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भुिमकाः  

सहरहरुको योजनाब  िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् महरुको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन , िनयमन र मुल्याङ्कन 

गनर् आवास तथा सहरी िवकास क्षे को िवकासमा यस सहरी िवकास मन् ालयले नेतृत्वदायी भुिमका िनवार्ह गद आएको छ । सहरी 
िवकास मन् ालयबाट संचालनमा आउने िवकास आयोजनाहरुलाइर् केन् ीयस्तरका, िनि त कायर्के्ष  तोिकएका, 

केन् ीय/क्षेि य/िजल्लास्तरबाट संचालन हुने तथा िजल्लागत बाँडफाड गिरएका आयोजना गरी विगकरण गिरएको छ । जस मध्ये 
केन् ीय आयोजनाहरुको िववरण राि य योजना आयोगबाट यस अगाबै काशनमा आएको वािषक िवकास कायर् म (भाग-१) मा 

संल  छ । िवगतमा िजल्लास्तरमा संचालनमा आउने िवकास कायर् महरु समावेश गिरएको पुिस्तका भाग-२ राि य योजना 
आयोगबाट काशन हुदँ ैआएकोमा आ.ब. २०७२।०७३ दिेख  िवषयगत मन् ालयहरुले नै काशनमा ल्याउने िनणर्य भए बमोिजम 
यो पुिस्तका यस आ.व. २०७३/७४ मा पिन काशनमा ल्याइएको छ ।  

यस मन् ालयबाट आ.ब. २०७३/०७४ को लािग िविनयोिजत बजेट अन्तगर्त रही Line Ministry Budgetary Information 

System (LMBIS) मा िव   गिरए बमोिजम िजल्लाहरुमा संचालन गिरने िवकास कायर् म ०७३।७४ काशन गिरएको छ । 

त्येक िजल्लाहरुमा संचालन हुने कायर् महरु चौध  योजनाको आधारप को दीघर्कािलन सोच, उ ेश्य, रणनीित र कायर्नीित, 

आविधक िजल्ला िवकास योजनाका अितिर  जनसंख्या, मानव िवकास लगायत अन्य समािजक आिथक िवकासका सूचकाङ्कहरु, 

अनुमािनत लागत, पूवार्धारको िव मान अवस्था, भौगोिलक िवकटता तथा क्षे ीय सन्तुलन जस्ता पक्षहरुलाइर् मध्यनजर गद 

राि य योजना आयोगबाट ा  मागर्दशर्न समेतलाइर् आधार िलइर् बजेट िविनयोजन गिरएको छ ।  

ोत साधनको िसिमतताका कारण िजल्लाहरुमा कायार्न्वयन गिरने िवकास कायर् महरु जन अपेक्षा अनुसार सबै समावेश गरी 
पयार्  बजेट िविनयोजन गनर् नसिकए पिन सीिमत साधन ोतलाइर् अिधकतम ाथिमिककरण गन यास गिरएको छ । सहरी 
िवकास मन् ालयबाट आगामी आ.ब. २०७३।०७४ मा संचालनमा ल्याइने िवकास कायर् महरु मध्ये िजल्ला स्तरमा संचालन 
गिरने कायर् महरु लाइर् के्ष गत र िजल्ला स्तरमा िवभाजन गरी िविनयोिजत बजेट समेत समावेश गिरएको छ ।  

अन्त्यमा, सहरी िवकास मन् ालयबाट आगामी आिथक बषर्मा संचालनमा ल्याउने िजल्लास्तरीय कायर् महरु काशन गन ममा 

ुटी रिहत बनाउन अिधकतम सतकर् ता अपनाइएको छ । सरोकारवाला सबै िनकाय/ पक्षबाट इमान्दािरपूवर्क कायार्न्वयन हुने 
िव ासका साथ वािषक िवकास कायर् म २०७३।७४  तयार गन कायर्मा संल  सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागका 
कमर्चारीहरु तथा यस मन् ालयका योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग माहाशाखाका कमर्चारी लगायत अन्य महाशाखाका 

कमर्चारीहरुलाइर् समेत सहरी िवकास मन् ालय हा दक आभार  गदर्छ ।  

 

 

२०७३, जेठ ।          सहरी िवकास मन् ालय 

िसहदरवार, काठमाड  । 
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साराांशाः 

१. पृष्ठभूमम  

दीघघकालीन सहरी मिकास रणनीमत , ाअिमधक योजना, िार्षिक बजेट र मिकास कायघक्रम २०७३ लााआघ मध्यनजर गदै 

सहरी मिकास मन्त्रालयबाट मजल्लास्तरमा सांचालन गररने कायघक्रमहरुको फेहररस्त यस प्रकाशनमा समामिष्ट छ । 

व्यिस्थामपका सांसदमा प्रस्तुत भएको बार्षिक बजेट र मिकास कायघक्रम, २०७३ ाऄन्त्तगघत मिमनयोमजत बजेटको पररमध 

मभर रही खासगरी मजल्लास्तरमा कायाघन्त्ियन गररने ाअयोजना/कायघक्रमहरुको मिमनयोमजत बजेट समहतको यस 

प्रकाशनले प्रत्येक मजल्लाहरुमा कुन-कुन ाअयोजना/कायघक्रमका लामग के कमत रकम मिमनयोजन भएको छ सो को 

जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।  

 

२. मजल्लागत बजेट बााँडफााँटका ाअधारहरुाः  

मजल्लागत बजेट बााँडफााँट गदाघ ाऄन्त्य सान्त्दर्षभक पक्षका ाऄमतररक्त मनम्न मलमखत ाअधारहरु मलाआएको छाः  

क) नेपालको सांमिधान, २०७२ मा उल्लेमखत राज्यका मनदेशक मसद्धान्त्त तथा नीमतहरु,  

ख) चौधौं योजनाको ाअधारपरको उदे्दश्य, रणनीमत र प्रामथममकताहरु,  

ग) मजल्लाको मिकास सूचकाांक, जनसांख्या, क्षेरफल र लागत सूचकाांक,  

घ) उपलब्ध भौमतक पूिाघधार तथा भौगोमलक मिकटता,  

ङ) क्षेरगत मनकायहरुबाट प्राप्त मजल्लास्तरीय कायघक्रम तथा मिमनयोमजत बजेट,  

च) स्थानीय मनकायहरुबाट प्राप्त मजल्लास्तरीय कायघक्रम तथा मिमनयोमजत रकम,  

छ) मिगत ििघदेमख कायाघन्त्ियनमा ाअएका तर सम्पन्न नभैसकेका ाअयोजना/कायघक्रमहरु,  

ज) समािेशी तथा समन्त्यायीक मिकास र गररबी मनिारण केमन्त्ित ाअयोजना/कायघक्रमहरु,  

झ) स्थानीय स्रोत, साधनको उपयोग र जनसहभामगता उपलब्ध हुने सम्भािना भएका कायघक्रमहरु ।  

 

३. ाअयोजना कायघक्रमहरुको िगीकरण 

ाअ.ब. २०७३।०७४ मा यस सहरी मिकास मन्त्रालय ाऄन्त्तगघत रु.  २३,७३,५२,३७ हजार मिमनयोमजत भएकोमा 

मनयममत तफघ    रु.  २३,५०,५२,३७ हजार र मित्तीय तफघ  रु. २३,००,०० हजार मिमनयोज भएको छ । जस मध्ये 

नेपाल सरकार तफघ  रु. ११,९२,७८,०४ हजार, ाऄनुदान तफघ  रु. १ ,२२,४२,४७ हजार र ऋण रु. १० ,३५,३१,८६ 

हजार हुने गरी ाअर्षथक दामयत्ि बहन गररनेछ । सहरी मिकास मन्त्रालयबाट सांचालनमा ाअउने मिकास 

ाअयोजनाहरुलााआघ केन्त्िीय स्तरका , मनमित कायघक्षेर तोककएका , केन्त्िीय/क्षेमरय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने तथा 

मजल्लागत बााँडफाड गररएका ाअयोजना गरी िर्षगकरण गररएको छ ।  
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तामलका १.१  

ाअ.ब. २०७३।०७४ मा सांचालन हुने ाअयोजना/कायघक्रमहरुको िर्षगकरण ाऄनुसार बजेट मिमनयोजन  

 

क्र.सां.  ाअयोजना/कायघक्रमको मििरण  मिमनयोमजत बजेट 

रु. हजारमा  प्रमतशत  

१ मनमित कायघक्षेर तोककएका  ७८५८९३१ ३३.११% 

२ केन्त्दीय/क्षेमरय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने  १५८७६३०६ ६६.८९% 

  मन्त्रालयको कुल जम्मा  २३७३५२३७ १००.००% 

 

 मजल्लागत बााँडफााँड गररएका १४३२७४८९ ६०.३६% 

 

क) मनमित कायघक्षेर तोककएका ाअयोजना/कायघक्रमहरुाः  

यस मन्त्रालयबाट सांचालनमा ाअएका केही ाअयोजना/कायघक्रमहरु मनमित कायघक्षेर मार ाअधार बनााआघ सांचालनमा 

ाअएका छन् । त्यस्ता ाअयोजना/कायघक्रमहरुलााआघ तल तामलकाबद्ध गररएको छ ।  

ब.उ.मश.नां. ाअयोजना रकम रु. 

