट दक्षिण श्री.मा.वि. सम्म कालो पत्रे
अधिखोले लिगदेखि उत्तर भक्ते लिगसम्म मेसजालि सहितको १.५ कि.मि.
ब्रह्मदेव चोकबाट दर्गा
ु मन्दिर हुदै जगं ल सिमाना सम्म कालो पत्रे
राजु अधिकारीको घरबाट दक्षिण कमल नारायण श्रेष्ठको घरसम्म कालो पत्रे
राजिव न्यौपानेको घरबाट दक्षिण ५० फिटे बाटो र देवज्योति नि.मा.वि. हुदै पिपल
टाडी चोक कालो पत्रे
धिताल कृष्णको घरबाट दक्षिण कालो पत्रे
वि.पी. चोकबाट पर्वु जंगल सिमाना सम्म कालोपत्रे
देवी ढुंगानाको घरदेखि दक्षिण मल
ु नहर सम्म कालोपत्रे
अमरज्योति बोर्डिङ्ग बाट दक्षिण १३ नं। सिमाना कालोपत्रे
हुलाकी सडकबाट उत्तर चोकबजार महेन्द्र चोक सडक कालोपत्रे
चोक बजार महेन्द्र चोक सडकबाट दक्षिण त्रिचोक हुदै भोला उप्रेतीको घर सम्म कालोपत्रे
पौडेल चोकबाट दक्षण १३ नं. सिमाना बाटो कालो पत्रे
त्रिचोकबाट दक्षिण हुलाकी सडकसम्म बाटो कालो पत्रे
वडा नं. ६ र ८ को सिमानाको बाटो कालो पत्रे
गीतानगर बजारमा ढल व्यवस्थापन
दर्गा
ु मन्दिर अमरवस्ती पर्खाल निर्माण
दर्गा
ु पाञ्चायन इन्द्रपरु ी बृद्ध बृद्धाको लागि भवन निर्माण
वडामा भएका बाटोहरु विस्तार हुदाँ पानी निकासको लागि विभिन्न साइजका ५० थान ह्यूमपाइप
बाटो निर्माण हुदाँ अबश्यक पर्ने विजल
ु ीका पोल ५० थान र सो बाट विजल
ु ी
सप्लाइको लागि तार खरिद
देवज्योति नि.मा.वि.को कम्पाउण्ड, वाल, सभाहलको प्लास्टर र भर्याङ् सहितको टस्ट निर्माण
नेपाल रे डक्रस उपशाखा गीतानगरको कम्पाउण्ड, वाल, सभाहलको प्लास्टर र भर्याङ्
सहितको टस्ट निर्माण
जनकल्याण मार्गबाट उत्तर सन बहादरु वि.क.को घर सम्म
अरुणोदय कलेज कम्पाउण्ड निर्माण
अरुणोदय मा।वि।को वाल, कम्पाउण्ड निर्माण
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वि.पि. चोकबाट १४ नं. 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
आर,आर. ह्याचरी नजिकको पल
ु (के रुङ्गा घोल)
जनकल्याण मार्गमा पल
ु निर्माण (के रुङ्गा घोल)
धिरवेदनल मार्गमा पल
ु निर्माण (के रुङ्गा घोल)
ब्रम्ह्रदेव चोकबाट भित्र ३ नं. शाखामा पल
ु निर्माण
खगेरी नहरको नं. शाखामा पल
ु निर्माण
खगेरी नहरको नं. शाखामा पल
ु निर्माण
क्यान्सर गेट देखि वद्ध
ु चोकसम्म ग्रीन ट्याक 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
कृष्णपरु खेलकुद विकास समितीको कार्यालय भवन तथा फर्निचर खरिद
र्मस्याङ्गदी टोल देखि विकास चोक सम्म अधरु ो पिच निर्माण सडक विस्तार गरी
र्ममत गर्ने कार्य
दिपगणेश टोल मार्ग नं. नवयगु मार्ग पिच निर्माण
तँनहु चितवन आदिवासी जनजाति सम्पर्क मन्च भवन अधरु ो पर्णू 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
र्मस्याङ्गदी टोल मार्ग नं. ५,९,१५ पिच निर्माण गर्ने
कुखी शान्ति गमु ्वा भवन निर्माण
र्मस्याङ्गदी गमु ्वा टायल लगाउने कार्य
राधा कृष्ण प्रतिष्ठानको जमिनमा वाचनालय निर्माण गर्ने
चितवन वचत तथा ऋण सहकारी वाट पश्चिम १०० मी मोजाक लगाउने कार्य
पिपलचोकमा आर्कषक आइल्याण पार्क निर्माण गर्ने
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ड्रेन पनु निर्माण तथा सरसफाई गर्ने
तामाङ्ग टोल गमु ्वा समालिङ्ग गमु ्वा
पञ्चेश्वर मन्दिर , शिव मन्दिर
कृष्ण 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 कृष्ण न्यौपानेको घरसम्म
कृष्णपरु 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
डे«न पनु निर्माण तथा सरसफाई
प्रेमवस्ती कालिका देवि मन्दिर भित्र जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्ने
वद्धु चोक देखि कटहर चोक सम्म ग्रीन वेल्ड तथा आधनि
ु क लाइटिङ्ग सिस्टम निर्माण गर्ने
दिप गणेश टोल डि.पी मार्ग पिच निर्माण
अन्नपर्णू 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
विद्युत लाइन लाई प्रथम चरणमा वद्ध
ु चोक देखि कटहर चोक सम्म भमि
ु गत वनाई
व्यवस्थित वनाउने
वद्ध
ु चोक देखि हेल्थपोष्ट चोक सम्म १६ मिटर सडक कायम गरि साइकल स्मार्ट लेन
सहित सडक निर्माण गर्ने
हाकिम चोक देखि सिताराम चोक सम्म विद्युत लाई भमि
ु गत गर्ने
विष्णु धितालको घर देखि देवि ढकालको घर सम्म
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कान्तिनगर चोक देखि सदू िप वस्तीको घर सम्म
होम कुमार शर्माको घर देखि के शव कार्कीको घर सम्म
सिचं ाइ नहर देखिइसेन्सेल मन्टेश्वरी सम्म
भक्तमानको घर देखि विनोद ढकालको घर सम्म
वंसिचोक देखि राम चन्द्र वस्तीको घर सम्म
ज्वालाकुन्ज देखि जगनाथ पौडेलको घरसम्म
सेडाईको घर देखि विशालचोक सम्म
कचपचे वाट तामाङ्ग टोल सम्म
लाली गरु ाँस चोक देखि रुपक अधिकारीको घर सम्म
वसन्धरा सापकोटाको घर देखि रामचन्द्रको घर सम्म
शक
ं र पौडेलको घर देखि कृष्ण मन्दिर सम्म
गगं ाचोक कान्तिनगर वाट खगेन्द्र सिहं घर जाने वाटो
प्रेमवस्ती लेकवेसि होटल देखि उत्तर तर्फ
दिलिप अधिकारीको घर देखि पश्चिम १५. सप्तगण्डकी टोल
जिवनाथ कंडेलको घर बाट दक्षिण ४०० मि. पिच सम्म
पिपलचोक बाट पर्वू १५७ मि. २ फिट वाल सहितको पिच गर्ने
कमला कंडेलको घर बाट पश्चिम हुदै दक्षिण पिच सम्म ४८५ मि
नन्दु कंडेलको घर बाट पर्वू पिच बाटो सम्म ३५० मि.
बगाले बवु ाको घर लाईन ५०० मि.
लक्ष्मिकान्तको घर बाट पश्चिम पिच सम्म १४५ मि.
दिवाकर पौडेलको घर लार्ईन
सगरमाथा टोलको १२ नं. मार्ग २०० मि
शिवा थापाको घर लाईन ७५ मि.
सदरपरु स्कुल बाट दक्षिण पोलार स्कुल हुदै चौराली चोक बाट तल
ु सी भसु ालको घर
सम्म सडक मर्मत
तिन तले चोक बाट दक्षिण ज्योति क्लव सम्म सडक मर्मत
शिव पञ्चायन मन्दिरको सिलि· निर्माणको लागि १० लाख
गणेश मन्दिरको लागि सिलि· १० लाख
शिवलाय मन्दिरको सट्टल निर्माणको लागि १० लाख
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पारसनगर वौद्ध गमु ्बा निर्माणको लागि १० लाख
मगर समाज भवन निर्माण १० लाख
थारु समाज ब्रह्म समाज स्थान निर्माण को लागि १० लाख
राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण लाई १० लाख
पणू मान श्रेष्ठको घर अगाडि के रु·ा घोलको कल्वट निर्माण२५ लाख
जानकि टोलको पिच बाटोहरुमा दाँया बायाँ ग्राभेल हाल्ने २५०० मि.
चौराली चोक बाट जंगल छे उ जाने पिच बाटोको दाँया बायाँ २५५० मि.
मगर समाज जाने बाटोमा २०० मि.
हरि पौडेलको घर बाट दक्षिण तर्फ १ कि.मि
स्कुल लाईन पिच बाट कपिल पौडेलको गाई फर्म जाने बाटो २०० मि.
रोजिना घिमिरे को घर लाईन २५० मि.
राम शरण विष्टको घर देखि सरिता कार्कि को घर सम्म ५०० मि.
नारायण को घर बाट पश्चिम नहर सम्म ५०० मि.
गोपि सनु ारको घर देखि सिस्वारे को घोल हुदै पर्वू तर्फ ५०० मि.
काडाघारी हरि प्रसाद पोख्रेलको घर हुदै शोभा भगवती मन्दिर सम्म २ कि.मि
वडा नं. ९ को सिमाना देखि नहरको बाटो जलप नेपाल सम्म ३ कि.मि
गणेश मन्दिर बाट पर्वू तर्फ को दक्षिण जाने बाटो २०० मि.
वडा कार्यालयको पिच बाटो बाट दक्षिण रुद्रपरु ीको घर सम्म १५० मि.
बलराम रे ग्मीको घर बाट उत्तर ÷पर्वू जाने बाटो बाट २०० मि.
सवु ास पोख्रेलको घर बाट दक्षिण तर्फ ५०० मि.
प्रकाश सापकोटाको घर देखि दक्षिण २०० मि.
अगन्धर कंडेलको घर देखि उत्तर २०० मि.
सरस्वती देवनको घर देखि पश्चिम देवी महतोको घर सम्म १५० मि.
प्रेम महतोको घर देखि दक्षिण २०० मि.
सावित्री ढकालको घर हुदै पर्वू पिच सम्म ४०० मि.
देवी पौडेलको घर देखि पर्वू पिच सम्म ३०० मि.
राजन न्यौपानेको घर बाट देवहरि न्यौपानोको घर सम्म २०० मि.
दिपक पौडेलको घर पछाडिको चोक बाट शिव भषाल
ु को घर सम्म ३०० मि
मनि बहादरु को घर देखि पर्वू गणेश मार्ग जोड्ने बाटो २०० मि.
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अम्मर बहादरु गरुु ·को घर देखि उत्तर २०० मि. दक्षिण २०० मि.
शान्ति टोलको पिच बाटो बाट पश्चिम मोति नेपालीको घर सम्म २५० मि.
शक
ं र भसु ालको घर बाट पर्वू पिच बाटो सम्म ५०० मि.
सरला गरुु ·को घर बाट पर्वू २०० मि.
कृष्ण भसु ालको घर बाट पर्वू २०० मि.
ओम प्रकाश सापकोटाको घर बाट २०० मि.
बद्ु धि सागरको घर हुदै दक्षिण १०० मि.
पदम बहादरु आलेको घरको लाईन मनहरी कंडेलको घर सम्म ७०० मि.
सागर कंडेलको घर हुदै पश्चिम २०० मि.
नहरको कल्वट बाट पर्वू हुदै २०० मि.
सपना गरुु ·कोे घर बाट उत्तर २०० मि.
मधु नेपालीको घर बाट पश्चिम २०० मि.
नविन परु ीको घर बाट पश्चिम २०० मि.
लाल बहादरु नेपालीको घर बाट पश्चिम २०० मि.
निरञ्जन हाडाको घर बाट मनीराज कंडेलको घर हुदै राजेन्द्र सवु दे ीको पिच सम्म १ मि.
पारसनगरको नहर को सर्भिस रोडमा २ कि.मि
काडाघारी चोक बाट दक्षिण २ कि.मि
सिस्वारे को घर देखि उत्तर पिच बाटो सम्म ६ मि.
खेम रानाको घर बाट दक्षिण २०० मि.
गंगादत्त कंडेलको घर देखि दक्षिण हुदै पश्चिम ऋिषी भण्डारीको घर सम्म ३ कि.मि
यमनु ा घिमिरे को घर बाट दक्षिण तर्फ २०० मि.
प्रजापति सापकोटाको घर बाट दक्षिण हुदै पिच सम्म ६०० मि.
वनदेवी सल्यानी टोलको गार्खाली लाइनलाई ६०० मि.
शक्ति महतोको घर बाट उत्तर पिच तर्फ ६०० मि.
दर्गा
ु सापकोटाको घर बाट दक्षिण पिच बाटो सम्म ५०० मि.