हजारमा 

मजल्लाहरु कैकफयत 

३४७०२२ काठमाडौं उपत्यका मिकास प्रामधकरण  ७२७४४७ काठमाडौं, भक्तपुर, लमलतपुर    

३४७१८७ सहरी तथा िातािरणीय सुधार 

ाअयोजना  

१३६४७७८ मोरङ्ग, पसाघ, काभे्रपलाञ्चोक 

र रुपन्त्देही  

  

३४७१८९ ससहदरिार समचिालय पुनाः मनमाघण 

समममत 

१४४३८६ काठमाडौं   

३४७१९१ मिराटनगर चक्रपथ मिकास ाअयोजना ६६६७५ मोरङ्ग   

३४७३०८ धोमिखोला सुधार ाअयोजना ३५४४३६ काठमाडौं   

३४७३०९ नेपाल भारत एकीकृत जााँचचौकी 

मिकास ाअयोजना 

५२२०२ मोरङ्ग, पसाघ, रुपन्त्देही र बााँके    

३४७३१६ सहरी शासकीय क्षमता मिकास कायघक्रम ६६६४४७ झापा, धनकुटा, सुनसरी, 

कास्की, िाग्लुङ्ग र पाल्पा 

  

३४७३२० एकीकृत सहरी मिकास ाअयोजना १३५७९८७ सुनसरी, धनुिा, रुपन्त्देही र 

बााँके  
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ख) केन्त्िीय/क्षेरीय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने ाअयोजना/कायघक्रमहरुाः  

कमतपय ाअयोजना/कायघक्रमहरु केन्त्ि र मजल्ला दबैुबाट सांचमलत हुनेगरी कक्रयाकलापहरुको बााँडफााँड गररएको हुन्त्छ । 

तत् ाऄनुसार मजल्लागत बजेट मिमनयोजन हुन्त्छ ।  

ब.उ.मश.नां. ाअयोजना मिमनयोमजत 

रकम रु. हजारमा 

कैकफयत 

३४७०११ सहरी मिकास मन्त्रालाय 66889   

३४७०१९ सहरी मिकास तथा भिन मनमाघण मिभाग  57568   

३४७१९७ गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ  
50200   

३४७०२० सहरी मिकास तथा भिन मनमाघण मडमभजन कायाघलय 
338033   

३४७०२१ मिशेि भिन मनमाघण तथा सम्भार मडमभजन 200714   

३४७१८० ाअिास व्यिस्था कायघक्रम  
1726974   

३४७१८२ एकीकृत कायघमुलक योजना  
272543   

३४७१८३ मिशेि भौमतक पूिाघधार क्षेर मिकास ाअयोजना  
614326   

३४७१८६ सघन सहरी मिकास कायघक्रम 
10547003   

३४७१९० भिन मनमाघण सांमहता, सरकारी भिन मनमाणघ 1275653   

३४७१९२ नमुना एकीकृत िस्ती मिकास कायघक्रम (तरााआघ-मधेस-पहाड-महमाल)  
726403   

  जम्मा    15876306   

३४७३२१ मिपद ्व्यिस्थापन तथा प्राकृमतक प्रकोप 

पुनस्थाघपना कायघक्रम 

६०००     

३४७३५५ िाग्मती मिष्णुमती (कोरीडोर) सांरक्षण 

ाअयोजना- सांयुक्त राष्ट्र सांघ पाकघ  मिकास 

समममत 

२२४८१ काठमाडौं र लमलतपुर    

३४७३५८ नयााँ सहर ाअयोजना १०४९१२५ पााँचथर, तेह्रथुम, मसन्त्धुली, 

धाकदङ, तनहुाँ, िाग्लुङ, रुकुम, 

दैलेख, ाऄछाम, बैलडी  

  

३४७३६० गररबी लमक्षत सहरी पुनरुत्थान कायघक्रम १८५०२१ लमलतपुर    

५०११६८ काठमाडौं उपत्यका मिकास प्रामधकरण  २३०००० काठमाडौं, भक्तपुर र लमलतपुर    

३४७१७२ िाग्मती क्षेर भौमतक पूिाघधार मिकास 

ाअयोजना 

५३८७८८ काठमाडौं, लमलतपुर    

३४७३५७ िाग्मती सुधार ाअयोजना ६९३१९६ काठमाडौं र लमलतपुर    

३४७३६१ क्षेमरय सहरी मिकास कायघक्रम ३९९९६२ कञ्चनपुर (मभमदत्त, झलारी 

मपपलामड) , कैलाली ( धनगढी 

र ाऄत्तररया ) 

 

  जम्मा  ७८५८९३१     
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ग) मजल्लागत रुपमा बजेट बााँडफाटाः  

रु हजारमा 

मिकास क्षेर   ाऄञ्चल  क्र.सां.  मजल्ला मिमनयोमजत बजेट रु 

हजारमा  

पुिाघञ्चल  मेची  १ ाआलाम ८३७०० 

२ ताप्लेजुङ  १०८०० 

३ झापा ७१५३०० 

४ पााँचथर १९०० 

मेची ाऄञ्चलको जम्मा  ८११७०० 

कोशी ५ मोरङ  ५६९१०० 

६ सुनसरी ५९३४५० 

७ धनकुटा ७४०० 

८ तेह्रथुम ११६०० 

९ सांखुिासभा ११३०० 

१० भोजपुर  ११३०० 

कोशी ाऄञ्चलको जम्मा  १२०४१५० 

सगरमाथा ११ सोलुखुम्बु ३५५०० 

१२ ओखालढुांगा ३४००० 

१३ खोटाङ १४२०० 

१४ उदयपुर  २३३३७३ 

१५ सप्तरी  ६०५२६८ 

१६ मसरहा ५९९८३७ 

सगरमाथा ाऄञ्चलको जम्मा  १५२२१७८ 

पूिाघञ्चल क्षेरको जम्मा  ३५३८०२८ 

मध्यमाञ्चल  जनकपुर  १७ धनुिा ७२९०४९ 

१८ महोत्तरी  ६०६९५० 

१९ सलाघही ६००३०० 

२० मसन्त्धुली २०४०० 

२१ रामेछाप १५८०० 

२२ दोलखा ३३५०० 

जनकपुर ाऄञ्चलको जम्मा  २००५९९९ 

िाग्मती २३ मसन्त्धुपाल्चोक १७७७८ 

२४ काभ्रेपलाञ्चोक ४४२०० 

२५ लमलतपुर  ६००० 

२६ भक्तपुर २०७५० 

२७ काडमाडौं ३३९७०० 

२८ नुिाकोट ६८५०० 

२९ रसुिा २९५०० 

३० धाकदङ ४०२४८ 

िाग्मती ाऄञ्चलको जम्मा  ५६६६७६ 
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नारायणी  ३१ मकिानपुर ५४३४८ 

३२ रौतहट ५९७९०० 

३३ बारा  ६३२०५० 

३४ पसाघ  ५६७६०० 

३५ मचतिन १२८६२० 

नारायणी ाऄञ्चलको जम्मा  १९८०५१८ 

मध्यमाञ्चल क्षेरको जम्मा  ४५५३१९३ 

पमिमाञ्चल  गण्डकी  ३६ गोरखा  ९९९४७ 

३७ लमजुङ  २१८०० 

३८ तनहुाँ ४५८८९ 

३९ स्याङ्जा ९४३०० 

४० कास्की  १२०९२२ 

४१ मनाङ  ४८०० 

गण्डकी ाऄञ्चलको जम्मा  ३८७६५८ 

धौलामगरी  ४२ मुस्ताङ २२१०० 

४३ म्याग्दी  २०५०० 

४४ पिघत १८६०० 

४५ िाग्लुङ  १८७०० 

धौलामगरी ाऄञ्चलको जम्मा  ७९९०० 

लुमम्बनी  ४६ गुल्मी  ३६७९४ 

४७ पाल्पा ९४८९४ 

४८ निलपरासी  ५६१३०० 

४९ रुपन्त्दहेी  ८४१५०० 

५० कमपलिस्तु ५९४५६६ 

५१ ाऄघाघखााँची  २७३४२ 

लुमम्बनी ाऄञ्चलको जम्मा  २१५६३९६ 

पमिमाञ्चल क्षेरको जम्मा  २६२३९५४ 

मध्यपमिमाञ्चल राप्ती  ५२ प्युठान २८२०० 

५३ रोल्पा ६६३१५ 

५४ रुकुम  ७०६६५ 

५५ सल्यान ३४८६६ 

५६ दाङ  १४७१७४ 

राप्ती ाऄञ्चलको जम्मा  ३४७२२० 

भेरी  ५७ बााँके ६०८००८ 

५८ बर्ददया ५९३८३६ 

५९ सुखेत  १९०९४६ 

६० दलेैख  ५३५२० 

६१ जाजरकोट  ४०७४० 

भेरी ाऄञ्चलको जम्मा  १४८७०५० 

कणाघली  ६२ डोल्पा  ३६४०० 

६३ जुम्ला ६३१०० 

६४ कामलकोट  ५९१९६ 

६५ मुग ु २०४०० 

६६ हुम्ला ४४५९६ 

कणाघली ाऄञ्चलको जम्मा  २२३६९२ 

मध्यपमिमाञ्चल क्षेरको जम्मा  २०५७९६२ 
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सुदरुपमिमाञ्चल  सेती  ६७ बाजुरा १९४०० 

६८ बझाङ २१७०० 

६९ ाऄछाम ११२०० 

७० डोटी  ८९११८ 

७१ कैलाली  ६३१४४८ 

सेती ाऄञ्चलको जम्मा  ७७२८६६ 

महाकाली  ७२ कञ्चनपुर  ५६६६०० 

७३ डडेलधुरा  ८६५१८ 

७४ बैतडी १०७६०० 

७५ दाचुघला २०७६८ 

महाकाली ाऄञ्चलको जम्मा  ७८१४८६ 

सुदरुपमिमाञ्चल क्षेरको जम्मा  १५५४३५२ 

कुल जम्मा (पााँच मिकास क्षेरको)  १४३२७४८९ 

 

 



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - इलाम सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

2 इलाम सजल्ला दानावारी गासविमा िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 500
3 इलाम सजल्ला गोदक गासवि भवन छेउमा िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300

4
इलाम सजल्ला पिुपसतनगरमा फकरााँत िेवा िमाजको िामुदासयक भवन 

सनमायण ।
िालविाली/ विय 300

5 इलाम सजल्ला सजमयले गासवि कुवापानीमा िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300

6 इलाम सजल्ला महमाई ६ मा आफदवािी जनजाती िााँस्कृसतक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300
7 इलाम सजल्ला जलथलमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300
8 इलाम सजल्ला जलथलमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300
9 इलाम सजल्ला िाकिोक गासविमा लसित िामुदासयक भवन सनमायण । िालविाली/ विय 300
10 इलाम सजल्ला िुयोदय नपाको फिक्कल िेत्रमा वृद्धाश्रम सनमायण िालविाली/ विय 400

11
इलाम सजल्ला इ.न.पा.९ सस्थत िेतीदवेी मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक सनमायण तथा  िुधार कायय
िालविाली/ विय 500

12 इलाम सजल्ला इरौटा गासवि ८ बहुवनमा िसहद पाकय  सनमायण । िालविाली/ विय 400
13 इलाम सजल्ला महमाई ६ सस्थत लक्ष्मीधाम मसददर पररिर ममयत िुधार । िालविाली/ विय 200
14 इलाम सजल्ला इलाम न.पा. ६ सतल्केनी खकय मा पाकय  सनमायण । िालविाली/ विय 1,000
15 इलाम सजल्ला पिुपसतनगरमा गौतम बुद्ध पाकय  सनमायण । िालविाली/ विय 400

16
इलाम सजल्ला नामिासलङ्ग २ हात्तेडााँडा सिहदवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार ।
िालविाली/ विय 200

17
इलाम सजल्ला सस्थत माईपोखरी मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप भौसतक 

सनमायण तथा  िुधार कायय
िालविाली/ विय 500

18 इलाम सजल्ला दानावारी गासविमा िुखानीको िंरिण गने कायय । िालविाली/ विय 400
19 इलाम सजल्ला आइतबारे सस्थत पंचकदया मसददर पररिर ममयत िुधार। िालविाली/ विय 300
20 इलाम सजल्ला हााँिपोखरी सस्थत पासथभरा मसददर पररिर ममयत िुधार । िालविाली/ विय 300

21

एक िहर एक पसहचान - इलाम नगरपासलकाको मुख्य िडक खण्डमा 

वृिारोपण िसहत िोलार िडक बसत्त जडान गनय कायय
िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

22

एक िहर एक पसहचान - इलाम नगरपासलकाका िरकारी कायायलय भवन 

पररिरमा िोलार बसत्त जडान तथा रेन वाटर हाभेसिङ्ग
िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

23

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - क) इलाम न.पा वडा 

न.ं ३ मा बिपाकय  (पार्ककङ्ग स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र 

िौंचालय सनमायण आफद)  सनमायण। इलाम िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

24 सजल्ला बन कायायलय इलामको कायायलय भवन सनमायण कायय िालविाली/ विय 7,500
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

25
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय इलाम र घरेलु  

सवकाि िसमसतको एफककृत कायायलय भवन सनमायण ।
िालविाली/ विय 14,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

26 यातायात व्यवस्था कायायलय, इलाम (भवन सनमायण कायायलय प्रयोजन) िालविाली/ विय 5,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

27

एकीकृत पूवायधार सवकाि - इलाम सजल्लाको नयााँ वजार िडक ितह िूधार, 

नाली सनमायण योजना र पोखरी िंरिण
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

28

इलाम सजल्ला वरवोटे गा.सव.ि. वाडय न.ं ३ सवधलेटे बजारबाट अमर उच्च 

मा.सव. अपाङ्ग मैत्री जाने िडक स्तरोन्नती ।
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

29

एकीकृत वसस्त सवकाि - इलाम सजल्ला पिुपसतनगरमा सड.सप. आर बमोसजम 

बिपाकय  सनमायण गने िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

30
इलाम सजल्ला िूयोदय नगरपासलका फिक्कल बजारको बाटो स्तरोन्नती

िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

31
इलाम सजल्ला िूयोदय नगरपासलका आइतबारे बजारको बाटो स्तरोन्नसत

िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

83,700

32

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - ताप्लेजुङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

नेपाल िरकार 

िहरी सवकाि मदत्रालय

िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग

सजल्लाहरुमा कायायदवयन गररने वार्षिक सवकाि काययक्रम

आर्षथक विय २०७३/७४

सजल्लाको नाम : इलाम

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

सजल्लाको नाम : ताप्लेजुङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

इलाम सजल्लाको जम्मा

7
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साराांशाः 

१. पृष्ठभूमम  

दीघघकालीन सहरी मिकास रणनीमत , ाअिमधक योजना, िार्षिक बजेट र मिकास कायघक्रम २०७३ लााआघ मध्यनजर गदै 

सहरी मिकास मन्त्रालयबाट मजल्लास्तरमा सांचालन गररने कायघक्रमहरुको फेहररस्त यस प्रकाशनमा समामिष्ट छ । 

व्यिस्थामपका सांसदमा प्रस्तुत भएको बार्षिक बजेट र मिकास कायघक्रम, २०७३ ाऄन्त्तगघत मिमनयोमजत बजेटको पररमध 

मभर रही खासगरी मजल्लास्तरमा कायाघन्त्ियन गररने ाअयोजना/कायघक्रमहरुको मिमनयोमजत बजेट समहतको यस 

प्रकाशनले प्रत्येक मजल्लाहरुमा कुन-कुन ाअयोजना/कायघक्रमका लामग के कमत रकम मिमनयोजन भएको छ सो को 

जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।  

 

२. मजल्लागत बजेट बााँडफााँटका ाअधारहरुाः  

मजल्लागत बजेट बााँडफााँट गदाघ ाऄन्त्य सान्त्दर्षभक पक्षका ाऄमतररक्त मनम्न मलमखत ाअधारहरु मलाआएको छाः  

क) नेपालको सांमिधान, २०७२ मा उल्लेमखत राज्यका मनदेशक मसद्धान्त्त तथा नीमतहरु,  

ख) चौधौं योजनाको ाअधारपरको उदे्दश्य, रणनीमत र प्रामथममकताहरु,  

ग) मजल्लाको मिकास सूचकाांक, जनसांख्या, क्षेरफल र लागत सूचकाांक,  

घ) उपलब्ध भौमतक पूिाघधार तथा भौगोमलक मिकटता,  

ङ) क्षेरगत मनकायहरुबाट प्राप्त मजल्लास्तरीय कायघक्रम तथा मिमनयोमजत बजेट,  

च) स्थानीय मनकायहरुबाट प्राप्त मजल्लास्तरीय कायघक्रम तथा मिमनयोमजत रकम,  

छ) मिगत ििघदेमख कायाघन्त्ियनमा ाअएका तर सम्पन्न नभैसकेका ाअयोजना/कायघक्रमहरु,  

ज) समािेशी तथा समन्त्यायीक मिकास र गररबी मनिारण केमन्त्ित ाअयोजना/कायघक्रमहरु,  

झ) स्थानीय स्रोत, साधनको उपयोग र जनसहभामगता उपलब्ध हुने सम्भािना भएका कायघक्रमहरु ।  

 

३. ाअयोजना कायघक्रमहरुको िगीकरण 

ाअ.ब. २०७३।०७४ मा यस सहरी मिकास मन्त्रालय ाऄन्त्तगघत रु.  २३,७३,५२,३७ हजार मिमनयोमजत भएकोमा 

मनयममत तफघ    रु.  २३,५०,५२,३७ हजार र मित्तीय तफघ  रु. २३,००,०० हजार मिमनयोज भएको छ । जस मध्ये 

नेपाल सरकार तफघ  रु. ११,९२,७८,०४ हजार, ाऄनुदान तफघ  रु. १ ,२२,४२,४७ हजार र ऋण रु. १० ,३५,३१,८६ 

हजार हुने गरी ाअर्षथक दामयत्ि बहन गररनेछ । सहरी मिकास मन्त्रालयबाट सांचालनमा ाअउने मिकास 

ाअयोजनाहरुलााआघ केन्त्िीय स्तरका , मनमित कायघक्षेर तोककएका , केन्त्िीय/क्षेमरय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने तथा 

मजल्लागत बााँडफाड गररएका ाअयोजना गरी िर्षगकरण गररएको छ ।  
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तामलका १.१  

ाअ.ब. २०७३।०७४ मा सांचालन हुने ाअयोजना/कायघक्रमहरुको िर्षगकरण ाऄनुसार बजेट मिमनयोजन  

 

क्र.सां.  ाअयोजना/कायघक्रमको मििरण  मिमनयोमजत बजेट 

रु. हजारमा  प्रमतशत  

१ मनमित कायघक्षेर तोककएका  ७८५८९३१ ३३.११% 

२ केन्त्दीय/क्षेमरय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने  १५८७६३०६ ६६.८९% 

  मन्त्रालयको कुल जम्मा  २३७३५२३७ १००.००% 

 

 मजल्लागत बााँडफााँड गररएका १४३२७४८९ ६०.३६% 

 

क) मनमित कायघक्षेर तोककएका ाअयोजना/कायघक्रमहरुाः  

यस मन्त्रालयबाट सांचालनमा ाअएका केही ाअयोजना/कायघक्रमहरु मनमित कायघक्षेर मार ाअधार बनााआघ सांचालनमा 

ाअएका छन् । त्यस्ता ाअयोजना/कायघक्रमहरुलााआघ तल तामलकाबद्ध गररएको छ ।  

ब.उ.मश.नां. ाअयोजना रकम रु. 