धारे चोक देखि पाण्डे घमु ्ती सम्म दाँया बाँया पैदल मार्ग सहितको ५.५ कि.मि सडक पिच गर्ने
विसहजारी ताल गेट देखि ध्रुव ठकुरीको घर हुदै उत्तर १ कि.मी
वौद्ध चोक बाट पर्वू पिच बाटो सम्म १ कि.मि
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काडाघारी बाट दक्षिण राजन सवु ेदीको घर सम्म २ कि.मि
आदैश चोक बाट दक्षिण मोहन पन्तको घर सम्म २ कि.मि
वाईस विगाह वौद्ध गमु ्वामा अर्घउ भवन निर्माणको लागि
समहु गत कृषकको लागि वोरि·
वाइस विगाहको लक्ष्मिनारायण मन्दिरलाई १ करोड
शान्ति टोलको के रुङ्गा घोलको कल्वट निर्माण ७० लाख
विकास चोक सलमान कार्कीको घरदेखि दक्षिण सिँचाई ड्रेन सम्म र पिच पनु ः निर्माण ५५० मिटर
महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिण शिवालय मन्दिर, तीनतले चोक सम्म 16 मी. बाटो कायम
गरी 7 मी. पिच मर्मत
विकास चोक टोल जितन दरै को घरे दखि
े पर्वू र मनकुमारी दरै को घर देखि पर्वू का बाटो
पिच मर्मत सहित नाली निर्माण
विशाल टोल शान्ति पथ, आदर्श पथ, भृकुटी पथ पिच मर्मत
हाकिमचोक देखि जयनेपाल चोक सम्मको फुटपाथलाई पर्णता
ू
आदर्श टोल गणेश मार्ग पिच मर्मत
सरु े न्द्र अधिकारीको घर लाइन पिच मर्मत
धारे चोक देखि लालीगरु ाँस चोक सम्मको बाटो पिच मर्मत
सर्यू प्रसाद खनालको घर लाइन पिच निर्माण
एपोलो पेन्ट्स देखि दक्षिण काडाँघारी चोकसम्म पिच निर्माण
बसन्तचोक बद्ध
ु मार्ग नाला सहित नयाँ पिच निर्माण
सँगम टोल स्टेप बाइ स्टेप देखि कमल चोकसम्म दायाँ बायाँ थप पिच निर्माण
दर्गा
ु र भवनसम्म मोज्याक टायल विच्छाउने
ु टोल तोयनाथ सापकोटाको घर देखि टोल सधा
विशाल टोल मोतीराम ढकालको घर देखि पर्वू सिर्जना बोर्डिङ हुदँ ै हरिकृष्ण
ढकालको घर लाइन पिच निर्माण
विशाल टोल डन एके डेमी बोर्डिङ लाइन पिच निर्माण
परमानन्द टोल होम पाण्डेको घर लाइन पिच निर्माण
त्रिपरु े श्वर टोल वावरु ाम ढुङ्गानाको घरदेखि दक्षिण पश्चिमको बाटो पिच निर्माण
महेन्द्र गरू
ु ङको घर लाइन पिच निर्माण
शरदकृष्ण टोल अन्तर्गत पर्ने विजय वि. क. को घर लाईन पिच निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
के रूङ्गा ड्रेन चक
ु े प्लटिङको कल्भर्ट, एपोलो पेन्ट्स नजिक, वडा 9 र 8 को सिमाना
पर्ने तिनतले चोक देखि पर्वू को निर्माण
यस वडा भित्र बनेका पिचहरूमा रोड मार्कि ङ तथा क्याट्स आइ लागाउने काम
लक्ष्मी श्रेष्ठको घरदेखि पश्चिम के रूङ्गा ड्रेन र धनु आचार्यको घरदेखि दक्षिण के रूङ्गा
ड्रेन सम्म
समहु गत रूपमा सञ्चालन हुने गरि वडाको दईु ठाँउमा डिप बोरिङ निर्माण
घनश्याम पौडेलको घर लाईन बाटो ग्राभेल
मान कुमारी पौडेलको घर लाईन बाटो ग्राभेल
मान बहादरु गरू
ु ङ घर लाईन बाटो ग्राभेल
हरि अर्यालको घर लाईन बाटो ग्राभेल
शिवशक्ति टोलमा नहरको बाटो ग्राभेल
राजु श्रेष्ठको घर देखि दक्षिण कच्ची बाटो, विष्णु पौडेलको घर जाने बाटो
शिवमार्गको डिल्ली कंडेलको घरबाट पर्वू को बाटो
विजय खनालको घरबाट पर्वू को बाटो
त्रिपरु े श्वर कृषि सहकारी मार्ग
सन्त लाल गरू
ु ङको घरपर्वू बाटो
मान बहादरु वि. क. को घरबाट पश्चिमको बाटो
शष्मा
ु यादवको घरको बाटो
परमानन्द टोलको एकराजको जग्गा पछाडिको बाटो र च्याउ उद्योग जाने बाटो
बसपार्क को पर्वू को बाटो महेन्द्र राजमार्ग देखि दक्षिण 8, 9 सिमाना सम्म डि. पि. आर.
भईसके कोले सो अनसु ार निर्माण गर्ने
बसपार्क चोकदेखि वडा कार्यालय हुदँ ै सितल चोकसम्म डि. पि. आर. भईसके को हुदा
ँ
सो अनसु ार नमनु ा मार्ग निर्माण गर्ने
पञ्चशील गमु ्बाको सत्तल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयसँग
माग गर्ने
त्रिपरु े श्वर शिवालयको छाना छाउने तथा भौतिक सधा
ु रको लागि रकम माग गर्ने
महानगरकै नमनु ा योजना साईकल लेन हाकिमचोक देखि धारे चोक बाट सितलचोक
हुदँ ै वडा कार्यालय चोक, बसपार्क हुदँ ै पनु हाकिमचोक सम्म जोड्ने गरी योजना जाइन
गर्न अनरु ोध गर्ने
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बिसहजारी ताल प्रवेशद्धारमा निर्माणाधिन वाल उद्यानको डि. पि. आर. अनसु ारको
निर्माणको माग गर्ने
विकासचोक टोल अन्तर्गत होम कटेज चोक देखि शक्ति गरू
ु ङको घर लाईन सम्मका
पश्चिम तर्फ का बाटाहरू नाली तथा पिच र पिच पनु ःमर्मत गर्नुपर्ने
बिसहजारी ताल होमस्टे सञ्चालनार्थ संघ प्रदेश सामदायि
ु क वन तराई भ-ु परिधि
लगाएतका सम्बन्धित निकायमा बजेट व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने
के रूङ्गा ड्रेनलाई महानगरको गौरवको योजनाको रूपमा विकास गर्न गरू
ु योजना
सहित अगाडी बढाउन माग गर्ने
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
स्याउलीवजार टोल विकास सस्था अस्पताल चोकवाट हाकिम चोक सम्म दवु ै तर्फ
ढल निकास
भरतपरु टोल बिकास ससं ्था 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
गणेस्थान जाने बाटो नाला ३०० मिटर ढल
नारायणी मार्ग र सरस्वती मार्ग ३०० मिटर ढल
गणेस्थान देखि नवजागृती चक्रपथ सतह ढल, जखडी माई मन्दिर सम्म ढल
सल्लेरी मार्ग ७५० मिटर सतह ढल
हिमाली मार्ग देखि हलेसी मार्ग ९०० मिटर सतह ढल
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
३४२ दशरथ नाला मार्ग ३०० मिटर सतह ढल
३४३ नयाँ किरण चोक देखि के रुङ्गा घोल सम्म सतह ढल
३४४ जागृती चोक देखि पर्वू १०० मिटर कालिदास कुमालको घर
बाइपास रोड बाट पर्वू सिद्धिविनायक मा.वि हुदै के रुङ्गा घोल सम्म सतह ढल
३४५
कोलटाडी मार्ग सम्म डि.पि.आर तयार गर्ने
३४६ पनु म चोक देखि विर बहादरु कुमालको घर हुदँ ै के रुङ्गा घोल सम्म डि.पि.आर तयार गर्ने
३४७ काटी फ्याट्री चोक बाट नौरङ्गे चोक सम्म सतह ढल डि.पि.आर तयार गर्ने
३४८ बाइपास बाट दरवार चोक जाने बाटो सतह ढल
बसेनी लामा टोल सडक खण्ड देखि गणेस्थान जाने बाटो अरनिको मार्ग (तिर्थ
३४९
सप्कोटाको घर अगाडी) डि.पि.आर तयार गर्ने
३५० गाईखर्क देखि जगडी माई जाने बाटो –महानगर रिङ रोड) सतह ढल
३५१ पनु म चोक देखि पोखरी चोक हुदै जागृती चोक सम्म सतह ढल
३५२ गणेस्थानका भित्री बाटो पिच मर्मत ५०० मिटर पिच मर्मत
काली गण्डकी सहकारी अगाडीको बाटो पिच मर्मत रुकमागत पाण्डेको घर अगाडी
३५३
पिच मर्मत
३५४ नयाँ किरण टोल बाट जनजागृती जाने बाटो पिच मर्मत
३५५ गाईखर्क देखि जगडीमाई मन्दिर सम्म रिङ रोड स्तर उन्नती सहित पिच मर्मत पिच मर्मत
३५६ पनु म चोक देखि हरि थापाको घर हुदँ ै परु ानो शान्ति विद्या बाट के रुङ्गा घोल पिच मर्मत
३५७ कुमाल समदा
ु यको भवन बाट अमन चोक हुदँ ै नयाँ किरण जाने बाटो पिच मर्मत
३५८ लोटस बोर्डिङ बाट नौरङे चोक सम्म पिच मर्मत
३५९ नयाँ किरण मा.वि बाट कमला देखि जाने बाटो पिच मर्मत
३६० कोलटाडी चोक देखि बरपिपल चौतारो सम्म कुलप्रसाथ कडेलको घर अगाडी पिच मर्मत
३६१ किरातेश्वर मन्दिर देखि लामा टोलको भित्रि बाटो बोहोरा मार्ग सम्म पिच मर्मत
३६२ पनु म चोक देखि पोखरी चोक हुदै जागृती चोक सम्म पिच मर्मत पिच मर्मत
३६३ गाईखर्क बाट कमला देखि जाने जङ्गल सिमानाको बाटो पिच मर्मत
३६४ दिप चोक देखि दिपक कुमालको चोक सम्म पिच मर्मत
३६५ कुमारी चोक देखी दिपचोक सम्म पिच मर्मत
३६६ नयाँ किरण चोक देखी घोल बजार सम्म पिच मर्मत
३६७ पावर हाउस चोक देखी देवेन्द्र पन्तको घर सम्म पिच मर्मत
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नहर चोक देखी पावर हाउस चोक सम्म पिच मर्मत
जनजागृति चोक बाट नगद« पौडेलको घर सम्म पिच मर्मत
अन्नपर्णू मार्ग पिच मर्मत
कै लाश मार्ग पिच मर्मत
दसरथ मार्गको के रुङ्गा घोलमा कल्भर्ट
नारायणी सिचाईको नहरमा कल्भर्ट
नयाँ किरण देखि कमला देवि जाने बाटो के रुङ्गा घोलमा कल्भर्ट निर्माण नयाँ किरण
मा.वि पछाडी कल्भर्ट
के रुङ्गा घोल सर्भे भै डि.पि.आर तयार हुदै गरे को प्रदेश बाट
हरित मार्ग सर्भे भै डि.पि.आर तयार हुदै गरे को प्रदेश बाट
गणेशधाम डिजाइन तयार भै सके को
नवजागृती फन पार्क डिजाइन तयार भै सर्भे भै डि.पि.आर तयार भैसके को
चिड्रेन पार्क डिजाइन तयार गर्नु पर्ने
रिङ रोड महानगरबाट योजनामा भै रहेको
हिमाली पथ डि.पि.आर तयार भै सके को
वाइपास देखि पनु म चोक हुदँ ै किष्ण खनालको घर सम्म १२ नंको सिमाना डि.पि.आर
तयार भैसके को
नौरङ्गे देखि काटी फ्याट्री हुदँ ै कुमाल समदा
ु यको भवन बाट पनु म चोक देखि घोल
बजार जाने बाटो माग पत्र पेश भएको
गणेस्थान देखि बरपिपल चोक हुदँ ै दिपज्योती चोक बाट कुमारी चोक हुदँ ै घोल बजार
प्रदेश सरकार बाट काम सरुु भएको
बसेनी लामा टोल सडक खण्ड महानगरको वहु वर्षे योजना , महानगरबाट डिपिआर
समेत भएको
दिपज्योती सहकारी देखि पोखरी चोक हुदँ ै के रुङ्गा घोल सम्म महानगरको बहु वर्षे
योजना, डिपिआर भै काम सरुु भएको
सिखर पथ डि.पि.आर तयार भै सके को
नयाँ किरण मा.वि भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
सिद्धिविनायक भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
हिमालय नि.मा.वि भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
सिद्धिजनकल्याण प्रा.वि गणेस्थान भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
जखडीमाइ प्रा.वि भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
स्वविवेकी प्रा.वि भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
नवजागृती प्रा.वि भौतिक तथा अन्य सवलिकरण
वडा भित्रका सम्पूर्ण सार्वजनीक जग्गाको पहिचान सहित सरं क्षण्को लागि महानगर सगं माग गर्ने
पोखरी टोल सामदायि
ु क भवनको स्तर उन्नती गर्ने माथि तल्ला थप, कम्पाउड वाल
निर्माण, ट्रस्ट निर्माण, सम्पूर्ण त्यस भित्र रहेका डेकुरे सन
कुमाल समदा
ु यको संग्रालयको निर्माणको लागि प्रदेश सरकार संग माग गर्ने
जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल निर्माण गर्न, महानगर तथा प्रदेश सरकार संग माग गर्ने
यवु ाहरुलाई जिम हलको निर्माण गर्ने महानगर तथा प्रदेश सरकारसंग माग गर्ने
वडा भित्रका विभिन्न चोकमा वडा भित्रका जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरुमा
इन्धन सवारी साधन तथा खाजा खर्चको लागि
अव्यवस्थीत वसोवासीहरुको बस्ती विकासको लागि विभिन्न सरोकरवाल हरुसगं
छलफल एवं अन्तरकृ या गर्ने
वडा भित्रका विभिन्न वौधिक व्यक्तित्वहरु प्रविधिकहरु सरोकारवाला संग छलफल
एवं अन्तरक्रया गरि यस वडालाई शैक्षिक हपको रुपमा विकास गर्नेको लागि के गर्न
सकिन्छ अगाडि वडाउने
गणेस्थान मार्ग ३०० मिटर लम्बाई
नारायणी मार्ग सरस्वती मार्ग २०० मिटर
प्रगतिपथ पिच निर्माण
विभिन्न बाटाहरु ८०० मिटर
कोलटाडी मार्ग बरपिपल देखि मैयाँ देवि चोक हुदँ ै पर्वू कोल टाडी
टोल भित्रका विभिन्न बाटोहरुमा पिच
विकासको घर बाट ज्ञावालीको घर हुदै कोलटाडी २५० मिटर पिच
दशरथ मार्ग ३५० मिटर पिच
७ वटा कच्ची बाटो ग्राभेल सहित पिच
वेदनाथ अधिकारीको घर देखि वोहोरा नगर चोक सम्म ४८० मिटर पिच
५ नं ११ नं चोक गरि १२५० मिटर पिच
कमलादेविमा पनू पिच निर्माण ४४५ मि
स्कुल देखि नहर सम्म पिच निर्माण
किरातेश्वर मन्दिर बाट काशी घिमिरे को घर जाने बाटो ग्राभेल सहित पिच
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
गोर्खाली टोल बाट दक्षिण पेस यनि
ु यनको भवन अगाडी विश्व शान्ति भवन पछाडी
ठूलो कान्छा कुमालको घर देखि उत्तर देव बहादरु कुमालको घर सम्म पिच
जंग बहादरु कुमालको घर देखि कोल टाडी जाने बाटो पिच ३०० मिटर
बोहरा मार्ग पिच
राजाराम गरुु ङको घर बाट दक्षिण १०० मिटर मगं ल श्रेष्ठको घर देखि के रुङ्गा घोल
सम्म २०० मिटर
विभिन्न सवै बाटो पिच
स्वस्वथीक मार्ग ८० मिटर, हिमाली मार्ग २०० मिटर पिच
कोल टाडी चोक देखि के रुङ्गा घोलसम्म पिच निर्माण
मनु ाल चोक देखि घोल बजार सम्म पिच निर्माण
सवु ास श्रेष्ठको ग्यास डिपो देखि पनु ्येश्वोर मन्दिर हुदँ ै कुरकुरे फ्याक्ट्री सम्म पिच निर्माण
पारिजात मार्ग (सतह ढल) विस्तार
दिपेन्द्र टोल देखि कालिमा टोल सम्म ४०० मि. पिच
नौरंगे अन्नपर्णु मार्ग ६०० मि. पिच
बसन्तटोल मरु ्ति मार्ग ६०० मि.