हजारमा 

मजल्लाहरु कैकफयत 

३४७०२२ काठमाडौं उपत्यका मिकास प्रामधकरण  ७२७४४७ काठमाडौं, भक्तपुर, लमलतपुर    

३४७१८७ सहरी तथा िातािरणीय सुधार 

ाअयोजना  

१३६४७७८ मोरङ्ग, पसाघ, काभे्रपलाञ्चोक 

र रुपन्त्देही  

  

३४७१८९ ससहदरिार समचिालय पुनाः मनमाघण 

समममत 

१४४३८६ काठमाडौं   

३४७१९१ मिराटनगर चक्रपथ मिकास ाअयोजना ६६६७५ मोरङ्ग   

३४७३०८ धोमिखोला सुधार ाअयोजना ३५४४३६ काठमाडौं   

३४७३०९ नेपाल भारत एकीकृत जााँचचौकी 

मिकास ाअयोजना 

५२२०२ मोरङ्ग, पसाघ, रुपन्त्देही र बााँके    

३४७३१६ सहरी शासकीय क्षमता मिकास कायघक्रम ६६६४४७ झापा, धनकुटा, सुनसरी, 

कास्की, िाग्लुङ्ग र पाल्पा 

  

३४७३२० एकीकृत सहरी मिकास ाअयोजना १३५७९८७ सुनसरी, धनुिा, रुपन्त्देही र 

बााँके  
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ख) केन्त्िीय/क्षेरीय/मजल्लास्तरबाट सांचालन हुने ाअयोजना/कायघक्रमहरुाः  

कमतपय ाअयोजना/कायघक्रमहरु केन्त्ि र मजल्ला दबैुबाट सांचमलत हुनेगरी कक्रयाकलापहरुको बााँडफााँड गररएको हुन्त्छ । 

तत् ाऄनुसार मजल्लागत बजेट मिमनयोजन हुन्त्छ ।  

ब.उ.मश.नां. ाअयोजना मिमनयोमजत 

रकम रु. हजारमा 

कैकफयत 

३४७०११ सहरी मिकास मन्त्रालाय 66889   

३४७०१९ सहरी मिकास तथा भिन मनमाघण मिभाग  57568   

३४७१९७ गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ  
50200   

३४७०२० सहरी मिकास तथा भिन मनमाघण मडमभजन कायाघलय 
338033   

३४७०२१ मिशेि भिन मनमाघण तथा सम्भार मडमभजन 200714   

३४७१८० ाअिास व्यिस्था कायघक्रम  
1726974   

३४७१८२ एकीकृत कायघमुलक योजना  
272543   

३४७१८३ मिशेि भौमतक पूिाघधार क्षेर मिकास ाअयोजना  
614326   

३४७१८६ सघन सहरी मिकास कायघक्रम 
10547003   

३४७१९० भिन मनमाघण सांमहता, सरकारी भिन मनमाणघ 1275653   

३४७१९२ नमुना एकीकृत िस्ती मिकास कायघक्रम (तरााआघ-मधेस-पहाड-महमाल)  
726403   

  जम्मा    15876306   

३४७३२१ मिपद ्व्यिस्थापन तथा प्राकृमतक प्रकोप 

पुनस्थाघपना कायघक्रम 

६०००     

३४७३५५ िाग्मती मिष्णुमती (कोरीडोर) सांरक्षण 

ाअयोजना- सांयुक्त राष्ट्र सांघ पाकघ  मिकास 

समममत 

२२४८१ काठमाडौं र लमलतपुर    

३४७३५८ नयााँ सहर ाअयोजना १०४९१२५ पााँचथर, तेह्रथुम, मसन्त्धुली, 

धाकदङ, तनहुाँ, िाग्लुङ, रुकुम, 

दैलेख, ाऄछाम, बैलडी  

  

३४७३६० गररबी लमक्षत सहरी पुनरुत्थान कायघक्रम १८५०२१ लमलतपुर    

५०११६८ काठमाडौं उपत्यका मिकास प्रामधकरण  २३०००० काठमाडौं, भक्तपुर र लमलतपुर    

३४७१७२ िाग्मती क्षेर भौमतक पूिाघधार मिकास 

ाअयोजना 

५३८७८८ काठमाडौं, लमलतपुर    

३४७३५७ िाग्मती सुधार ाअयोजना ६९३१९६ काठमाडौं र लमलतपुर    

३४७३६१ क्षेमरय सहरी मिकास कायघक्रम ३९९९६२ कञ्चनपुर (मभमदत्त, झलारी 

मपपलामड) , कैलाली ( धनगढी 

र ाऄत्तररया ) 

 

  जम्मा  ७८५८९३१     
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ग) मजल्लागत रुपमा बजेट बााँडफाटाः  

रु हजारमा 

मिकास क्षेर   ाऄञ्चल  क्र.सां.  मजल्ला मिमनयोमजत बजेट रु 

हजारमा  

पुिाघञ्चल  मेची  १ ाआलाम ८३७०० 

२ ताप्लेजुङ  १०८०० 

३ झापा ७१५३०० 

४ पााँचथर १९०० 

मेची ाऄञ्चलको जम्मा  ८११७०० 

कोशी ५ मोरङ  ५६९१०० 

६ सुनसरी ५९३४५० 

७ धनकुटा ७४०० 

८ तेह्रथुम ११६०० 

९ सांखुिासभा ११३०० 

१० भोजपुर  ११३०० 

कोशी ाऄञ्चलको जम्मा  १२०४१५० 

सगरमाथा ११ सोलुखुम्बु ३५५०० 

१२ ओखालढुांगा ३४००० 

१३ खोटाङ १४२०० 

१४ उदयपुर  २३३३७३ 

१५ सप्तरी  ६०५२६८ 

१६ मसरहा ५९९८३७ 

सगरमाथा ाऄञ्चलको जम्मा  १५२२१७८ 

पूिाघञ्चल क्षेरको जम्मा  ३५३८०२८ 

मध्यमाञ्चल  जनकपुर  १७ धनुिा ७२९०४९ 

१८ महोत्तरी  ६०६९५० 

१९ सलाघही ६००३०० 

२० मसन्त्धुली २०४०० 

२१ रामेछाप १५८०० 

२२ दोलखा ३३५०० 

जनकपुर ाऄञ्चलको जम्मा  २००५९९९ 

िाग्मती २३ मसन्त्धुपाल्चोक १७७७८ 
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ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

33
ताप्लेजुङ्ग सजल्ला ताप्लेजुङ्ग नगरपासलकामा कञ्चनजंगा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500
34 ताप्लेजुङ्ग सजल्ला नाल्वु गासवि ४ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
35 ताप्लेजुङ्ग सजल्ला िूलवारी गासविमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500

36
ताप्लेजुङ्ग सजल्ला ठाकुम्वा गासवि वडा न.ं ५ िााँझा सस्थत छोसलङ्ग गुम्बा 

पररिर ममयत िुधार । 200
37 ताप्लेजुङ्ग सजल्ला ढंुङ्गेिागुमा सिढीं सनमायण । 400

38
ताप्लेजुङ्ग सजल्ला सनगुराफदन गासवि वडा न.ं  ७ सस्थत महादवे सिवालय 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

39
ताप्लेजुङग सजल्लाको पासथभरा िेत्रको गुरुयोजना कायायदवयन गने (धासमकय  

तथा िााँस्कृसतक िम्पदा िंरिण) 500

40
ताप्लेजुङ्ग सजल्ला पेदाङ्ग तल्लोक र मेहलेेको सवच भाग दोभान खोला 

सस्थत फकरातेश्वर सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार। 300
41 ताप्लेजुङ्ग सजल्ला नागेश्वर ४ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 500

42
ताप्लेजुङ्ग सजल्ला ता.न.पा. १, ४ सतनघरे इसदडयन वेलिर मुनी खसिनी 

खोल्िा पैदलबाटो स्तरोन्नती । 400
43 ताप्लेजुङ्ग सजल्ला िुङलीङ्ग बजारमा िभाहल सनमायण । 300

44

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - िडक िुधार, 

नाली  सनमायण, ढल सनमायण िाथै आगलासगबाट िसत भएका िावयजसनक 

पूवायधार सनमायण ।  ताप्लेजुङ्ग  – िुङ्गसलङ्ग (क्रमागत) िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

10,800

45

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - झापा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

46

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं १ को झापा सजल्ला -५०० वटा
िालविाली/ विय 31,200

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

47 झापा सजल्ला सिहदंवेी पररिरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
48 झापा सजल्ला गोलधाप-४ मा सिहवासहसन िामुदासयक भवन सनमायण 500
49 झापा सजल्ला पृथ्वी नगर ८ मा दवेीस्थान िामुदासयक भवन सनमायण । 300
50 झापा सजल्ला भद्रपुर १० दोणायचायय स्मृसत भवन सनमायण । 300
51 झापा सजल्ला जलथलमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
52 झापा सजल्ला पृथ्वीनगर ५ मा कमलधाप िामुदासयक भवन सनमायण । 300
53 झापा सजल्ला गौरादहमा िामुदासयक पुस्तकालय भवन सनमायण । 300
54 झापा सजल्ला गौरादह २ मा पञ्चकदया िामुदासयक भवन सनमायण । 300
55 झापा सजल्ला भद्रपुर ९ मा फकरात कल्याण िामुदासयक भवन सनमायण । 1,000
56 झापा सजल्ला पृथ्वीनगर ५ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
57 झापा सजल्ला लखनपुर ९ धरधरे िामुदासयक भवन सनमायण । 300

58
झापा सजल्ला दवुागढी ४ िासदतटोलको सवष्णु पंचायन िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
59 राजगढ िामुदासयक अध्ययन केदद्र भवन सनमायण, राजगढ-६, झापा 500
60 झापा सजल्ला तोपगााँछी १ मा पुष्पसथर स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 500

61 झापा सजल्ला मेसचनगर नपा वडा न.ं १० मा मेची िामुदासयक भवन सनमायण 300

62
झापा सजल्ला जुरोपानी गा.सव.ि. सस्थत प्रगसत उच्च मा.सव.पररिरमा 

पुस्तकालय भवन सनमायण 300
63 झापा सजल्ला दमक न.पा. १०मा जेष्ठ नागररक भवन सनमायण । 300

64
झापा सजल्ला भद्रपुर ११ कारागार छेउमा रहकेो मदन आश्रीत स्मृसत 

वाचनालयको भवन सनमायण 300
65 झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. १२ मा मुना िामुदासयक भवन सनमायण । 300

66
झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. ९  चदद्रगढी सस्थत िपसमलन मसहला िमूहको 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300
67 झापा सजल्ला िामुदासयक भवन सनमायण तोपगाछी ५ अमलडााँडी 300
68 झापा सजल्ला ग्वाल्डुब्बा मा िामुदासयक पुस्तकालय भवन सनमायण 300
69 झापा सजल्ला सवतायमोड न पा ८ मा राजबिी िामुफदयक भवन सनमायण 300
70 झापा सजल्ला पृथ्वीनगर ५ मा फकच्चकवध िामुफदयक भवन सनमायण 300

71 झापा सजल्ला पासथभरा ४ मा कृसि िामुदासयक तासलम केदद्र भवन सनमायण 300
72 झापा सजल्ला िाकिोक गासवि लसित िमुदाय िामुदासयक भवन सनमायण 300
73 झापा सजल्ला जलथल दसलत िामुदासयक भवन सनमायण 300

74
झापा सजल्ला डागेवारी ९ मा राजविी िमाज सवकाि िसमसतको िामुदासयक 

भवन सनमायण 300

75
झापा सजल्ला खुदनुावारी ७ मा दगुाय पञ्चायन मसददरमा िामुदासयक श्रवण 

हल सनमायण 300

76
झापा सजल्ला कनकाई न पा डडामथान कोच राजवंिी िंग्राहालयको भवन 

सनमायण 300

77
झापा सजल्ला भद्रपुर १२ चदद्रगढीमा मसहला जागरण िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500

78
झापा सजल्ला मेचीनगर न.पा. मंगलादवेी िहाना प्रधान िंकल्प मसहला 

तासलम केदद्र भवन सनमायण । 300
79 झापा सजल्ला पृथ्वीनगरमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300

सजल्लाको नाम : झापा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

ताप्लेजुङ्ग सजल्लाको जम्मा
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ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
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अपेसित उपलसधध कैफियत

80
झापा सजल्ला कदकाई ८ लक्ष्मीपुरमा लक्ष्मीनारयण िामुदासयक भवन सनमायण 

। 1,000

81
झापा सजल्ला िुददरदलुारी २ वेलगााँछी दसेख पुवायञ्चल सवश्वसवद्यालय िडक 

स्तरोन्नती । 400
82 झापा सजल्ला दमक न.पा वडा न.ं ९ ओमदवेका मागय स्तरोन्नती । 400
83 झापा सजल्ला जामुनखाडी सिमिार तथा पययटफकय िेत्र पररिर िुधार । 500

84
झापा सजल्ला सिव ितािी नगरपासलका वडा न.ं ३ सस्थत सिद्धशे्वर 

पिुपसतनाथ तथा दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 400

85
झापा सजल्ला भद्रपुर १२ जननेता मदन भण्डारी स्मृसत प्रसतिालय भवन 

सनमायण । 300

86 झापा सजल्ला गौरादह िनराईज स्कुल चोकबाट उत्तर दसिण िडक स्तरोन्नती। 400

87
झापा सजल्ला गौरादह गासवि गौरादह िामुदासयक भवन - गौरी गााँउ हुाँद ै

सडपु चोक िम्म िडक स्तरोन्नती । 400
88 झापा सजल्ला पथरीया नयााँ हाटमा कृसि बजार सनमायण 500
89 झापा सजल्ला पृथ्वीनगर िोमबारे बजारमा कृसि बजार सनमायण । 400
90 झापा सजल्ला बसनयानी बजारमा कृसि बजार सनमायण । 400

91
झापा सजल्ला मे.न.पा. ६ सस्थत थोप्लेसवरान दवेी मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

92 झापा सजल्ला मे.न.पा. ४ सस्थत मागुरमासड बौद्ध गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

93
झापा सजल्ला पथरीया ३ सस्थत श्री कृष्णा प्रणामी ित्िङ्ग िेवा िसमसतको 

भवन सनमायण । 500

94 झापा सजल्ला िसन-अजुयन नगरपासलका ७ मा िसहद स्मृसत उद्यान सनमायण । 400

95
झापा सजल्ला दमक १३ मा िसहद स्मृसत जनयोध्दा िंरिण प्रसतष्ठान भवन 

सनमायण 300

96
झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. वडा न.ं १० सस्थत श्रीकष्ण प्रणासम ित्िङ्ग िेवा 

पररिद्को भवन सनमायण तथा पररिर िुधार । 500
97 झापा सजल्ला भद्रपुर ११ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
98 झापा सजल्ला बसनयानी ३ सस्थत उगािु गंगा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
99 झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. १२ दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
100 झापा सजल्ला कदकाई ८ लक्ष्मीनारायण मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

101
झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. वडा न.ं १४ सवपी चोकदसेख मुरली चोकिम्मको 

िडक स्तरोन्नती 1,000

102
झापा सजल्ला भद्रपुर न.पा. दवेकोटा चोकदसेख दवेी मसददरिम्मको िडक 

स्तरोन्नती 500

103

झापा सजल्ला गौरादह न.पा.वडा न.ं७ स्वामी चोक (बालुबथान िसनश्चरे 

बजार चोक( दसिण चप्रामारी बजार ( दामुना बजार हुद ैखजुरगाछी जोड्ने 

िडक सनमायण । 400
104 झापा सजल्ला िासदत मागय दमक १५ ढल सनमायण 400
105 झापा सजल्ला दवेकोट पाकय  गुरुयोजना कायायदवयन, मेनपा १० 400
106 झापा सजल्ला आफदवािी जनजासत िंग्रहालय, मेनपा १० 400
107 झापा सजल्ला चदद्रगढीमा सव.पी. मागय स्तरोन्नती । 400

108 झापा सजल्ला कनकाई न पा ३ राकादतटोलमा िेवेश्वर मसददर पूवायधार सनमायण 200
109 झापा सजल्ला सिवगदजबजारमा ढल सनकाि र टहरा सनमायण 400

110
झापा सजल्ला िरणामती १ मा पादथापाडा बजारको टहरा सनमायण तथा ढल 

सनकाि 400

111 झापा सजल्ला राजगढ ६मा राजगढ नयााँबजारको ढल सनकाि र टहरा सनमायण 400
112 झापा सजल्ला कदकाई न पा ३ ४ र छ मा बजार ढल ब्यवस्थापन कायय 400

113
झापा सजल्ला मेची न पा धुलावरीमा राम अमयघाट नगरसवकाि ढल तथा 

िडक स्तरोन्नती । 400

114
झापा सजल्ला खजुरगाछी गासवि खजुरगाछी बजारमा बजार व्यवस्थापन 

कायय । 400

115 झापा सजल्ला गौरीगंज गासवि गौरीगंज बजारमा बजार व्यवस्थापन कायय । 400

116 झापा सजल्ला भद्रपुर लेखनाथ चोकबाट मदत्री चोकिम्मको िडक स्तरोन्नती । 1,000

117
झापा सजल्ला भद्रपुर रंगीयाडााँडा िागोचोक जनकल्याण हुाँद ैमाझी टोल हुाँद ै

ज्ञाने चोक जोडने िडक स्तरोन्नती 1,000
118 झापा सजल्ला खुमरखोद ९ बजारमा कृसि बजार टहरा सनमायण । 400
119 झापा सजल्ला दमक ९ ओमदवेका मागय स्तरोन्नती 400

120 झापा सजल्ला धरमपुर ५ सस्थत कासल तथा सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

121 झापा सजल्ला बासनया चौक दखेी सिघमाटी चोक िम्मको बाटो स्तरोन्नती । 500

122
झापा सजल्ला िहीद चदद्रमणी  मागय बालुवारी २ दखेी ९ िम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 500

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना
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123

एक िहर एक पसहचान - दमक नगरपासलकाको आवसधक योजनाको 

आधारमा व्यापाररक िेत्र वडा न.ं ११ र १२ जेसिि चोक दसेख पिुपसत 

मसददर िम्मको िहरी िडक सनमायण  रेसलङ्ग र िौयय वसत्त िसहत िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

124

एक िहर एक पसहचान - दमक नगरपासलकाको आवसधक योजनाको 

आधारमा व्यापाररक िेत्र वडा न.ं ११ र १२ मा नगरपासलका कायायलयदसेख 

िुती लाइनिम्म िहरी िडक सनमायण रेसलङ्ग र िौयय वसत्त िसहत िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

125

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने- 

भद्रपुर
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

126

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - क) बिपाकय  

(पार्ककङ्ग स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र िौंचालय सनमायण 

आफद)  दमक -झापा िालविाली/ विय 15,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

127

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ख) झापा सजल्ला 

दमक न.पा.  वडा नं १३ लक्ष्मीमागय - बालुवाटार चक्रपथ मागयमा ढल सनमायण िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

128

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - क) भद्रपुर 

नगरपासलकाको िडक तथा नाली सनमायण िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

129

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने - झापा सजल्ला दमक 

नगरपासलका दमक चोक दसेख उत्तर बेलडांगी जाने िडक तथा नाला सनमायण िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

130 दमक िभाहल दमक झापा िालविाली/ विय 10,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

131
एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण ( खानेपानी तथा िरििाइ 

सडसभजन कायायलय िमेत)  झापा
िालविाली/ विय 14,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

132
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय इलामको फिल्ड 

कायायलय भवन सनमायण  झापा
िालविाली/ विय 8,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