मनु ाल चोक देखि पर्वु के रुङ्गा सम्म सतह ढल १४०० मि.
मनु ाल चोक देखि पर्वु कल्भर्ट निर्माण
११ र १२ को पराजल
ु ी पसल अगाडी कल्भर्ट विस्तार
प्रगति चोक देखि वियर फ्याक्ट्री हुदँ ै हाइवे सम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
राइनो चिल्ड्रेन पार्क देखि राइनो ताल हुदँ ै धनेश्वोर मन्दिर सम्म साइकल ट्रयाक रोड
रोम के .सी. को घरको चोक देखि उत्तर तर्फ घरे लु टोलको बाइपास रोड चोक सम्म
सतह ढल ९०० मि.
नवरत्न टोल हुदँ ै आनन्द टोल सम्म ६०० मि. मर्मत
बसन्त टोल हुदँ ै पनु ेश्वोर सम्म ६०० मि. मर्मत
आधार नर्सरी हुदँ ै दक्षिण माधव धितालको घर चोक हुदँ ै के रुन्दा घोल सम्म सतह ढल
२००० मि .मर्मत
वैनो ताल मर्मत सम्भार
पर्णि
ु मा मार्ग ४०० मि. पिच मर्मटी
राइनो पार्क भित्र ग्रिनरी तथा डी.पी.आर. अनसु ारको पर्वाधा
ू र निर्माण
सडक हरियाली तथा सनु ्दर्तासा कार्यक्रम ८ मि. भन्दा बढी चौडाई भएका बातोहरुको मर्मत
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
श्रीकृष्ण प्रणामी भवन निर्माण
राम्वेल सामदायि
ु क वन भित्र मेस्जाली १००० मि. निर्माण
धनगडा एकीकृत विकास संरक्षण
जिल्ला प्रशासन एकता टोल सामदायि
ु क भवन निर्माण/ शिव पंचांग मन्दीर
स्वास्थ चौकी निर्माण
के रुङ्गा ड्रेनको दवु ै तर्फ २ कि.मि. मेश्वाल निर्माण
धनगड़ा देखि वियर फ्याक्ट्री हुदँ ै हाइवे सम्म सतह ढल ४००० मि. निर्माण
वडा नं. १३ को आधारभतू विद्यालय उज्ज्वलनगरको जंगल सिमानामा रहेको १
विद्या ज् ११ कठ्ठा जग्गामा जंगलमा प्राविधिक शिक्षालय संचालन
वडा नं. १३ मा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्वन के न्द्रको लागी भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद
वडा नं. १३ मा भ्युटावर 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 ी गंगानगर 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 गंगानगर 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 पौडेलको घर ,सशिल
ू दवाडीको
घर हूदै मक्त
ू बहादरू थापाको घर सम्म सडक कालो पत्रे
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
४७० वडा न.ं १३ को चोकराज ढकालको घर चोक देखि १३ र १४ को सिमाना सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को लाहूरे चोक हूदै माधव रानाभा६को घर बाट तेजराज सवू ेदीको घर
४७१
चोका सम्मको सडक कालो पत्रे
४७२ वडा नं. १३ को जंगल सिमानाको सडक कालो पत्रे
वडा नं. ६ र १३ को सिमाना गजराज न्यौपानेको घर हूदै कामेश्वर शिवालय मन्दिर
४७३
सम्म सडक कालो पत्रे
वडा नं. १३ को सानू चौतारी समहू को घर बाट पर्वू जंगल सिमाना सृजना चोक सम्म
४७४
सडक कालो पत्रे
४७५ वडा नं. १३ मा.वि गंगानगर स्कूल बाट जंगल सिमानासम्मको बाकी सडक कालो पत्रे
४७६ वडा नं. १३ को चार कूने चोकबाट तारापतिको चोकसम्म सडक कालो पत्रे
४७७ वडा नं. १३ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण
४७८ वडा नं. १३ मा खगेरी सिचाई ०+१ र २ गंगानगर सिचाईको लाईनिङ गर्ने
वडा नं. १३ को कूलचन्द्र दवाडीको घर बाट नवोदित डेरी , सहकारी चोक हूदै २ नं.
४७९ नहर, कृष्ण लामिछानेको घर हूदै बलराम ढुंगानाको घर हूदै तिमल्सीना चोक सम्म
सडक कालो पत्रे
४८० वडा नं. १३ को रापती नदिमा कटान नियन्त्रण गर्न सितामाईमा बाध निर्माण
४८१ वडा नं. १३ मा जंगल सिमानाको सडक मापदण्ड अनसू ार सडक कालो पत्रे
४८२ वडा न.ं १३ मा कृषिलाई औजारिकरण गर्न २५% सम्म किसानहरुलाई अनदाू न उपलब्ध गराउने
४८३ वडा नं. १३ मा पक्कि पलला
ू ई नया निर्माण
४८४ वडा नं. १३ मा रहेको आधारभतू विद्यालय बम्ह्रपरू ीको लागी भवन निर्माण
४८५ वडा नं. १३ मा रहेको मा.वि गंगानगर विद्यालयको लागी भवन निर्माण
४८६ वडा नं. १३ मा भ्यूटावर निर्माण
४८७ वडा नं. १३ को लागी राइनोकूञ्ज पर्यटन सचू ना के न्द्र निर्माण गर्ने
वडा नं. १३ मा एक वडा एक खेल मैदानको अवधारणा अनसू ार भलिवल, क्रिके ट र
४८८
फूटवलको लागी खेल मैदान निर्माण
४८९ वडा नं. १३ मा खानेपानी व्यवस्थापनको लागी पाइप विस्तार
वडा नं. १३ मा पर्ने राप्ती नदिमा जनताको तटबन्धन कार्यक्रम गदै भक्ष
ू य बाँकी
४९०
नियन्त्रण गर्ने कार्य
वडा नं. १३ मा सामदायि
ू क वन भित्र पर्यटन विकासका लागी रात्री बासको
४९१
व्यवस्थापन गर्ने
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा नं. १३ को सितामाई देखि हात्ति प्रजनन के न्द्र सौराहासम्मको पर्यटकीय मार्गको
संरक्षाण 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
वडा नं. १३ मा संग्रँहलय निर्माण गर्न
वडा नं. १३ मा एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी १० बेड सहितको भवन निर्माण
वडा नं. १३ को विभिन्न स्थानमा भमि
ू गत सिचाइको लागी
वडा नं. १३ मा विपन्न सक
ू ू मबासी सिमान्तकृत दलितहरुलाई आवास
वडा न.ं 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 जगं ल सिमाना रहेको १ विघा
११ कठ्ठा जग्गामा प्राविधिक शिक्षालय सच
ं ालन गर्ने
वडा नं. १३ मा दगू ्ध चिसान के न्द्र र सित भण्डार संचालन
वडा नं. १३ मा पर्यटन पर्वाधा
ू र, रे डक्रस स्थापना गर्न
वडा नं. १३ मा पक्कि पलला
ू ई नया निर्माण
वडा नं. १३ मा जंगल सिमानाको सडक मापदण्ड अनसू ार सडक कालो पत्रे
वडा न.ं १३ मा कृषिलाई औजारिकरण गर्न २५% सम्म किसानहरुलाई अनदाू न उपलब्ध गराउने
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 ै पर्वू स्कुलछे उको चोकसम्मको बाटो कालोपत्रे
हनमु ाननगर खेल मैदानको पर्वू पट्टीको उत्तर दक्षिण गएको करिव १०० मि बाटो ग्रावले िङ
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 कृष्ण कडरियाको घरसम्मको गौचरणको बाटो ग्रावेल
समावेशी टोल विकास संस्थाभित्रका करिव २००० मिटर भित्री हिले बाटोहरु ग्रावेल
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नमस्ते चोकबाट पर्वू 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 पर्वू नहरसम्म ग्रावेल
वडा नं १४ र ६ को सिमाना सरु े न्द्र कल्याण ढकालको घरचोकबाट उत्तर पीच
बाटोसम्म उच्चस्तरीय ग्रावेल
महिलाको क्षमता अभिबृद्धि तालिम
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 ससं ्थाका 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
सामदायि
ु क 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 ह्युम पाइप
हातेमालो टोल विकास ससं ्थाभित्र दर्गा
ु मन्दिर नजिक रहेको कल्भर्टमा वाल निर्माण
पकडी चोकबाट पर्वू तर्फ को घोलमा पल
ु निर्माण
हनमु ाननगर र सनु ्दरवस्तीको सिमानामा रहेको भण्डारी चोक देखि पश्चिम घोलको पल
ु
विस्तार
चित्र बहादरु परियारको घर भन्दा पर्वतर्फ
नहरमा कल्भर्ट निर्माण
ू
महेन्द्रचोकबाट पश्चिम दाहाल चोकसम्म कुलो लाइनिङ
गोकर्ण उप्रेतीको घर नजिक नारायणी लिफ्टको पल
ु विस्तार
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सोम श्रेष्ठको घर नजिक स्लाव कल्भर्ट र कुलो लाइनिङ
सनु ्दरचोकबाट पर्वू घोलमा पल
ु विस्तार
वडा नं ६ को सिमानाबाट पश्चिम बरकोबोट चोकसम्म दवु ैतर्फ नाला निर्माण
विश्वज्योती बोर्डिङचोकबाट पर्वू १४ र ६को सिमाना मल
ै नाला निर्माण
ु नहरसम्म दवु तर्फ
लाफाचोकबाट उत्तर तर्फ को घोलमा पल
ु निर्माण
गणेस्थान मार्ग ३०० मिटर लम्बाई
नारायणी मार्ग सरस्वती मार्ग २०० मिटर
प्रगतिपथ पिच निर्माण
विभिन्न बाटाहरु ८०० मिटर
कोलटाडी मार्ग बरपिपल देखि मैयाँ देवि चोक हुदँ ै पर्वू कोल टाडी
टोल भित्रका विभिन्न बाटोहरुमा पिच
विकासको घर बाट ज्ञावालीको घर हुदै कोलटाडी २५० मिटर पिच
दशरथ मार्ग ३५० मिटर पिच
७ वटा कच्ची बाटो ग्राभेल सहित पिच
वेदनाथ अधिकारीको घर देखि वोहोरा नगर चोक सम्म ४८० मिटर पिच
५ नं ११ नं चोक गरि १२५० मिटर पिच
कमलादेविमा पनू पिच निर्माण ४४५ मि
स्कुल देखि नहर सम्म पिच निर्माण
किरातेश्वर मन्दिर बाट काशी घिमिरे को घर जाने बाटो ग्राभेल सहित पिच
गोर्खाली टोल बाट दक्षिण पेस यनि
ु यनको भवन अगाडी विश्व शान्ति भवन पछाडी
ठूलो कान्छा कुमालको घर देखि उत्तर देव बहादरु कुमालको घर सम्म पिच
जंग बहादरु कुमालको घर देखि कोल टाडी जाने बाटो पिच ३०० मिटर
बोहरा मार्ग पिच
राजाराम गरुु ङको घर बाट दक्षिण १०० मिटर मगं ल श्रेष्ठको घर देखि के रुङ्गा घोल
सम्म २०० मिटर
विभिन्न सवै बाटो पिच
स्वस्वथीक मार्ग ८० मिटर, हिमाली मार्ग २०० मिटर पिच
कोल टाडी चोक देखि के रुङ्गा घोलसम्म पिच निर्माण
मनकामना चोकदेखी पश्चिम जाने बाटो भरत मिल हुदै
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५७२ शितल चोक खगेरी नहरको पल
ु निर्माण
५७३ लमजङु ् ग चोकदेखी उत्तर घिमिरे को मिल सम्मको बाटो निर्माण
वडा कार्यालयको भवन आवश्यक परे को हुदाँ वडा कार्यालयको छे उमै रहेको ङाग्युर
५७४ शेराब लीङ्ग गमु ्वाको करिव २ कठ्ठा जमिन सहितको सम्पति मल्यां
ू कन गरि लिने
सहमति भएको ।
५७५ गर्गेश्वर मन्दिरको पर्खाल, गेट र शौचालय निर्माण ।
५७६ १५ नं वडा कार्यालयको विभिन्न स्थानहरुमा कृषि सिचाई वोरिङ्ग धसाउने ।
५७७ लिलाको नहरमा पल
ु निर्माण
५७८ ढकालको घरनजिक दवु ै तर्फ पर्वू १।५ र पश्चिम तर्फ १।५ मि पल
ु थप गर्ने
५७९ वि पी स्मृति पार्क मा पर्वू तर्फ पर्खाल निर्माण
जयनगरबाट आउने पानीलाई खगेरी नहर ७ नं शाखामा भमू ीगत व्यवस्थापन गरि
५८०
लैजानको लागि
गोविन्द पौडेलको घरबाट उत्तर रामपरु को सिमाना हुदै भरतपरु मेघौली सडक जोड्ने
५८१
बाटो निर्माण
२०७६।०७७ मा मिलडाँडा राधाकृष्ण लामाको घरदेखी दक्षिण कृष्णलाल
५८२
सापकोटाको घरसम्म निर्माणाधिन कालोपत्रे पिच अधरु ो
५८३ गौतम वद्ध
ु अन्तराष्ट्रिय क्रिके ट रंगशाला निर्माण
५८४ वि पि स्मृति पार्क को लागि
५८५ विष्णु मन्दिरमा जेष्ठ नागरिक के न्द्र स्थापना
५८६ श्रीपरु मा वि मा खेलमैदान निर्माण
५८७ मर्दिचोक वाट मितेरीचोक हुदँ ै मर्दिघोल सम्म
५८८ फुयलचोकवाट भानचु ोक हुदँ ै डोल बहादरु को चोक
५८९ लप्टन डाडावाट गरुु ङ चोक हुदँ ै भैरव वस्ताकोटीको घर सम्म
५९० विद्याचोक ढुङ्गाना चोक हुदँ ै भलायफे द सम्म
५९१ नारायणी नदि किनारामा तटबन्धन