133 दमक View Tower - नयााँ िालविाली/ विय 50,000

134

 एकीकृत पूवायधार सवकाि - झापा सजल्ला गौरादह गा.सव.ि. गौरादह बजार 

चोकबाट दसिण तिय  अमर प्रा.सव. हुाँद ैगौरादह बहुमुखी क्याम्पििम्मको 

बाटो स्तरोन्नती िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

135

एकीकृत पूवायधार सवकाि - झापा सजल्लाको िुरुङ्गा बजारको नाली सनमायण 

योजना कायायदवयन
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

136

एकीकृत पूवायधार सवकाि - झापा सजल्ला वाहुनडााँगी गासवि सगरी गाउाँ  दसेख 

भृकुटी हुाँद ैबहादरुगंज जाने बाटो स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

715,300

137

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - पााँचथर सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

138

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

पााँचथर सजल्ला सज.प्र.का फिफदमबाट गोलधारे िाप्राङ्ग जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400
1,900

811,700

सजल्लाको नाम : पााँचथर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

झापा सजल्लाको जम्मा

पााँचथर सजल्लाको जम्मा

मेची अञ्चलको जम्मा

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

10
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139

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - मोरङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

140
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं १ को मोरङ्ग सजल्ला -८०० वटा िालविाली/ विय 45,600

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

141
मोरङ्ग सजल्ला सवराटनगर-५ मा नोना कोइराला स्मृसत प्रसतष्ठान भवन 

सनमायण 500
142 मोरङ सजल्ला सवराटनगरमा सगररजा प्रिाद कोइराला स्मृसत भवन सनमायण 2,500

143 मोरङ्ग सजल्ला सिजुवा गासवि ८ मदन भण्डारी िामुदासयक भवन सनमायण । 300

144
मोरङ्ग सजल्ला हासत्तमुडा गासवि ८ सस्थत ऐक्यबद्धता बचत तथा ऋण 

िहकारी िंस्थाको भवन सनमायण 300

145
मोरङ्ग सजल्ला हासत्तमुडा गासवि ४ सस्थत फकिान जागृसत बहुउदशे्य 

िहकारी िंस्थाको भवन सनमायण । 300

146 मोरङ्ग सजल्ला उलायबारी ६ मा गुरु गोरखनाथ िामुदासयक भवन सनमायण । 300

147
मोरङ्ग सजल्ला सवराटनगर पोखररयामा सवष्णुमाया िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500
148 मोरङ्ग सजल्ला इटहरा ८ कृसि सवउ सवजन भण्डारण भवन सनमायण । 300

149 मोरङ्ग सजल्ला उलायबारी ६ सस्थत गुरु गोरिनाथ िामुदायफक भवन सनमायण । 300

150
मोरङ्ग सजल्ला राजघाट १ अरठयाबारी बाल सवकाि केदद्रको िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300
151 मोरङ्ग सजल्ला उलायवारी ६ सस्थत सधमाल िामुदासयक भवन सनमायण । 400

152
मोरङ्ग सजल्ला सििवनी वडहरा गासवि ७ सस्थत ब्रह्माकुमारी राजयोग िेवा 

केदद्रको सगता पाठिाखालाको भवन सनमायण । 300

153
मोरङ्ग सजल्ला सििवनी वडहरा ७ सस्थत ब्रह्मकुमारी राजयोग िेवा केदद्रमा 

सगता पाठिाला भवन सनमायण । 300

154
मोरङ्ग सजल्ला टंफकसिनुवारी १ गंगाचोक दसेख समलन चोकिम्म िडक नाला 

सनमायण । 400
155 मोरङ्ग सजल्ला उलायबारी न.पा. १  पररवतयन टोलमा नाली सनमायण । 500

156 मोरङ्ग सजल्ला उलायवारी न.पा. ६ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
157 मोरङ्ग सजल्ला इटहरा ४ वक्राहा सस्थत भुसिघाट सनमायण । 400
158 मोरङ्ग सजल्ला इटहरा गासविमा मदन स्मृसत भवन घेरावेरा । 300
159 मोरङ्ग सजल्ला बाहुनी ३ सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

160
मोरङ्ग सजल्ला िसनश्चरे न.पा. पथरी सस्थत नमयदशे्वर महादवे मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 400
161 मोरङ्ग सजल्ला कोिीहरैचा न.पा. वडा न.ं २ िदभाव मागय स्तरोन्नती । 400
162 मोरङ्ग सजल्ला बाहुनी ३ नेसब टोल बाटो स्तरोन्नती । 400
163 मोरङ्ग सजल्ला किेनी सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत । 200
164 मोरङ्ग सजल्ला सवराटनगर ५ कंचनवारी यात्रा मागय िडक स्तरोन्नती । 400

165
गुरु गोरखनाथ अखण्डधुनी मसददरको गुरुयोजना अनुिारको सनमायण काययक्रम, 

उलायबारी –६ - मोरङ्ग 500

166
मोरङ्ग सजल्ला उलायबारी न.पा. ६ गुरु गोरिनाथ अखण्डधुनी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

167
मोरङ्ग सजल्ला िुददर दलुारी न.पा. राधेश्याम नयााँ वृददाधाम गौिाला सस्थत 

वासिि ऋसिको प्रसतमा स्थापना । 600

168 मोरङ्ग सजल्ला डााँगीहाट ५ सस्थत पुवार खडका कुलवंि पुजा िमाज िुधार । 200
169 मोरङ्ग सजल्ला मझारे गासविको िडक स्तरोन्नती । 400

170 मोरङ्ग सजल्ला सवराटानगर ५ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार । 1,000

171
मोरङ्ग सजल्ला िुददर दलुारी-२ वेलगासछदसेख पूवायदचल सवश्व 

सवद्यालयिम्मको  िडक स्तरोन्नसत 700

172

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

सवराटनगर
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

173

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

बिपाकय  सनमायण ।  उलायबारी - मोरङ
िालविाली/ विय 8,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

569,100

सजल्लाको नाम : मोरङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

मोरङ्ग सजल्लाको जम्मा

11



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

174

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िुनिरी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

175
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं १ को िुनिरी सजल्ला -८०० वटा िालविाली/ विय 45,600

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

176 िुनिरी सजल्ला धरान ८ बह्रमकुमारी राजयोग िेवा केदद्रको भवन सनमायण । 500
177 िुनिरी सजल्ला चतरामा सगररजा प्रिाद कोइराला आस्रम भवन सनमायण 2,000
178 िुनिरी सजल्ला परररया ४ लोहवररया िामुदासयक भवन सनमायण । 300
179 िुनिरी सजल्ला पूवय कुिाहा ७ मा कुिेश्वर िामुदासयक भवन सनमायण । 500
180 िुनिरी सजल्ला सजतेदद्र प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 300

181
िुनिरी सजल्ला धरान १८ सव.पी. कोइराला स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठान सस्थत  

धमयिाला सनमायण । 300

182
िुनिरी सजल्ला िुलवरीया गासवि सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

183
िुनिरी सजल्ला इटहरी २ जमुना टोलमा िांकृसतक िम्पदा िंग्राहलय र 

िांस्कृसतक सस्थत गृह सनमायण । 400

184
िुनिरी सजल्ला बराहिेत्र १ चतरा सस्थत जगदगुरु श्री रामानददाचायय 

िेवापीठ सस्थत हनुमान मसददर र पररिर ममयत िुधार 200

185
िुनिरी सजल्ला  धरान न.पा. सस्थत बुढािुब्बा  िेत्रको गुरुयोजना अनुरुप  

भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

186
िुनुिरी सजल्ला सछटाहा गा.सव.ि.  वडा न.ं८ तेलीटोल सस्थत एकादिी 

मसददर पररिर ममयत िुधार 200

187
िुनिरी सजल्ला इटहरी उप.म.न.पा. वडा न.ं १२ ओखलढंुङ्गे मागय स्तरोन्नती 

। 400
188 िुनिरी सजल्ला इटहरी उमनपा २४ खोटाङ्ग मागय िडकमा ढल सनमायण 400

189
िुनिरी सजल्ला धरान १८ सव.पी. कोइराला स्वास्थ्य सवज्ञान प्रसतष्ठनमा 

पूनस्थायपना केदद्र सनमायण । 300

190
िुनिरी सजल्ला बसवया गासवि ८ सस्थत सिव मसददर धमयिाला सजणोद्धार 

कायय 200

191 िुनिरी सजल्ला रा.ि. गासवि २ सस्थत िीताराम जी मसददर सजणोद्धार कायय । 200

192
िुनिरी सजल्ला िाहवेगंज गासवि ३ सस्थत भगवती दगुाय मसददर सजणोद्धार 

कायय । 200

193
िुनिरी सजल्ला धरान न.पा. १५ श्याम चोक सस्थत ङाग्यु ञीङमा ङयुङने 

ल्हाखाङ गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

194
िुनिरी सजल्ला इटहरी उमनपा २ सस्थत िददरदवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
195 िुनिरी सजल्ला भरौल ३ सवचपानीमा िफकला पाकय  सनमायण । 400

196

धरान उप-महानगरपासलका वडा नं २ र ३ मा सिहदवेी चोक दसेख कैलाि 

चोकिम्मको िहरी िडक सवस्तार तथा िोलार वसत्त जडान तथा धरान 

नगरपासलका वडा नं १७ िप्तरङ्गी पाकय  सनमायण कायय ।( सवराटनगर-धरान 

मेगासिटी)
िालविाली/ विय 29,450

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

197

 ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - इनरवा नगरपासलकामा 

सवसहवारे िाप्तासहक हाटमा पूवायधार सनमायणको बााँफक कायय िसहत । िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

198

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने- 

इनरुवा
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

593,450

199

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार -  धनकुटा सजल्ला

िालविाली/ विय 2,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

200
धनकुटा सजल्ला पासिवाि न.पा. वडा न.ं १४ मा केयर वुमन नेपाल मसहला 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