५९२ मेशिनरी वाल सहिद मेस जाली निर्माण
५९३ पराक्रम दगु ्ध उत्पादन सं. बम्हपरु का लागि चिलिङ भ्याट मेसिन अनदा
ु न (प्रदेश सरकार)
५९४ नारायणी किनारवाट मिलिजलु ी चोक – ब्रम्हपरु चोक –ठुलोगडी–छाहारीचोक हुदँ ै शान्ती चोक
५९५ नारायणी करिडोर सडक आयोजना क्रमागत
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नारायणी नदि किनारामा तटबन्धन
मेशिनरी वाल सहिद मेस जाली निर्माण
श्रृजनशिल चोकवाट पर्वु ट्रान्समिटर चोक हुदँ ै टुहुरेचोक सम्म ९०० मि
कार्कीचोकवाट पश्चिम शरणपरु स्कुल हुदँ ै इन्द्रचोक सम्म सडक कालोपत्रे ८०० मि
ठुलोगडीवाट हस्त बहादरु घलेको चोक सम्म सडक कालोपत्रे ४०० मि
लामाचोकवाट गरुु ङचोक सम्म सडक कालोपत्रे ५०० मि
वडा कार्यालय चोक वाट श्री कृष्ण पौडेलको चोक सम्म ३०० मि
भेटघाट चोक वाट सर्या
ू ेदय चोक सम्म सडक निर्माण ४७५ मि
कल्पना अधिकारीको घरवाट पश्चिम हरिचन्द्र लामिछानेको घर सम्म १५० मि
१६ न.ं वडा कार्यालयवाट फुर्चति ोक टिकलधारा हँदु ै लालचोक सम्मको सडक १.५ कि.मि
ठूलो गढिचोक वाट भलायफे द कल्वर्ट सम्मको सडक ३०० मि
घम्तिचोक वाट शान्ती चोक, हरै या हुदँ ै विजय नगर जाने सडक ४ कि.मि
विजयनगर बद्ध
ु पथ सडक मर्मत ४०० मि
१६ नं. वडाका कच्ची सडकहरुमा उच्च स्तरीय ग्राभेल
भलायफे दको मर्दिघोल कल्वर्ट
गणेशमार्ग टोलको गणेश मन्दिर जाने सडकको मर्दिघोलमा कल्वर्ट
झनझने घोलमा कल्वर्ट निर्माण ।
ट्रान्समिटर चोकमा कल्वर्ट निर्माण
मद्रसाको नजिक हेमपाईप कल्वर्ट माग
१६ नं. वडामा खानेपानी लाईन विस्तार गरि खानेपानी वितरण ९०० मि
१६ नं. वडामा कृषि योग्य भमु ीमा सिचं ाई आयोजना
१६ नं. वडामा वोरिङ माग १५ जना
ज्ञानेश्वर मन्दिर छे उ वोरीङ, गढीमा ट्यान्की निर्माण गरी सिचं ाई र खानेपानीको व्यवस्था
श्री गढि दगु ्ध उत्पादन संस्थाको भवन मर्मत तथा डिप वोरीङ निर्माण
वडाभरिका लागि २० साना सिचाई योजना
५० जना साना कृषकका लागि पानि तान्ने मोटर
दग्ध उत्पादक सहकारीमा दगु ्ध उपलब्ध गराउने कृषकलाई प्रति लि. रु १ का दरले
६२२ ु
प्रोत्साहन अनदा
ु न
६२३ कृषि जन्य उत्पादन तरकारी÷फलफुल उत्पादन वृद्धिका लागि मल, विउविजन अनदा
ु न
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गाई/भै ँसी पालनमा गोठ सधा
ु र र दानाका लागि अनाद
ु न
पशु विमा कार्यक्रमका लागि निशल्क
ु विमाको व्यवस्था
दश कठ्ठा सम्म व्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई हाते ट्रयाक्टर
मक्ति
ु नाथ अधिकारी मार्ग, ब्रम्हपरु ८ वटा पोल सहित विद्युत लाइन विस्तार
बैकुण्ठ थापाको घरवाट भानभु क्त चोक सम्म नपगु ३ वटा विजलु ी पोल थप
इन्द्रेणी टोलमा ६ वटा नयाँ तारपोल जडान
सिर्जनशिल टोलमा ५ नयाँ विजल
ु ी पोल जडान
मर्देघोल कलभर्टवाट पर्वति
ु रको वाटो नयाँ विजल
ु ी तारपोल ५ वटा जडान
पालवु ा टोलमा नयाँ १५ वटा तारपोल जडान
कामना टोलमा नयाँ वाटोका लागि १६ थान तारपोल
कामना चोकको ट्रान्सफर्मर क्षामता १०० के .भी पर्या
ु उने नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्ने
भगवान थपलियाको घरदेखि ज्ञानेश्वर चोक हुदँ ै वनसिमानाको छे उवाट विशाल चोक सम्मको
विद्युत सप्लाई लाइनलाइ ४ प्के जको वनाउने १.५ कि.मि
ठूलो गढिवाट घलेटोल सम्मको २ फे जको लाइन लाई ४ फे ज वनाउने
विभिन्न स्थानमा सोलार बत्ति जडान ३० थान
सडक ट्राफिक पोल १०० थान
ज्ञानेश्वर सा.व पश्चिम तिरका वनक्षेत्र एवं वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मेसजाली
कार्यक्रमको निरन्तरता
सामदायि
ु क वनक्षेत्र भित्र ज्ञानेश्वर बल्क मा वन्यजन्तु चरीचरण क्षेत्र विकास जलश्रोत
संरक्षण, सिमसार क्षेत्र विस्तार र संरक्षण कार्यक्रम
ज्ञानेश्वर बल्कमा रहेका ज्ञानेश्वर सेतिदवे ी र सिद्धि गणेश सा.व मा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन
कार्यक्रम
धोद्रे सिमल भगेंरी थान पार्क निर्माण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
शहिद स्मृति पार्क (ज्ञानेश्वर सा.व भित्र) निर्माण कार्यको निरन्तरता
खल्ला
ु चिडियाखाना तथा वन्यजन्तु उद्धार के न्द्र ज्ञानेश्वर सा.वा
मगर संग्रालय (ज्ञानेश्वर सा.व भित्र), प्रवद्र्धन कार्यक्रम
ज्ञानेश्वर सा.व.को सिमाना नारायणी नदिको १ नं.् स्पर देखि लाल कुमार बाँध सम्म
तटबन्धन ७०० मि
ज्ञानेश्वर सा.व. र सेती देवी सा.व को सिमाना नारायणी नदी किनारमा तटबन्धन ३००
मि
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
भगेंरी थान रामजी चौताराको खोला किनारको ठोस जग र पर्खाल निर्माण
भगं ेरीथान धोत्रेसिमल, शिवघाट विभिन्न स्थानमा तटबन्धन
शिपमल
ू क तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरु
स्वास्थ्य शिविरको आयोजना, लागु औषध दव्ु र्यसन न्यूनिकरण कार्यक्रम
यवु ा रोजगारी अभिबृद्धिका लागि शिपमल
ू क तालिम तथा नगद अनदा
ु न कार्यक्रम
बेलवु ा चोक बाट श्याम लाल डाँडा पिच निर्माण
कमल देवि चोक बाट विश्वशान्ति गमु ्बा सम्म पिच निर्माण
नर बहादरु रानाको घर बाट लखन थापा सम्म जाने बाटो कालो पत्रे पिच निर्माण
दिवाकरको घरबाट कमल देवी जाने बाटो
पिङ चोक बाट भित्र लखन थापा सम्म कालो पत्रे पिच निर्माण
राजु पौडेलको घर अगाडी बाट भिउटावर सम्म को बाटो कालो पत्रे पिच निर्मण
शिव मन्दिरमा गेट निर्माण तथा वरिपरि मोजायक टायल विस्तार
भ्याङला चोक बाट परु ानो गोविन्द चोक सम्म कालो पत्रे पिच निर्माण
गोपाल सर घर बाट भित्रको बाटो ग्रावेल
मगं ल ध्वज गरुु ङको घर बाट भित्र को बाटो ग्रावेल
प्रगति टोल नहरको बाटो ग्रावेल
थारु आमा समहु भवन चोकबाट दियालो चोक स्यानसारे चोक हुदै थारु चोक बाट
डाडा टोल शिव श्रेष्ठको घर बाट गोपाल सनु ारको घर सम्म को बाटो ग्रावेल
लामा काइला चोकबाट राते घोडा हुदै गमु ्बा डाडा सम्म ग्रावेल
महिला स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम
शिवालयबाट चित्र बहादरु तमाङको घर सम्म ग्रावेल
ललित चोकबाट शिव मन्दिर सम्म ग्रावेल
लक्ष्मी महतो घर बाट नत्थु रामको घर सम्म ग्रावेल
सौगात चोक नहरमा पल
ु निर्माण
वडा कार्यालय भवन थप निर्माण
वडा कार्यालय भवन कम्पाउण्ड भित्र पार्कि ङ निर्माण
छे लिङ बौद्ध गमु ्बा पर्वाधा
ू र निर्माण
दलित एकता भवन निर्माण
इमान सिङ घोल कलर्वट
शिवालय घोल मा R.C.C. पल
ु
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मझवु ा मर्दि घोल मा R.C.C. पल
ु
वनगाँई थारु गाँउ को बाटो मा दोहोरो डल निर्माण कार्य
बखान चोक बाट भित्र गमु ्बा सम्म बाटो ग्रावेल
कृष्ण बहादरु गरुु ङ घर देखि उत्तर ग्रावेल
वेलघट्टा बाट वेलवु ा चोक हुदै श्याम लाल डाँडा सम्म बाटो कालो पत्रे पिच निर्माण
विष्णु चोक बाट दियालो चोक सम्म बाटो कालो पत्रे पिच निर्माण
सक
ु विर गोलेको घर बाट गमु ्बा डाँडा सम्म बाटो कालो पत्रे पित्र निर्माण
बखान चोक बाट बेलघट्टा सम्म ढल निर्माण तथा सेट ब्याक निर्माण कार्य
वेलवु ा बाट हुमा मगरको घर सम्म कालो पत्रे पिच निर्माण
लप्टन डाँडा बाट रामपरु जाने बाटो कालो पत्रे पिच निर्माण
श्याम लाल डाँडा बाट रामचन्द्र पौडेलको घर हुदै राज कुमार चोक सम्म पिच निर्माण
देशभक्त ढकाल घर देखि गञ्ज
ु नगर मा.वि हुदै तल
ु सी सबु ेदी घर सम्म र भवानी चोक
देखी न्यौपाने चोक सम्म को बाटो कालोपत्रे
लोकतान्त्रीक चोक देखि विष्णु चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
भ्याङ्गगला चोक देखि वसन्त चोक सम्म बाटो कालोपत्रे
खिमनाथको घर देखि पर्वू कमल पौडेलको घरहुदै वडा नं १९ को सिमाना सम्म बाटो
कालोपत्रे
जीवनाथ रे ग्मीको घर देखि मगं ल गरुु ङ्गको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
खानेपानी पाईप बिस्तार तथा मर्मत
गञ्ज
ु नगर रे डक्रस भवन निर्माण
अयर्वेद
ु चोक चनौली देखी बाबरु ाम चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
सिमा गरुु ङ्गको घर देखि डाँडा गाँउ हुदै उमाकान्त ढकाल को घर सम्म कालोपत्रे
मेलमिलाप समिति लाई फर्निचर खरिद
लोकतान्त्रीक चोक देखि विष्णु चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
देशभक्त ढकाल घर देखि गञ्ज
ु नगर मा.वि हुदै तल
ु सी सबु ेदी घर सम्म र भवानी चोक
देखी न्यौपाने चोक सम्म को बाटो कालोपत्रे
मिनराज ठकुरीको घर देखि सिमरी टाउन जाने सडक कालोपत्रे
अयर्वेद
ु चोक चनौली देखी बाबरु ाम चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
चनौली डेरी चोक देखि रामकृष्ण पण्डितको घर चोक सम्म कालोपत्रे सडक
भेटघाट चोक देखि जिम्वल घोल हुदै मिलनचोक सडक कालोपत्रे
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
७०४ वसन्त चोक देखि धनलाल गरुु ङ्गको घर सम्म सडक कालोपत्रे
चाँदनीचोक देखि तल
ु सी घिमिरे को घर डाँडा गाउँ हुदै सिमा गरुु ङ्गको घर सम्म सडक
७०५
कालोपत्रे
७०६ गञ्ज
ु नगर कृषि हाट बजार मा कृषि भवन निर्माण
७०७ विष्णु चोक देखि लोकतान्त्रीक चोक सम्मको सडक कालोपत्रे
७०८ भवु नवस्ती मिलनचोक देखि सलौली टाँडी हुदै भेटघाट चोक सम्म कालोपत्रे
७०९ पृथ्वी चोक देखि आधारभतू विद्यालय भवु नवस्ती सम्म सडक कालित्रे
७१० वसन्त चोक देखि श्रीकृष्ण घिमिरे को घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
७११ हस्तवीर डेरी चोक देखि भेटघाट चोक सम्म कालेपत्रे
७१२ वडा भित्र रहेको सार्वजनीक जग्गामा खेल मैदान निर्माण
७१३ नारायणी नदिमा पर्यटकिय हरिहर पार्क निर्माणा
७१४ वडा कार्यालय नजिक सिटी हल निर्माण
७१५ नारायणी नदि तटबन्ध कार्य ( वडा नं १८ क्षेत्र)
७१६ वडा नं १८ क्षेत्रमा भमि
ु गत सिँचाई
७१७ कालोपत्रे सडकहरु मा ढल निर्माण
बेटीनी देवी तथा परादेवी मन्दिर लाई धार्मिक पर्यटकिय स्थल को रुपमा विकास गर्न
७१८
पर्वाधा
ु र निर्माण
७१९ वडा भित्रका विद्यालयहरु को भौतिक निर्माण
७२० पार्क तथा मिनि चिडियाखाना निर्माण
७२१ खानेपानी पाईप बिस्तार तथा मर्मत
विष्णु कुमार श्रेष्ठको घर देखि दक्षिण राजु गरुु ङको घर हुदै हिता गरुु ङको घर सम्म
७२२
कालो पत्रे (अधरु ो सडक)
वडा नं.१९ र २० को सिमाना गोरखाली चोक दखि दक्षिण रानिपोखरी गेट सम्म १
७२३
कि.मि.
७२४ शारदानगर टाउन चोक देखि थानेदार चोक सम्म ५०० मि. कालोपत्रे मर्मत
शान्ति टोल अन्र्तगत रहेको टाउन चोक बाट दक्षिण पार्वती धितालको घर नजिक
७२५
४०० मि. कालोपत्रे मर्मत
७२६ नानिमाया गरुु ङको घर देखि कुलमान गरुु ङको घर सम्म कालोपत्रे मर्मत
बखान टोल अन्र्तगत रहेको श्याम काजी गरुु ङको घर देखि सानु गरुु ङको घर सम्म
७२७
१०० मि. कालोपत्रे गर्ने
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अमर टोल अन्र्तगत रहेको रामपरु बजार बाट दक्षिण दावा छिरिङ तमाङको घर
अगाडि कालोपत्रे मर्मत ५० मि.
वडा भित्रका विभिन्न पिच सडक मर्मत
चित्रवन टोलको शारदानगर हेल्थपोष्ट डेरी चोक देखि नमनिधि सवु ेदिको घर अगाडि
सम्म ४५० मि. र गोपाल सवु ेदीको घर चोक देखि पश्चिम ढकाल कुल मन्दिर सम्म
३५० मि. (कृषि सडक)
खगेरी नहरको शाखा नं.८ रानीपोखरी बाट पर्वू रामपरु क्याम्पसको साध सम्म (अधरु ो
बाटो)
नमनु ा घर देखि रोका घर हुदै रामपरु मेघौली मल
ू सडक जोड्ने ३०० मि.
नमोबद्ध
ु टोल अन्र्तगत रहेको बेल माया वि.क.को घर देखि वडा नं.१८ को साध सम्म
७०० मि.
नमोबद्धु टोल अन्र्तगत रहेको सर्यू ब. तमाङको घर देखि दक्षिण १५० मि.
थानेदार टोल अन्र्तगत भिम ब. क्षेत्रीको घर देखि उत्तर तर्फ १७६ मि.
थानेदार टोल अन्र्तगत गोपाल सापकोटाको घर देखि देबराज सापकोटाको साध सम्म
२०० मि.
गञ्जसिंह टोल अन्र्तगत रहेको निरन्जनको घर देखि राजु श्रेष्ठको घर सम्म, गञ्जसिंह
टोलको पल
ु देखि सिता थापाको घर सम्म ४०० मि.
आर्शिवाद टोल अन्र्तगत रहेको कृष्ण तमाङको घर देखि हप्सीलको घर, जय ब. गरुु ङको
घर देखि लामा गठ्ठि
ु ु राजु गरुु ङको घर देखि पर्वू ५०० मि.
इमानसिंह टोल अन्र्तगत रहेको हिरा थापाको घर देखि विमाया थापाको घर, नरदेव
गरुु ङको घर देखि देउ कुमारी थापाको घर १२०० मि.
सनु कै लि घोल माधव पौडेलको घर छे उ कल्र्भट निर्माण
हेल्थपोष्ट डेरी अगाडी कल्र्भट विस्तार
सनु कै लि घोलको कुम्भराजको घर नजिक घोलमा कल्र्भट निर्माण
शारदानगर टाउनमा ढल निकाश
भ.म.न.पा. वडा नं.१९ मा रहेको चिल्ड्रेन पार्क लाई निरन्तरता
वडा कार्यालयमा ध्बष्तष्लन ज्बिि र उबचपष्लन स्थल निर्माण कार्य
श्री लक्ष्मीनारायण शालग्राम गरुु मन्दिरमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न
महेश्वर सवु ेदी एकता समाजको सभाहल निर्माण
नव जागृति महिला बहुउदेश्यीय सहकारी ससं ्था लि.को कम्पाउण्डमा माटो फिलिङ
श्री टासिलिङ बौद्ध गमु ्बामा शौचालय निर्माण
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वडा नं.१९ मा रहेको महिला जागृति संघलाई सिलाई कटाई तालिम
सिर्जना महिला विकास सहकारी ससं ्था लि.कोे कार्यालयमा कम्प्यूटरको माग
बखान बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. गोदाम घरको मर्मत
भ.म.न.पा. वडा नं.१९ मा रहेको तमाङ डम्फु समाजको भवन निर्माण
भ.म.न.पा.वडा नं.१९ मा रहेको खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न
बखान बहुउदेश्यीय सहकारी ससं ्था लि. अन्र्तगत रहेको सग्ं रालय निर्माण सम्पन्न गर्न
अधरु ो
भ.म.न.पा.वडा नं.१९ मा बृद्धा आश्रम निर्माण गर्न
भ.म.न.पा.वडा नं.१९ मा रहेको नयाँ बजार चारपाटे चोक हुदै मखि
ु या चोक बाँकि
खण्ड कालोपत्रे गर्न
भ.म.न.पा.वडा नं.१९ मा रहेको चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्न
भीमनगर चोकदेखि फलेनी गाउँ ३ कि।मी। कालोपत्रे निरन्तरता
शङ्करचोक स्कूलदेखि शङ्करचोक डाँडासम्म करीब ६०० मिटर बाटो कालोपत्र
फलेनी गाउँ देखि दद्रहनी चोकसम्म कालोपत्रे
फुलमाया गरुु ङको घरदेखि दिलिप गरुु ङको घरसम्म कालोपत्रे
शारदानगर हेल्थपोष्ट देखि कान्छीचोकसम्म सडक मर्मत
चर्चघरदेखि परिचयचोकसम्म कालोपत्रे
वद्ु धि बहादरु को माछापोखरीको पश्चिमतर्फ को पल
ु निर्माण
धर्मोदय चोकको कल्भर्ट निर्माण
विक्रमचोकदेखि रानी पोखरी वडा नं १९ र २० को सीमाना कालोपत्रे
हर्क सबु ्बाको घरनिरको कल्भर्ट निर्माण
मक
ु े श थापाको घर नजिकको कल्भर्ट निर्माण
भीमनगर चोक वाटोको ठुलो कल्भर्ट निर्माण
चनौलीको ओमशान्तिको घरनिरको कल्भर्ट निर्माण
पडु ् के विश्वकर्माको घरनिरको कलभर्ट निर्माण
दद्रहनी जानेवाटोको कल्भर्ट निर्माण
सनिल
ु पौडेलको घरनिरको कल्भर्ट निर्माण
देवीदत्तको घरदेखि पश्चिम तर्फ वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
धम्मु गरुु ङको घरदेखि पर्वू ९०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
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एकता टोलदेखि पर्वू भजु ेल चोकसम्म
वीर वहादरु गरुु ङको घरदेखि उत्तरतर्फ घोल ५०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
चन्दमाचोक देखि दक्षिणतर्फ वागवजार सम्म ७०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
कार्कीचोक देखि पर्वू ६०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
हर्क सवु ्वाको घरदेखि पश्चिम ३०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
चन्द्रगठु े भवन देखि उत्तर तर्फ ४०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
अम्विका वाग्लेको घरदेखि पर्वू ७०० मिटर वाटो उच्चस्तरीय ग्रावेल
गणेश क्षेत्रको घरदेखि पश्चिम तर्फ को सशिल
ु भट्टको घरसम्म
वडाभित्रका विभिन्न वाटोहरुमा ग्रावेल मर्मत
वडाका विभिन्न साइजका हिम पाइप
ओमशान्तिको घरदेखि पश्चिम उच्चस्तरीय ग्रावेल
टुँडीखेल भित्र उच्चस्तरीय ग्रावेल
वडा कार्यालयभित्र पर्खाल सहित कम्पाउण्ड निर्माण
गणेश मन्दिर धर्मोदयचोकको मर्मत
सिमलटाँडी कृ ण्ण मन्दिर रङ्गरोमन
मगरसगं को ट्रस निर्माण
इशानेश्वर शिव मन्दिर १०८ शिवलिङ्गमाथीको ट्रस निर्माण
फलेनी गाउँ प्रवेश गेट निर्माण
शिव पञ्चायन महादेव मन्दिर मर्मत
विभिन्न वर्गको लागि खानेपानी ट्यवु ेल धारा (२० वटा)
विभिन्न ठाउँमा सार्वजानिक शौचालय निर्माण
प्रशासनिक खर्च
हाट वजार व्यवस्थापनको लागि कंक्रिट वेन्च (१५ वटा )
डेरी तथा पशपु ालनसम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण
वडा कार्यालयभित्र पर्खाल सहित कम्पाउण्ड निर्माण
चित्रवन हाटबजार प्रवेश गेट निर्माण
भीमनगरचोकदेखि फलेनी गाउँ ३ किलोमिटर बाटो ग्राभेल सहित पीचको निरन्तरता
फलेनी गाउँदखि
े दिलिप गरुु ङको घरसम्म २.५ किलोमिटर कालोपत्रे
फुटवल रङ्गशाला नजिक रहेको कल्भर्ट निर्माण
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वगैंचा स्कुलदेखि रानीपोखरी सम्म कालोपत्रे
नागचौतारा देखि आस्मान तामाङको सम्म कालोपत्रे
स्वस्तिकाको घरदेखि घोल माइलाको घरसम्म कालोपत्रे
कृषि व्यवसायको लागि २५ विघा जग्गामा सिचाइ हुने गरी डिप वोरिङ्ग
सङ्गपो थरप पलरी गमु ्बाको कम्पाउण्ड निर्माण
न्यू जाम्बोलिङ्ग गमु ्बाको धर्म गरुु आश्रमको मर्मत
छे प्पल टाँसी गमु ्बाको भवन रङ्गरोगन तथा मर्मत
सिद्धेश्वर शिवमन्दिर शक
ं रचोक निर्माण तथा मर्मत
वडा कायालयको भवनको तला थप
वाल उद्यान पार्क निर्माण
थारु समाजको उत्थानको लागि भवन निर्माण
सिद्धी विनायक चोक देखि गणेश मन्दिर हुदै वडा नं. २२ को सिमाना सम्मको बाटो
कालोपत्रे
मसु ्कान चोक देखि पहारिलोटार बजार हुदै वडा नं. २३ को सिमाना सम्मको बाटो
कालोपत्रे
गिरी काइलाको घर देखि वाइ.एम.सी. चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
सरु े न्द्र विश्वकर्माको घरबाट पर्वू ललिबम थापाको जग्गा सम्म करीब ३०० मिटर बाटो
उच्चस्तरीय ग्राभेल
गमु ्बा देखि पछाडी पर्ने बाटो हुदै चेत बहादरु को घर देखि माछा पोखरी सम्मको
बाटोमा उच्चस्तरीय ग्राभेल
टिकाराम अधिकारीका घर देखि पर्वु ५०० मिटर बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल
े
दान बहादरु गरुु ङ्गको घर देखि मान बहादरु गरुु ङ्गको घर सम्मको १५० मिटरको
बाटोमा उच्चस्तरीय ग्राभेल
टेक बहादरु पन्तको जग्गाबाट पदम कुमारी गरुु ङ्गको घर हुदै थापा टोल जोडिने ३००
मिटरको बाटोमा उच्चस्तरीय ग्राभेल
मन बहादरु खड्काको घर बाट इन्द्र प्रसाद मडु भरीको घर सम्म १०० मिटरको बाटोमा
उच्चस्तरीय ग्राभेल
नर बहादरु भजु ेलके घर अगाडी देखि ५०० मिटर बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल
े
चित्रसेन अधिकारीको घर देखि पाँडे चोक सम्मको बाटो ग्राभेल
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चित्रसेन अधिकारीको घरको पर्वू तर्फ को बाटो रंगिला स्कुल सम्मको ग्राभेल बाटो
मर्मत
नेत्रनाथ सापकोटाको घर देखि उत्तरमा बल बहादरु रोक्काको घर सम्मको अपरु ो
ग्राभेल परु ा गर्न
त्रिलोचन सापकोटाको दक्षिण सकीबोट चोक सम्म २०० मिटर बाटो उच्चस्तरीय
ग्राभेल
होमनाथ पौडेलको घर देखि दक्षिण २०० मिटर बाटो उच्चस्तरीय ग्राभल
े
विकास थापाको घर देखि मनसभु ा थापाको घर सम्म ३०० मिटर बाटो उच्चस्तरीय
ग्राभेल
रंगिला चोक देखि दक्षिण शिवालय मन्दिर चोक सम्मको ५०० मिटर बाटो
उच्चस्तरीय ग्राभेल
बलराम सापकोटाको घर देखि उत्तर तर्फ चन्द्रमणी सवु ेदीको घर सम्मको बाटो १०
मिटरको बनाई उच्चस्तरीय ग्राभेल
हरीकृष्ण 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
ग्राभेल
संविधान चोक देखि होमनाथ काफ्लेको घर जाने बाटोमा पर्ने नहरको पल
ु बढाउने र
मगं ल तामाङको घर नजिकको पल
ु मर्मत
भरत नेपालको घर नजिकको पल