201
धनकुटा सजल्ला पािीबाि न.पा. वडा ४ मा नोना कोइराला स्मृसत भवन 

सनमायण । 300

202 धनकुटा सजल्ला धनकुटा न.पा. वडा न.ं ४ मा  िामुदासयक भवन सनमायण  । 300

203

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

एकीकृत वसस्त सवकाि- ( भेडटेार - धनकुटा)

िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

7,400

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : िुनिरी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : धनकुटा

िुनिरी सजल्लाको जम्मा

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

धनकुटा सजल्लाको जम्मा

12



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

204

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - तेह्रथुम सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

205 गुरूङ्ग जासतय ि  ग्रहालय सनमायण ईवा गा.सव.ि.६ तेह्रथुम 1,000
206 फकरात िमाज िेवाको िामुदासयक भवन सनमायण 500
207 म्याङ्गलुङ्ग बजारमा ढल सनमायण तेह्रथुम 1,000

208
तेह्रथुम सजल्ला सस्थत ह्यवाकु २ िाड्डगक उगेन टािी छोर्षलङ गुम्वा पररिर 

िुधार 200
209 तेह्रथुम सजल्ला इवाय गा.सव.ि. मा सलम्वु जातीय िंग्राहलय सनमायण 300

210
तेह्रथुम सजल्ला िुक्रबारे बजारमा ढल सनमायण िहरी िडक सनमायण तथा 

बजार िेत्र व्यवस्थापन काययक्रम । 400

211
तेह्रथुम सजल्ला म्याङलुङ बजारमा ढल सनमायण िहरी िडक सनमायण तथा 

बजार िेत्र व्यवस्थापन काययक्रम । 400
212 तेह्रथुम सजल्ला िक्रासदत बजारमा ढल सनमायण । 400
213 तेह्रथुम सजल्ला म्याङ्गलुङ्ग बजारमा ढल सनमायण । 400
214 तेह्रथुम सजल्ला िुक्रवारे बजारमा ढल सनमायण । 500
215 म्याङलुङ बजारमा  ढल तथा िडक ब्यवस्थापन तेह्रथुम 500

216

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - वडा न.ं १ 

िेत्रसभत्रका िडक स्तरोन्नती गने।  तेह्रथुम - म्याग्लुङ्ग (क्रमागत)
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

11,600

217

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार -  िंखुवािभा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

218

िंखुवािभा सजल्ला चैनपुर नगरपासलका वडा न.ं१० सस्थत श्री ब्रम्हकुमारी 

राजयोग िेवा केदद्र ओम िासदत िामुदासयक आध्यात्मीक भवन सनमायण कायय । 300

219
िंखुवािभा सजल्ला चैनपुर नगरपासलका वडा न.ं११ सस्थत श्री खुाँडादवेी 

मसहला िामुदासयक िंस्थाको भवन सनमायण कायय । 300

220 िंखुवािभा सजल्ला चैनपुर न.पा. ११ मा िामुदासयक भवन सनमायण कायय । 300

221
िंखुवािभा सजल्ला तामािोक गा.सव.ि.वडा न.ं ८ मुढे िसनश्चरे बजारमा  

ढल सनमायण कायय । 400

222

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - क) 

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने - खााँदवारी न.पा.वडा 

न.ं १ दवेकोटा चोकदसेख िनिाइन बोर्षडङ्ग हुाँदैं उत्तरदसिण राजमागय जोड्ने 

िडक सनमायण । खााँदवारी - िंखुवािभा
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

223

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एकीकृत कायायलय भवन सनमायण, िंखुवािभा ।
िालविाली/ विय 500

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

224

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि (एअरपोटय दसेख 

स्मिानघाट िम्मको बाटो र नाली सनमायण तथा स्तरोदती)- 

 िंखुवािभा – तुसम्लङ्गटार िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

11,300

225

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - भोजपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

226 भोजपुर सजल्ला अन्नपुणय मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300

227 भोजपुर सजल्ला िडानदद न.पा.फदङ्गलाबजारमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
228 भोजपुर सजल्ला भैिीपंखासस्थत गासविस्तरीय मसहला भवन सनमायण । 300
229 भोजपुर सजल्ला िाङ्गपाङ्गसस्थत गासविस्तरीय मसहला भवन सनमायण । 300

230 भोजपुर सजल्ला  दवेदटार गासवि वयाङवजारमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
231 भोजपुर सजल्ला वालाखा वजारमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
232 भोजपुर सजल्ला भोजपुर न.पा. ७ कोदारबाट टक्िार जाने िडक िुधार । 500

233
भोजपुर सजल्ला भोजपुर न.पा.वडा न.ं ६ वरवोट हुाँद ैदमु्िीका जाने िडक 

िुधार । 500
234 िामुदासयक भवन सनमायण सतवारी भंज्याङ - भोजपुर 300
235 भोजपुर सजल्ला नागाय गासवि ५ सस्थत िाकेवाथान पररिर ममयत िुधार । 200

236
भोजपुर सजल्ला दउेराली गा.सव.ि. वडा न.ं ४ गैरीगाउ सस्थत कासलका दवेी 

जालपा मसददर पररिर ममयत िुधार 200
237 भोजपुर सजल्ला भोजपुर बिपाकय बाट िसनवारे सहटया जाने िडक िुधार । 400
238 भोजपुर सजल्ला कोट गासवि वडा न.ं २मा खेल मैदान सनमायण । 400

239
भोजपुर सजल्ला िाटम्बा गासवि ५ सस्थत जलेश्वर महादवे गुिा जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400

सजल्लाको नाम : तेह्थुम

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : िंखुवािभा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : भोजपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

तेह्थुम सजल्लाको जम्मा

िंखुवािभा सजल्लाको जम्मा

13



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

240
भोजपुर सजल्ला दउेराली गा.सव.ि. वडा न.ं ३ सस्थत सिहदवेी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
241 भोजपुर सजल्ला नागी गासवि सस्थत िाकेवाथान पररिर िुधार । 200

242
भोजपुर सजल्ला दउेराली गासवि ४ गैरीगाउ सस्थत कासलका दवेी जालपा 

मसददर पररिर िुधार । 200

243

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - भोजपुर नपा 

६ वरवोट बाट भैिींपखा हुम्िीका जाने मोटरबाटो स्तोरन्नती
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

11,300
1,204,150कोिी अञ्चलको जम्मा

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

भोजपुर सजल्लाको जम्मा

14



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

244

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िोलुखुम्बु सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

245 िोलुखुम्बु (क्रमागत) दोश्रो - कमयचारी आवाि
िालविाली/ विय 10,000 कमयचारीहरुलाई आवाि व्यवस्था हुने

246 िोलुखुम्बु (क्रमागत) प्रथम - कमयचारी आवाि 500 कमयचारीहरुलाई आवाि व्यवस्था हुने

247 िोलुखुम्बु सजल्ला िोलुखुम्बु िाउण्डिेनको भवन सनमायण । 500
248 िोलुखुम्बु सजल्ला पावै ९ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
249 िोलुखुम्बु सजल्ला नेहलेमा ढल सनमायण कायय । 500

250
िोलुखुम्बु सजल्ला कााँगेल गासवि ८ सस्थत ठकुमाला दसेव मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 500
251 िोलुखुम्बु सजल्ला िल्लेरीबाट कंगेलिम्मको बाटो स्तरोन्नती । 200

252
एकीकृत वसस्त सवकाि-  (पत्ताल-े िोलुखुम्बु)

िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

253
नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- लुक्ला - िोलुखुम्बु

5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

254
गोली गा.सव.ि.को भौसतक पूवायधार सनमायण िोलुखुम्बु

2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

255

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि (िडक ढल तथा 

पुवायधार सनमायण - एयरपोटय दसेख गामाय बजार)। िल्लेरी – िोलुखुम्बु ( 

(क्रमागत) 12,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

35,500

256

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - ओखलढंुगा सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

257
ओखलढंुगा सजल्ला सिसद्धचरण नपा ३ गैरी गाउाँमा खड्गचदद्र पुस्तकालय 

सनमायण । 500

258 ओखलढंुगा सजल्ला िल्लेरीमा मदन भण्डारी स्मृसत प्रसतष्ठान भवन सनमायण । 300

259 ओखलढंुगा सजल्ला दधुकुण्ड न.पा.मा बहुउद्दशे्यीय िामुदासयक भवन सनमायण । 300

260
ओखलढंुगा सजल्ला नेचा बेतघारीमा चेतना सबस्तार िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
261 ओखलढंुगा सजल्ला सजल्ला िदरमुकाममा दाहाल प्रसतष्ठान भवन सनमायण 600

262
ओखलढंुगा सजल्ला समिन अस्पतालदसेख होल्पुडााँडा सितलपुर हुद ैिदरमुका 

जोडने िडक स्तरोन्नती 800

263
ओखलढंुगा सजल्ला सिसद्धचरण राजमागयदसेख कारागार रुम्टी हुाँद ैरुम्जाटार 

सवमानस्थल जाने िडक स्तरोन्नती। 600

264
ओखलढंुगा सजल्ला िलाले भञ्जयाङ्ग मुलखकय  गासवि धोरखोटीको पुवायधार 

सवकाि । 400

265
ओखलढंुगा सजल्ला सजल्ला िदरमुकाम इलाका स्वास्थ्य कायायलय दसेख 

सजल्ला कारागार हाद ैजल्पा मा.सव. जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती । 400
266 ओखलढंुगा सजल्ला सिसद्धचरण न.पा. ४ मा नगर पाकय  सनमायण । 400

267
ओखलढंुगा सजल्ला बलखुवेिी ७ बलखु सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 400
268 ओखलढंुगा सजल्ला ठुलाछाप सनिंखेमा ढल सनमायण । 400

269
ओखलढंुगा सजल्ला हकय पुरमा जलजलेश्वर महादवे मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