ु बढाउने
त्रिलोचन सापकोटाको घरबाट शिवालय मन्दिर सम्मको बाटो पनु ःनिर्माण र पल
ु
निर्माण
बहुबर्षिय आयमल
ु क भवन स् वडा नं। २१ कार्यालय परिसर भित्र आर्थिक वर्ष
२०७५र७६ मा निर्माण प्रारम्भ भएको भवन सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तरता
उद्योग ग्राम स् सितापरु गमु ्बा देखि कृष्ण मन्दिर हुदै व्यवस्थित सक
ु ु म्बासी बस्ती सम्म
रहेको सार्वजनिक जग्गा
पार्वतीपरु खानेपानीको भवन निर्माण, पाइप बिस्तार, कम्पाउण्ड निर्माण, डिप बोरिङ्ग
प्रहरी चौकी, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
कै लाश चोक देखि जानकी चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
मसु ्कानचोक देखि रामचन्द्र अधिकारीको घर सम्मको अधरु ो बाटो कालोपत्रे
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मसु ्कान चोक पहारिलोटार बजार बलराम सापकोटको घर हुदै २३ नं। सिमाना सम्मको
बाटो कालोपत्रे
पोखरी चोक देखि गोविन्द पोख्रेलको घर हुदै २२ नं। सिमाना सम्मको बाटो कालोपत्रे
कल्भर्ट निर्माण जगन्नाथ कंडेलको घर नजिकको
कल्भर्ट निर्माण रतनपरु हरि नेपालको घर नजिकको
कल्भर्ट निर्माण किरन रानाको घर नजिकको
कल्भर्ट निर्माण भरत प्रसाद नेपालको घर नजिकको
कल्भर्ट निर्माण मगं ल तमाङको घर नजिकको
ग्याबिङ जालि रतनपरु शिवालय मन्दिर नजिकको घोलमा
सरस्वती आमा समहु , पार्वतीपरु को अधरु ो भवन निर्माण
ओशो ध्यान के न्द्र, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
वडा नं. २१ भित्रको सम्पूर्ण सडकमा सडक बत्ति राख्ने
वडा नं. २१ को पर्वू 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
रे डक्रस पार्वतीपरु मा एम्बुलेन्स राख्ने भवन निर्माण
बाटो कालोपत्रे शक
ं रचोक स्कूलबाट वडा नं. २० र २१ को सिमाना हुदै शक
ं रचोक
सम्म
पञ्चरत्न बौद्ध गमु ्बाको गेट लगायत अन्य पर्वाधा
ू र निर्माण
आधारभतू विद्यालय रंगिलाको जस्ता फे र्ने, फर्निचर लगायत गट निर्माण र बाल
खेलकुदका सामाग्री
अन्नपर्णा
ू बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
अन्नपर्णा
ू मा.वि., पार्वतीपरु मा प्राविधिक कक्षा संचालनको लागि भवन निर्माण
भानु मा.वि., पहारिलोटारको सविधा
ु सम्पन्न पसु ्तकायलय
भानु मा.वि., पहारिलोटारमा फर्निचर र कम्प्यूटर खरीद
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय, सितापरु को झ्याल ढोका मर्मत
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राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय, सितापरु मा शिशु कक्षा बाल सामाग्री खरिद तथा बसाई
व्यवस्थापनको लागि कार्पेट खरीद
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय, सितापरु को कक्षा कोठामा रंग रोगन तथा सौचालय
मर्मत र कम्पाउण्ड निर्माण
रा.प्रा.वि. रंगिला स्कुलमा व्यवस्थित कम्पाउण्ड र बाल उद्यान निर्माण
कालिका आधारभतू विद्यालयमा कम्प्युटर खरीद
स्वास्थ्यचौकी पार्वतीपरु को कार्यालय
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 कृषि गोदाम १ वटा
आधनि
ु क कृषि 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
गमला सहितको फूल तथा वृक्षारोपण कृष्णचोक, ७ नं. बजार र शभु कामना चोकमा
वृक्षारोपण लाहुरे चोक देखि पार्वतीपरु बजार हुदै विशालचोक सम्मको मल
ू बाटोमा
वृक्षारोपण शक
ं रचोक बाट कृष्णचोक सम्म
वृक्षारोपण १० मिटर बाटो कायम भएका सबै भित्री बाटोहरु
पोखरी मर्मत तथा सम्भार रमाइलो पोखरी पर्वू रंगिला
पोखरी मर्मत तथा सम्भार हरियाली पोखरी, रतनपरु
कम्पोष्टविन, डष्डविन, गमला वडा नं. २१ का १९ वटा टोल विकास ससं ्था
एकिकृत बस्ती बिकास कार्यक्रम
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यक्रम
पोखरी सहितको वाल उद्यान निर्माण वडा नं. २१ पश्चिम रंगिलामा
ओमशान्ति चोक देखि सिद्धी बिनायक चोकसम्म कालोपत्रे
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
९०० सोल्टीचोक देखि पोखरी चोकसम्म कालोपत्रे
९०१ सविधा
ं न चोक देखि होमनाथ काफ्लेको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे
राजु तामाङको घर हुदै वडा कार्यालय र अन्नपर्णा
ू कलेज जाने बाटो दबु ै तर्फ नालाको
९०२
व्यवस्था सहित ग्राभेल र कालो पत्रे
९०३ कै लाश चोक देखि जानकी चोक सम्मको अधरु ो बाटो कालोपत्रे निरन्तरता
९०४ कल्याणि देवी मन्दिर देखि नहर चोक सम्मको अधरु ो बाटो कालोपत्रे निरन्तरता
बल बहादरु रोक्काको घर घर देखि नेत्र नाथ सापकोटा र नारायण गिरीको घर हुदै
९०५
साइराम चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
९०६ गिरी काइलाको घर देखि वाइ.एम.सी. चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
बिरे माईलाको घर बाट थापा टोल हुदै सिमाना चोक सम्म करीब ६०० मिटर बाटो
९०७
कालोपत्रे
वडा नं. २१ को सिमाना खेपलाल गिरीको घर देखि के दारनाथ सापकोटाको घर
९०८
सम्मको बाटो कालोपत्रे
९०९ पोखरी चोक देखि काम्ले चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
गोपाल सापकोटाको घर देखि रघु सवु ेदी र बद्ु धि बहादरु बानियाँको घर हुदै थकाली
९१०
चोक सम्मको बाटो कालोपत्रे
नरहरी रे ग्मीको घर देखि बाबरु ाम पौडेलको घर हुदै चन्द्रकान्त मिश्रीको घर सम्मको
९११
बाटो कालोपत्रे
९१२ ढकालबाजे चोक देखि पर्वत चोक सम्मको १३०० मिटर बाटो कालोपत्रे
राम मन्दिर चोक बाट गौचरनको दक्षिण बाटो कुमारी अरुणको घर हुदै शिव मन्दिर
९१३
बलराम सापकोटाको घर चोक सम्म कालो पत्रे
बाटो कालोपत्रे सोल्टी चोक बाट पोखरी चोक जित बहादरु को घर हुदै २२ नं. सिमाना
९१४
सम्म
९१५ बाटो कालोपत्रे पर्वत चोक बाट विजय चोक सम्म
बाटो कालोपत्रे हुमनाथ काफ्लेको चोक बाट संविधान चोक, स्वास्थ्य चौकी, नेत्रनाथ
९१६
सापकोट, धनबल्लभ न्यौपानेको घर हुदै २३ नं. सिमाना सम्म
बाटो कालोपत्रे मसु ्कान चोक पहारिलोटार बजार बलराम सापकोटको घर हुदै २३ नं.
९१७
सिमाना सम्म
९१८ प्रहरी चौकी, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
बाटो कालोपत्रे अशोक लामाको घर देखि ओम शान्ति भवन, टिकाराम दाहालको घर
९१९
हुदै २२ नं. वडा सिमाना सम्म
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सि.नं.
आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
९२० बाटो कालोपत्रे गिरी काइलाको घर देखि वाई.एम.सी. चोक सम्म
९२१ बाटो कालोपत्रे सनु ्दरबस्ती चोक बाट चतरु े चोक सम्म
वडा नं. २१ पार्वतीपरु खानेपानीको भवन निर्माण, पाइप बिस्तार, कम्पाउण्ड निर्माण,
९२२
डिप बोरिङ्ग
९२३ ओशो ध्यान के न्द्र, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
९२४ वडा नं. २१ भित्रको सम्पूर्ण सडकमा सडक बत्ति राख्न
९२५ वडा नं. २१ का विभिन्न स्थान पल
ु /कल्भर्ट निर्माण गर्न
९२६ सक्रिय जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थापन
९२७ श्री कृष्ण अर्गानिक कृषि समहु को अधरु ो भवन निर्माण
९२८ अन्नपर्णा
ू बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
९२९ अन्नपर्णा
ू मा.वि., पार्वतीपरु मा प्राविधिक कक्षा संचालनको लागि भवन निर्माण
९३० स्वास्थ्यचौकी पार्वतीपरु को कार्यालय भवन निर्माण
९३१ भानु मा.वि., पहारिलोटारको आइ.सि.टि. भवन निर्माण
९३२ भानु मा.वि., पहारिलोटारको घेराबार तथा माटो परु ानी
९३३ कालिका नि.मा.वि., र अन्य ४ वटा प्रा.वि.को पर्वाधा
ू र निर्माण तथा स्तरोन्नती
९३४ डिप बोरिङ्ग निर्माण (६ वटा)
९३५ चिस्यान के न्द्र
९३६ वृहत कृषि गोदाम
९३७ स्यालो ट्यवु ेल ५० वटा
९३८ कृषिमा आधारित उद्योग
९३९ वडा नं. २१ पार्वतीपरु खानेपानीको भवन निर्माण, पाइप बिस्तार, डिप बोरिङ्ग
बाटो कालोपत्रे सोल्टी चोक बाट पोखरी चोक जित बहादरु को घर हुदै २२ नं. सिमाना
९४०
सम्म
बाटो कालोपत्रे हुमनाथ काफ्लेको चोक बाट संविधान चोक, स्वास्थ्य चौकी, नेत्रनाथ
९४१
सापकोट, धनबल्लभ न्यौपानेको घर हुदै २३ नं. सिमाना सम्म
९४२ बाटो कालोपत्रे पर्वत चोक बाट विजय चोक सम्म
बाटो कालोपत्रे मसु ्कान चोक पहारिलोटार बजार बलराम सापकोटको घर हुदै २३ नं.
९४३
सिमाना सम्म
९४४ प्रहरी चौकी, पार्वतीपरु को भवन निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
बाटो कालोपत्रे अशोक लामाको घर देखि ओम शान्ति भवन, टिकाराम दाहालको घर
हुदै २२ नं. वडा सिमाना सम्म
बाटो कालोपत्रे गिरी काइलाको घर देखि वाई.एम.सी. चोक सम्म
बाटो कालोपत्रे सनु ्दरबस्ती चोक बाट चतरु े चोक सम्म
बाटो कालोपत्रे जिम्माल चोक बाट पहारिलोटार चोक हुदै आइतराम चोक सम्म
अन्नपर्णा
ू बहुमखि
ु क्याम्पस पार्वतीपरु को भवन निर्माण
अन्नपर्णा
ू मा.वि., पार्वतीपरु मा प्राविधिक कक्षा सचं ालनको लागि भवन निर्माण
स्वास्थ्यचौकी पार्वतीपरु को कार्यालय भवन निर्माण
भानु मा.वि., पहारिलोटारको १२ कोठे भवन जिर्ण भएकोल पनु :निर्माण
भानु मा.वि., पहारिलोटारको ट्वाइलेट र खानेपानी निर्माण
स्यालो ट्यवु ेल ५० वटा
सक्रिय जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थापन
कालिका नि.मा.वि., र अन्य ४ वटा प्रा.वि.को पर्वाधा
ू र निर्माण तथा स्तरोन्नती
वडा नं. २२ को कार्यालय चोक देखी पश्चिम अमर मा.वि.हुदै शिवालय मन्दिर हुदै राम
मन्दिर सम्मको सडक कालो पत्रे घ कि.मी.
पचं कन्या 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 सरं क्षीत 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 पष्पलता
को जग्गा
ु
सम्म सिचाई कुलो लाइनिंग गर्ने
सिचाई कुलो नपगु ेका स्थानहरुमा बोरिंग धसाई सिचाई गर्ने
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
९६९ के रुञ घोल तटबन्धन तथा संरक्षण गर्नको लागी जनताको तटबन्धन सगं माग गर्ने
९७० कृषकहरुको लागी कृषि औजार तथा कृषि यन्त्र अनदा
ु न
९७१ के रुङ्गा घोल हिउदे सिचाई बाध तथा कुलो निर्माण गर्ने
लाटा नेवारको घर बाट पश्चिम अधिकारी चोक,हेल्थपोष्ट चोक हुदै सिद्धार्थ चोक सम्म
९७२
बाटो कालो पत्रे
९७३ बेलटाडी देखी आसा अनाथालय जाने कालो पत्रे पिच बाटो
९७४ लक्ष्मी मा.वि को पल
ु बाट उत्तर लाटा नेवारको घरसम्म कालो पत्रे ।
शितलपानी बाट लाटो नेवारको घर अधिकारी चोक हेल्थपोष्ट चोक हुदँ ै सिद्र्धाथ
९७५
चोक सम्मको बाटो कालो पत्रे
९७६ घर्तिटोलको बाटो कालोपत्रे ।
९७७ आलमघाट उत्तर गाईफार्म हुदै ईन्द्र वि.क को घर हेलपोष्ट चोकसम्म बाटो कालोपत्रे
९७८ भवु ानी चोक देखी रुम्बा साइलको घर सम्म बाटो बालो पत्रे
९७९ धन ब लों को घर देखी नयाँ बस्थी चोक हुदै पशपु ति मन्दिर सम्म बाटो कालो पत्रे
९८० के रु∙ा खोला सितल पानि मा पल
ु निमार्ण
९८१ के रु∙ा खोला लक्ष्मी मा.वि नजिक पल
ु निमार्ण
९८२ पर्यटकिय झोलङु े पल
ु के रुङ्खे खोलामा
९८३ माडी जाने बाटो मा पर्ने राप्ती नदीको पल
ु मा स्पेन २ वटा बडाउने
९८४ हिटन चौतारो नजिक कल्भट
९८५ माडी जाने बाटो कुकुर धरु ामा कच्वे निमार्ण
९८६ कृष्ण चोक देखि दक्षिण तर्फ के रुङ्गा खोला सम्म
९८७ कुमारीचोक देखि पश्चिम के रुङ्गा खोलासम्म
९८८ नयाँ बस्ती मा डिप बोरीङ निमार्ण
९८९ साबिक ४ मा डिप बोरीङ निमार्ण
९९० वडा नं.२३ का बिभिन्न ठाउमा ७ वटा स्यालो बोरीङ निमार्ण
९९१ सृजना डिप ट्यबु ेलको पाईप खरीद
९९२ वडा कार्यलय भवन निमार्ण गौचरण
९९३ प्रहरी चौकी भवन निमार्ण
९९४ नेपाल तमाङ घेदङु को भवन निमार्ण
९९५ दराई उत्थान भवन निमार्ण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
भ.ु पु सैनिक समिति जगतपरु को कार्यलय भवन निमार्ण तथा मर्मत संभ्भार
पशपु ति मन्दिर ईलाकामा गेट सहितको कम्पाउण्ड निमार्ण
वृद्धा आश्रम भवन निमार्ण
सरस्वती मा.वि मा कम्पुयटु र प्रयोगशाला र पसु ्ताकालय निमार्ण कृष्णचोक
घैलाघारी आधारभतु बिद्यालयमा पि.सि.सि ∕मेस जाली सहितको कम्पाउन्ड वाल
निर्माण
लक्ष्मी मा.वि भित्र बाटोमा मोजाएक टाएल छापने
साबिक १ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
साबिक २ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
के रुङ्खा खोला शितलपानीमा ड्याम निमार्ण
खानेपानी पाईप बिस्तार
दोश्रो जगतपरु खानेपानी योजना निमार्ण
दगु ्ध चिस्यान के न्द्र पर्वाधा
ु र निमार्ण
प्राङगारीक मल अनदा
ु नमा माग
कृषि सामाग्री अनदा
ु नमा माग
वडा नं.२३ मा विपद ब्यबस्थापन भवन निमार्ण गौचरण र सितलपानी
मानिस तथा जङगली जनावर बिच को अन्तर द्धन्द लाई न्युनीकरण गर्ने ब्यबस्था
आलमघाट तथा पशपु ति मन्दिर ईलाका तटिय क्षेत्रमा भ–ु क्षय रोकथाम
कसरा चोक देखी राप्ती पल
ु सम्म जाने ढल निमार्ण
लक्ष्मी मा.वि देखी शान्ती चोक सम्म ढल सहितको पिच बाटो
लक्ष्मी मा.वि देखि उत्तर लाटो नेवारको घर सम्म ढल सहितको पिच बाटो निमार्ण
आलम घाट देखी उत्तर पशपु ती मन्दिर हुदै नयाँ बस्ती सम्म जाने कृषि सडक कालो
पत्रे
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 हुदै सिद्धार्थ चोक सम्म जाने ढल सहितको
पिच बाटो निमार्ण
भवु ानी चोक देखि रुम्बा साईलाको घरसम्म बाटो कालो पत्रे
धन वहादरु लो को घर देखि पशपु ति मन्दिर सम्मको बाटो कालोपत्रे
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के रु∙ा खोला सितल पानि मा पल
ु निमार्ण
के रु∙ा खोला लक्ष्मी मा.वि नजिक पल
ु निमार्ण
माडी जाने बाटो मा पर्ने राप्ती नदीको पल
ु मा स्पेन २ वटा बडाउने
पर्यटकिय झोलङु े पल
ु के रुङ्खे 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
कृषि सामाग्री अनदा
ु नमा माग
प्राङगारीक मल अनदा
ु नमा माग
वडा कार्यलय को भवन निमार्ण गौचरण
प्रहरी चौकी भवन निमार्ण
नेपाल तमाङ घेदङु को भवन निमार्ण
भ.ु पु सैनिक समिति जगतपरु को कार्यलय भवन निमार्ण मर्मत सभं ार
आयर्वेद
ु िक औषधालय भबन निमार्ण
पशपु ति मन्दिर ईलाकामा गेट सहितको कम्पाउण्ड निमार्ण
पशपु ति मन्दिर वृद्धाआश्रम भवन निमार्ण
के रुङ्गा खोला सितलपानी मा ड्याम निमार्ण
साबिक २ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
साबिक १ राप्ती नदीमा ड्याम निमार्ण
पर्यटकिय झोलङु ् खे पल
ु निमार्ण के रुङ्खे खोलामा
प्रती एवं अब्यबस्थीत जग्गाको लाल पर्जा
ु वितरण को लागि माग गर्ने
मानिस तथा जङगली जनावर बिच को अन्तर द्धन्द लाई न्युनीकरण गर्ने ब्यबस्था
वडा नं.२३ मा विपद ब्यबस्थापन भवन निमार्ण गौचरण र सितलपानी
आलमघाट तथा पशपु ति मन्दिर तटिय क्षेत्रमा भ–ु क्षय रोकथाम
दोश्रो जगतपरु खानेपानी योजना निमार्ण
वडा नं. २३ को विभिन्न ठाउँमा खानेपानी तथा पाईपलाईन विस्तार
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
आलमघाट देखि कुमारी चोक हुदै सिद्धार्थ चोक, दिपआरती चोक, किसान चोक हुदै
देवीस्थान सम्म करिब 6 कि.मि. बाटो कालो पत्रे
बफरजोनको अफिसबाट गमु ्बा चोक हुदै सिमाना बाटो, हिरा सापकोटाको घर हुदै बद्ु धि
बहादरु को घर सम्म करिब २ कि.मि. बाटो कालो पत्रे
२४ र २५ को सिमाना रोड भिम बहादरु घलानको घर अगाडी बाट लिङ्क रोड हुदै
पाखरु ी चोक, आधनि
ु क चोक, गरुु ङ्ग टोल हुदै सिमाना चोङ्कबाट पश्चिम भमि
ू चोक
र अन्त्यमा त्रिचोक सम्म करिब २.५ कि.मि. बाटो कालो पत्रे
भीम बहादरु तमाङ्गको घर देखि किसान चोक सम्म करिब 1 कि.मि. बाटो कालो पत्रे
हृदय चोक देखि चिउरा मिल, विश्वेश्वर महादेव मन्दिर हुदै लक्मषु ण बोम्जनको घर सम्म
१७०० मि. कृषि सडक कालो पत्रे
ध्रुव बजार देखि किसान चोक सम्म करिब १५०० मि. बाटो कालो पत्रे
ध्रव बजारबाट विक्रम घिमिरे को घर हुदै सामदायि
ु क वन जाने के रुङ्गा खोलामा पक्की
पल
ु
महानगरीय गौरवको आयोजना रिङ्ग रोडको आलमघाटमा के रुङ्गा खोलामा पक्की
पल
ु
सिचाईको लागि १२ वटै टोलमा स्यालो बोरिङ्ग निर्माण ३६ वटा
के रुङ्गा सामहि
ु क तरकारी कृषि फर्म ६२ विगाहा अन्तर्गत ४ विगाहा मा ग्रीन हाउस
निर्माण र १० विगाहामा थोपा सिचाई कार्यक्रम
कृषिमा मान्त्रीकीकरण एवं कृषि उपकरण वितरण
सिद्धार्थ डिप बोरिङ्ग लगायत अन्यमा सिचं ाईको लागि पाइप लाइन विस्तार
के रुङ्गा खोलामा आलमघाट देखि दोभानघाट सम्म बोटिङ्ग संचालन,
आलमघाटमा पिकनिक स्पोर्ट निमार्ण सहित दिर्घकालीन पर्यटनमा टेवा पगु ्ने गरी
गरुु योजना
सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गाको खेलकुद मैदानमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण
सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गामा कक्षा ११ र १२ संचालनार्थ ४ कोठे पक्की भवन
सिद्धार्थ मा.वि. के रुङ्गामा शद्ध
ु खानेपानी व्यवस्था
राष्ट्रिय आधारभतू विद्यालय ध्रुवनगर र रा.आ. विद्यालय प्रगतीचोकमा २/२ कोठे
पक्की भवन
छे थार लिङ्ग बौद्ध गमु ्बा सभा गृह निर्माण
नमनु ा बाख्रा फर्म निर्माण
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
वडा भित्रका बाटोको दवु ै तर्फ बाट खानेपानी लाइन विस्तार
आत्मनिर्भर सामाजिक उद्यमो महिला सहकारी संस्था लि. को कम्पाउण्ड निर्माण
जनपथ यवु ा क्लबको खेलकुद मैदान कम्पाउण्ड निर्माण
विभिन्न टोलका शाखा र भित्री बाटो मर्मत
विभिन्न टोलको सखु ्खा क्षेत्रमा सिचाइ बोरिड०
प्रहरी बीट अमृतचोक पर्वाधा
ु र निर्माण
सडक कालोपत्रे
विभिन्न टोलका बाटोहरुको लागि ह्युमपाइप खरिद
विद्युत पोल र सडक बत्ति व्यवस्थापन
३ वटा आधारभतू विद्यालयहरुको पर्वाधा
ू र
धार्मिक मठ मन्दिर अद्धेतसंस्था पर्वाधा
ू र
खेल मैदान पर्वाधा
ू र
पर्यटन पर्वाधा
ू र निर्माण
खानेपानी पर्वाधा
ू र तथा व्यवस्थापन
हाटबजारहरुको पर्वाधा
ू र निर्माण
सहकारी संघसंस्था पर्वाधार तथा व्यवस्थापन
अन्य विविध तथा आकस्मीक पर्वाधा
ू र
सडक कालोपत्रे
सडक पल
ु निर्माण
विद्यालय पर्वाधा
ू र
खानेपानी लाइन विस्तार
विद्युत लाईन विस्तार
सिचाई बोरिड०
सिचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत
टेलिफोन लाईन विस्तार (वडाभरी)
सडक कालोपत्रे
सडक पल
ु निर्माण
विद्यालयहरु भौतिक पर्वाधा
ू र
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
खानेपानी लाइन विस्तार
विद्युत लाईन विस्तार (छुटेको स्थानहरुमा)
सिचाई डिप बोरिड० २० वटा
सिचाई स्यालो बोरिड० ३० वटा
टेलिफोन लाईन विस्तार (वडाभरी)
वडाको विभिन्न स्थानमा बाटो मर्मत तथा ग्रावेल गर्ने (अन्दाजी १० कि मि) दिव्यनगर
घोलको बाटो, हिरापरु , सिमरी सक
ु ु म्वासी टोल, सानो टोल, खयरघारी, कुमाल गाँउ,
सिस्वार, सिसै, काभ्रे चोक, नमस्ते चोक, भिमढुङ्ग, होम बहादरु चनको घरको बाटो
धर्मचोक देखि काभ्रे चोक जाने बाटो कालोपत्रे
रे डक्रस भवन देखि नरु े श्वर अधिकारीको घर हुदँ ै जाने बाटो कालोपत्रे
वडा कार्यालयबाट कोइलाहा जाने बाटो कालोपत्रे
खद्रौलीबाट भगडी जाने बाटो कालोपत्रे
अञ्जना तालबाट सिस्वार जाने बाटो कालोपत्रे
अञ्जना तालबाट सिमरी टाउन जाने बाटो कालोपत्रे
खयरघारी बाट रुपनारायण चोक जाने बाटो कालोपत्रे
बिशाल चोकबाट दिपकको घर जाने बाटो कालो पत्रे
राम प्र. घिमिरे को घरदेखि राजकृष्णको घरहुदै जाने बाटो कालोपत्रे
सर्यु मान को घरदेखि स्कुल सम्म जाने बाटो कालो पत्रे
खयरघारी बाट रुपनारायण चोक जाने बाटो कालोपत्रे
खद्रौली बाट पर्वु मेघनाथको घरहुदै टेका कुमालको घरजाने बाटो कालोपत्रे
सिस्वार देखि भगडी जाने मल
ु बाटो कालो पत्रे
होम स्टे ५ वटा निर्माण
कृषि कुलो तथा बाटोमा राख्ने ह्ुमपाईप बिभिन्न साईजको
ज्योतिनगर बजारको बाटोको दवु ै साइडमा ढल निर्माण
मलु गमु ्बा भवनको झ्याल ढोका रे लिङ मर्मत तथा रङरोगन त्रिरत्न हैव वौद्ध सदन
भान्साघर निर्माण, अधांै घर भवन रङरोगन त्रिरत्न हैव वौद्ध सदन
पि.सि.सी. सहित मेसजाली सिमरी देखि भगडीसम्म
गाउँ घर क्लीनिक तथा खोप के न्द्र भवन निर्माण (दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
विद्यालय स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम (दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
गर्भवतीलाई सधा
ु रिएको करे सावारी अनदा
ु न (दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम (दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
हरियो झन्डा कार्यक्रम (खोप लगाउने घर पहिचान) (दिव्यनगर स्वास्थ्य चौकी)
खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण
खानेपानीको पाइप विस्तार
वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा विद्युत पोल, तार विस्तार
वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा विद्युत ट्रान्सफरमरको क्षमता वृद्धि
कालीका मन्दिर कम्पाउन्ड वाल
दिब्य ज्योती जनु ेली गरुु ङ्ग आमा समाज अधरु ो भवन माथि बारबेर तथा निर्माण
श्री आदर्श मा.बि. कम्पाउन्ड वाल
श्री आदर्श मा.बि. सभा हल तथा मोजाईक टाईल
जगं लाल रिमालको घर पछाडीको कुलो दवु ै साईडमा वाल निर्माण
आधारभतु बिधालय भगडी कम्पाउन्ड वाल
उमा बडी आदर्श शेरचन कलेज कम्पाउन्ड वाल
उमा बडी आदर्श शेरचन कलेज पसु ्तक खरिद
आ.बि. खद्रौली कम्पाउन्ड वाल
आ.बि. कोईलाहा खानेपानी तथा कार्यक्रम संचालन मनं ्च
आ. बि. मझडिहा कम्पाउन्ड
मस्तिष्क पक्षघातको लागि अभिवावक स्वालम्वन समहु खेलौना सामाग्री
आ.बि. रातापरु वालकमपाउन्ड तथा मर्मत
कम्प्युटर तथा प्रोजेक्टर साथै फर्निचर आ.वि.रातापरु
नेपाल रे डक्रस सोसाईटी दिब्यनगर नयॉ एम्बुलेन्स
नेपाल रे डक्रस सोसाईटी दिब्यनगर बिभिन्न तालिम
अन्जना ताल निर्माण तथा संरक्षण
नारायणि नदि नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन
यवु ा मा.वि. फर्निचर
अन्जना ताल निर्माण तथा सरं क्षण
सिचाईको लागि कुलो तथा नहर निर्माण तथा सरसफाई
खेलमैदान तथा विद्यालय कम्पाउन्ड निर्माण तथा मर्मत
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आयोजना/ कार्यक्रम/ क्रियाकलापको नाम
नयाँ पटिहानी लकिम चोक देखि उत्तर नाथरु ाम महतोको घर हुदँ ै नामनु ा बोर्डिंग सम्म
कालोपत्रे
नारायणी नदीतर्फ वालवु ाघात सबदहन कार्य स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन
वडा भित्र को विभिन्न बाटो ग्रावेल
वडा भित्र विभिन्न ठाउँमा ह्युम्पैप
ज्येस्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
अपांग समान वितरण
मश
ु ाहर क्ष्मत्रा विकास कार्यक्रम
वद्ध
ु नगर दल बहादरु गरुु ङको घर देखिप्रभु थापाको घर हुदँ ै भोजेराज मन्दिर सम्म
ग्रावेल ववडा कार्यालय भवन को ताला थप तथा मोज्याक टायल लगाउने काम
वडा कार्यालय भवनको ताला थप तथा मोप्ज्याक टायल लगाउने काम
वेथारी खोलामा ठुलो टोल बाट लेवर नगर जाने बाटो रातो पल
ु मर्मत
वालवु ा राज कुमार महतोको घ्हर अगाडि जाने बाटो कल्भर्ट पल
ु निर्माण
रे डक्रस भवन निर्माण पर्शधाप
सानो टोल बाट देबौली जाने बाटोमा कल्भर्ट पल
ु निर्माण
गौतमनगर पटिहानी घर अगाडिको कल्भर्ट
भरतपरु वडा नं. २६ र २७ को सिमाना मेघौली प्रवेश द्वार देखि तिन्कुले हुदँ ै गौतम
नगर सम्म कालोपत्रे तथा पल
ु निर्माण
पर्शाढाप पदम लामाको घरदेखि उत्तरतर्फ राम चनु ्नुको घर हुदँ ै बेथारी खोलासम्म दवु ै
तर्फ पक्कि ढल निर्माण
बेथारी खोला सरसफाई तथा सिमांकन
परु ानो पटिहानी कल्भर्ट मर्मत
साझापरु कुलो गौताम्नगर कल्भर्ट
शहरी स्वास्थ क्लिनिक माग गर्ने
जानकी मा.वि. लाई कलेज संचालान्न्का लागि माग अनरु ोध गर्ने
वडा नं. २७ मा राम प्रसाद थापाको घर देखि रामचन्द्र भात्तरै को घरसम्म बाटोमा
कल्भर्ट निर्माण गर्ने
सबै धार्मिक स्थलहरुको पर्वाधा
ू र विकास तथा मर्मत
पर्शाढाप झा मेदमको घर देखियो उत्तर तर्फ बाटो ग्रावेल
तेलौली तिल कुमारी सनु ारको घर देखि हर्क बहादरु पराजल
ु ी कको घर सम्म बाटो
ग्रावेल
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वडा नं. २७ भित्र रहेको विभिन्न सिंचाई कुलो मर्मत
वडा नं. २७ भित्र डिप बोरिंग ३० वटा
पी.सि.सि. नारायणी राप्ती तर्फ
हे.पो. देखि बेतरी पल
ु सम्म बाटो ग्रावेल
परशरु ाम कुन्द निर्माण
सी.जी. जाने बाटो निर्माण
तेलौली अर्याल चोक देखि खयारघारी जाने बाटो ग्रावेल
पर्शाढाप रविन्द्र श्रेष्ठको घर देखि तिनकुने खेत सम्मको कृषि बाटो ग्रावेल
पञ्जना देखी कमलटाँडी हुदँ ै बरै चोक सम्म जाने बाटो सडक कालोपत्रे
बाराही होटल देखि अन्द्रौली चोक सम्म जाने बाटो सडक कालोपत्रे निरन्तर
भगं ाहा मध्यवर्ती कार्यालय देखि मेघौली सेराई होटल जाने बाटो सडक कालोपत्रे
कर्णध्वज चोक देखि वाईल्ड लाईफ होटल सम्म जाने बाटो सडक कालोपत्रे
थारु जितपरु देखी साझापरु जाने बाटो
साझापरु डेरीचोक देखि राम देवको घर हुदँ ै खेमानन्द पाण्डेको घर सम्म
अन्द्रौली मन्दिर चोकबाट अन्द्रौली मखि
ु या टोल हुदँ ै पर्साबजार जाने बाटो
अमृत वि.क.को घर देखि जमनु े घोल हुदँ ै परीयार टोल निस्कने बाटो विस्तार तथा
उच्च स्तरीय ग्राभेल
सेरुवा मन्दिर देखी सिता बस्नेतको घर तर्फ उच्च स्तरीय ग्राभेल
खोल्से घाटमा पक्कि पल
ु निर्माण
पञ्जना देखी रातोमचन जाने बाटो नर बहादरु कुमालको घर नजिक पक्कि पल
ु
निर्माण
जमनु े घोल देखी पञ्जना जाने बाटो देवी प्रसाद काफ्लेको घर अगाडी मल
ू बाटो पक्कि
पल
ु निर्माण
थारु जितपरु गाँउ अगाडी मल
ू बाटोमा
छ भैया टोल जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण
गाउँ फर्क कुलोमा कलभर्ट निर्माण
वडा नं. २७ र २८ को सिमाना दरै टोलमा कलभर्ट निर्माण
भगं हा वडा नं. २७ र २८ को सिमाना सन्त बहादरु कुमालको घर अगाडी कलभर्ट
निर्माण
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भरतपरु -२८ मा कृषकहरूबाट कृषी सिंचार्इका लागि बोरिङ्ग, इनार निर्माण भैसके को
र भैरहेको हुनाले उक्त बोरिङ्ग इनारमा सिंचार्इ विद्युत जडान गर्ने विद्युतपोल कम्तीमा
५० थान र आवश्यक तार नेपाल विद्युत प्रधिकरणसंग माग गर्ने ।
जितपरु , साझापरु पञ्जना, अन्द्रौलीमा र स्वर्गद्धारीमा ५०/५० एम.पी.को ट्रान्समिटर
नेपाल विद्युत प्रधिकरणसंग माग गर्ने ।
विभिन्न स्थानका लागि २०० थान विद्युत पोल र आवश्यक तार माग गर्ने ।
सौर्य उर्जा, स्मार्ट सोलार सौर्य वत्ती विभिन्न स्थानका लागि ३५० थान माग गर्ने ।
जितपरु बजार क्षेत्रमा नाङ्गो तार हटार्इ प्लाष्टिकको कभर भएको तार जडान र
अन्द्रौलीमा झोलिएका तार कस्ने कार्य गरि दिन नेपाल विद्युत प्रधिकरणसगं अनरु ोध
गर्ने ।
नमनु ा चोक देखि सिता पf}8]nsf] 3/ ;Dd l;rfO{ s'nf] kSsL lgdf{0f
नमनु ा चोक देखि खेम ढकालको घर सम्म सिचाइ कुलो पक्कि lgdf{0f
भरतपरु -28 वडा कार्यालयमा ल्याण्ड लाईन फोन व्यवस्था
ल्याण्ड लार्इन फोन भरतपरु -27 को पर्शाढाप देखि यस वडा नं. 28 को गोलाघाट
सम्म फाइबर लार्इन विस्तारको लागि माग गर्ने ।
नेपाल टेलिकमको मोवार्इल टावर गोलाघाटमा माग गर्ने ।
भयू ँर थान मन्दिर तारबार सिसावार
पञ्जानाबाट आश बहादरु कुमालको घर हुदै लिला बहादरु कुमालको घर जाने बाटो
उच्च स्तरीय ग्राभेल र ह्यूम पाईप 1200MM- 3 थान
रामपरु सिमरी टाउन भगडी मगनं ी, नमनु ा चोक, खेमानन्दको घर हुदँ ै थारु जितपरु
सचिव चोक सडक कालोपत्रे निर्माण
जितपरु सरस्वति मा.वि. देखी पहाडी जितपरु हुदँ ै न्यूरे चोक हुदै सालवास सिसावास
जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण
नमनु ा चोक देखि कालिका मन्दिर हुदँ ै साझापरु ढकाल चोक सम्म जाने बाटो
कालोपत्रे निर्माण
स्वर्गद्धारी वलराम अधिकारीको घर अगाडी पक्कीपल
ु निर्माण
लौखरी मझावटारको काठे पल
ु मा पक्की पल
ु निर्माण
स्वर्गद्धारी मल
ु बाटोको पल
ु जिर्ण अवस्थामा रहेकाले पक्कीपल
ु निर्माण
नारायणी नदी नियन्त्रण तटबन्धन
राप्ती नदी नियन्त्रण तटबन्धन
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जंगली जनावर अतिक्रमण रोकथामको लागी राप्ती र नारायणी नदी निकुञ्ज क्षेत्र
पि.सि.सि. सहितको मेषजाली
शान्ती सरु क्षाका लागी यस भरतपरु महानगरपालिका वडा नं. 28 मा प्रहरी चौक
स्थापना
वालवु ा, पिपरा, दद्रेनी, पहाडी जितपरु , न्यूरे चोक, सिसावास हुदँ ै पर्साबजार सडक
कालोपत्रे निर्माण
साझापरु मा.वि. आठकोठे भवन निर्माण
श्री सरस्वती मा.वि. जितपरु को लागी कम्युटर खरिद
श्री सरस्वती मा.वि. जितपरु को लागी ४ कोठे पक्की भवन
स्कूलसँग राजमार्ग जोडिएको र विद्यार्थी जोखिम भएकोले राजमार्ग चोकमा पर्ने २
स्थानमा आकाशे पल
ु निर्माण
जगु ेडी देखि भतेरी मगरटोलसम्मको भित्री बाटो स्तररोन्नती
खहरे खोला, त्रिशल
ु ीखोला कटान रोकथाम, ग्याविङ्ग जाली, दासढुङ्गा बजार पहिरो
रोकथाम त्रिशल
ु ी पट्टी दवु ै तर्फ रोकथाम
१७ किलो-मौला-दईु घरे मोटर बाटो
देविटार कुसमु टार मोटर बाटो मर्मत सधा
ु र
जगु ेडी कुसमु टार हुदँ ै ढोडेनी स्कूल कृषि सडक
परु ानो खाइरहेको पानीको ट्याङ्की निर्माण कमलपरु
घमु ाउने के राबारीबाट e¥of{· hfg] l;l8bf/ af6f]
चौकीडाडामा पार्क निर्माण
शहिद भञ्जयाङ्ग स्मारक
स्याउली फुटबल ग्राउण्ड निर्माण
चित्रकाली आमा समहू भवन निर्माण
जगु ेडी- शान्तीटोल-१० किलो-सविधा
ु नगर-गैरीगाउँ-भतेरी-कालीखोला सोलार बत्ती
योजना (पोलमा)
ज्ञानेश्वर महादेव मन्दिर अग्रनी कुण्ड, गेट, गोलघर, तल
ु सी मोठ, नदि स्नान गर्न जाने
सिडिदार बाटो, तटबन्धन निर्माण
पात्लेवास चौकीडाडा सडक स्तरोन्नती
सर्यद
ू य टोल विकास संस्था भित्र विभिन्न स्थानमा गरी २५०० मि. नाली निर्माण गर्ने
रातमाटे र ठुलो ठे ल्नी खोला सिंचाई योजना
दासढुङ्गा टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण
गाईघाट कमलपरु जाने सडक स्तरोन्नती
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कदमखोला बाङ्गेसाल लामागाउँ हुदँ ै आहाले जोड्ने कृषि सडक स्तरोन्नती
देविटार-कुसमु टार हुदँ ै ढोडेनी हाडीगाउँ गमु ्बा कृषि सडक
भ्यू डाडा गमु ्बा एण्ड पार्क
आमा समहू भवनको लागि टेवल
ु बेन्ची र भवन तारबार कमलपरु
आरुवोट पानी भर्ने खोलासम्म जाने सिडिदार बाटो
कविलासगढी मर्मत
खोलाघारी भित्री मोटर बाटो नाला निर्माण
सिमपानी मोटर बाटो मर्मत
भार्लाङ्ग खोला नयाँ सिंचाई निर्माण
निर्माणधिन महावौद्ध गमु ्बा सम्पन्न गर्न
जगु ेडी सविधा
ु नगर खानेपानी ट्याङ्की (३०००० लि.) तथा फिल्टर कलेक्सन (२
वटा) निर्माण
नारायणी नदि जाने सिडिदार बाटो र नाली निर्माण
१५ किलो बजारलाई व्यवस्थित खानेपानी योजना
भोर्ले रोडसाइडमा खानेपानी पाइप २५ इन्चको ३००० मि.
आपस्वरा देखि २५ किलो टोलसम्म जाने नयाँ ट्रयाक सडक
देविटार-बिरे टार-पिपलटार(इच्छाकामना-७) गर्दास गैरीबारी हुदँ ै शक्तिखोर जाने बाटो
निर्माण
हाडीगाउँ हुदँ ै गोरी खोला झर्ना जाने बाटो निर्माण
रातमाटे-कमलपरु -दईु घरे सडक स्तरोन्नती
घर्तीबारी-डुम्रेगाउँ सडक स्तरोन्नती
सामदायि
ु क स्वास्थ्य इकाइ चौकीडाडामा तारवार, फर्निचर तथा रंगरोगन
भार्लाङ्ग मोटरबाटो नाला, ग्रावेल र ह्युमपाइप
तान्द्राङ्ग तल्लोश्वरा सडक नयाँ ट्रयाकको लागि हेमपाइप, जाली सहितको मर्मत
माग(स्तरोन्नती)
१० किलो माथिल्लो सविधा
ु नगर खानेपानी योजना
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