270
ओखलढंुगा सजल्ला सिसद्धचरण राजमागयदसेख जाल्पा मा.सव.िम्म नाला 

सनमायण । 400
271 ओखलढुङ्गा सि.न.पा. १३ सस्थत िांस्कृसतक िंग्रहालय  सनमायण कायय 400
272 ओखलढुङ्गा सस्थत छसवलाल स्मृती उद्यान स्तरोन्नती कायय 400

273
ओखलढंुगा सजल्ला टेकानपुर सस्थत कासलका दवेी मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200
274 ओखलढंुगा सजल्ला नेल बजारमा ढल सनमायण । 500

275
रामबजार-मालपोत कायायलय- जालपा मसददर- सिसद्धचरण राजमागय ढल 

तथा िडक िुधार ओखलढुङ्गा 1,500
276 स्थानीय कभडयहल सनमायण, सि.न.पा.-३ फढकडााँडा ओखलढंुगा 1,000

सजल्लाको नाम : िोलुखुम्बु

िोलुखुम्बु सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : ओखलढुङ्गा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

277

सिसद्धचरण न.पा. वाडय न.ं ४ मा नगर पाकय  सनमायण

िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

278

बिपाकय  स्तोरन्नसत - रटकट काउण्टर लगायतका बिपाकय  िम्बदधी पुवायधार 

सनमायण तथा बाटो सनमायण ।
12,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

279

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकाम बाहकेको पूवायधार सवकाि - रुम्जाटार 

वजार अाँधेरी नारायणस्थान बाटो स्तरोन्नती तथा नाल सनमायण (रुम्जाटार- 

ओखलढुङ्गा) 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

280

ओखलढुङ्गा सजल्ला मानेभञ्ज्याङमा एकीकृत पूवायधार सवकाि काययक्रम

1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

281

एकीकृत वसस्त सवकाि-  (कुसहसभर- ओखलढुङ्गा)

2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

34,000

282

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - खोटाङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

283
खोटाङ्ग सजल्ला फदिेल बजारलाई िभाहल सनमायण (िसहद मनोज जोिी 

स्मृसत िभागृह) 300

284
खोटाङ्ग सजल्ला वुइपा गासवि ७ मा जंग प्रिाद बास्तोला स्मृसत वाचनालय 

सनमायण । 300
285 खोटाङ्ग सजल्ला फदिेलमा पुष्पलाल स्मृसत भवन सनमायण । 300
286 खोटाङ्ग सजल्ला स्यालगौड े- टेम्मा- लामटाङ्ग िडक स्तरोन्नती । 400

287
खोटाङ्ग सजल्ला फदिेल नपा वडा न ११ मजुवा कासलका भगवसत मसददर 

पररिर ममयत िूधार 200
288 खोटाङ्ग सजल्ला अखोले ५ र ६ अखोले बजारमा ढल सनमायण । 400
289 खोटाङ्ग सजल्ला लासमडााँडा ६ भञ्जयाङ्ग बजारमा ढल सनमायण । 400
290 खोटाङ्ग सजल्ला महादवेस्थान ४ मा िावयजसनक िौचालय सनमायण । 300
291 खोटाङ्ग सजल्ला महादवेस्थान ४ हलेिी मसददरको उत्तरपूवय ढल सनमायण । 400

292
खोटाङ्ग सजल्ला भूते सजरो फक.सम. बाट माझ गाउाँ  पाखली गाउाँ  जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400

293
खोटाङ्ग सजल्ला फदिेल न.पा. वडा न.ं ११ सस्थत मजुवा कासलका भगवती 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 400

294 खोटाङ्ग सजल्ला फदिेल न.पा ३ सस्थत गुप्तेश्वर महादवे गुिा ममयत िुधार । 200

295
खोटाङ्ग सजल्ला डम्बखुय सिवालयमा िहीद प्रभुनाथ भट्टराई स्मृसत चौतारो 

सनमायण 400
296 खोटाङ्ग सजल्लाको खोटाङ बजार िडक स्तरोन्नती । 400

297 खोटाङ्ग सजल्ला फदिेल न.पा. ३ गुप्तेश्वर महादवे गुिा पररिर ममयत िुधार । 400
298 सत्रवेणीचोक-कमय मसददर ढल तथा िडक िुधार फदिेल 1,500
299 खोटाङ बजार ढल तथा िडक सवस्तार खोटाङ 1,000
300 बासक्िला बजार ढल तथा िडक सवस्तार खोटाङ 1,000

301

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि। फदिेल- 

खोटाङ्ग (फदिेल अस्पताल दसेख दोरपा दमुुली िम्म िडक स्तरोन्नती)
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

14,200

302

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - उदयपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

303 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं १ को उदयपुर सजल्ला -८०० वटा (थप) िालविाली/ विय 45,600
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

304
जनता आवाि काययक्रम : उदयपुर – दसलत र सवपन्न िमुदायको लासग– क्रमाग

त १३० वटा 11,981
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

305
जनता आवाि काययक्रम : उदयपुर – दसलत र सवपन्न िमुदायको लासग– नयााँ ४

० वटा 8,192
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

306 उदयपुर सजल्ला तपेश्वरी ९ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300

307
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. वडा न.ं १५ मा दनुवार िमाजको िामुदासयक 

भवन सनमायण  तथा घेरावेरा । 1,000

308
उदयपुर सजल्ला चौदण्डी सस्थत सविािय कासलका बचत तथा ऋण  िहकारी 

िंस्थाको भवन सनमायण । 500
309 उदयपुर सजल्ला िाउने कृसि िहकारी िंस्था िामुदासयक भवन सनमायण । 300
310 उदयपुर सजल्ला रौता ५ मा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
311 उदयपुर सजल्ला नामेटारमा माझखकय  िामुदासयक भवन सनमायण । 300

ओखलढंुगा सजल्लाको जम्मा

खोटाङ्ग सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : खोटाङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : उदयपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

16



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

312 उदयपुर सजल्ला पञ्चावसत १ नेपालटार पञ्चवती िामुदासयक भवन सनमायण । 300

313
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १ सस्थत पत्रकार महािंघको भवन पररिरमा 

कम्पाउण्डवाल सनमायण। 300

314
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. वडा न. ११ बालसवकाि िामुदासयक भवन सनमायण 

। 300
315 उदयपुर सजल्ला जोसगदह ८ मैनहा सस्थत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
316 उदयपुर सजल्ला सिवाई २ सस्थत िुददरपुरमा वृद्धाश्रम सनमायण । 500

317
उदयपुर सजल्ला खााँबुमा नेपाल आफदवािी जनजाती महािंघको भवन सनमायण 

। 300
318 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.ंपा. ४ मा राउत िेवा िदन सनमायण । 500
319 उदयपुर सजल्ला कटारी ६ मा कटारी िामुदासयक भवन सनमायण । 500

320 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १ ब्रह्रमकुमारी राजयोग िेवा केदद्र भवन सनमायण । 300

321
उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा. १६ सस्थत दनुवार मसहला केसदद्रय कायायलय भवन 

सनमायण । 300

322
उदयपुर सजल्ला आपटार सस्थत रौतामाई पोखरी पररिरमा पययटफकय सवश्राम 

गृह सनमायण । 500

323 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १७ सस्थत जेष्ठ नागररक िेवा िदन भवन सनमायण । 300

324
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ११ जलजले सस्थत स्वर्षणम िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
325 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ३ दगुायमसददर पररिरमा धमयिाला सनमायण । 300

326
उदयपुर सजल्ला रामपुर ठोसक्िला िातपते्र ४ र ५ मा बहुमुखी मसहला 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

327
उदयपुर सजल्ला सत्रयुगा न.पा. वडा न.ं १७ रातोमाटे सस्थत खप्तड मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
328 नारद स्मृती िभाहल सनमायण विेडााँडा बेल्टार बिाहा न.पा.   - उदयपुर 500

329
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १० बुद्ध चोक दसेख कमलपुरीया घरिम्म नाला 

सनमायण । 500
330 उदयपुर सजल्ला रौता ५ सस्थत कमायध्योङ्ग गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

331
उदयपुर सजल्ला हसडया गासवि ६ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
332 उदयपुर सजल्ला सिद्धीपुर ४ सवरेदद्र बजारमा नाला सनमायण । 400

333
उदयपुर सजल्ला िुददरपुर िदावस्ती वडा न.ं २ सस्थत फदनाभद्री थान पररिर 

ममयत िुधार । 200

334
उदयपुर सजल्ला हसडया ८ झोरा सस्थत िवेश्वर सिवालय मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

335
उदयपुर सजल्ला हसडया ७ िासदतनगर खेलकुद मैदान घेरावेरा तथा पखायल 

सनमायण । 400

336 उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा. २ िादती नगर टोलको िडक तथा नाला सनमायण । 400

337
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ७ एभरग्रीन मासव थारु गाउाँमा क्याम्पि गेटिम्म 

बाटो तथा नाली सनमायण । 400

338
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १७ प्रा.सव. गसहरोन जाने िडक तथा नाला सनमायण 

। 500

339 उदयपुर सजल्ला िुददरपुर ८ वेल्हा सस्थत रामजानकी मसददर पररिर िुधार । 200

340
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. वडा न.ं १७ पुवय रातमाटे सस्थत महादवे मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
341 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ८ सस्थत सिवमागय नाला सनमायण ।. 400

342
उदयपुर सजल्ला लेकगाउाँ  गासवि ३ ताप्ली पोखरी सस्थत पञ्चकदया मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

343
उदयपुर सजल्ला कटारी न.पा. वडा न.ं ७ जहडी कल्भटय दखेी सिम्ले बिपाकय  

जाने िडक स्तरोन्नती । 400

344
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ८ र ९ बगाहा दमौरट िडकको चुडखेण्ड िडक 

स्तरोन्नती । 700

345 उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा. ८ बगहा चोक दसेख ढल्केिम्मको बाटो स्तरोन्नती । 400

346
उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा.१६ िखुबनी गााँउ उत्तर खोररया टोलिम्मको बाटो 

स्तरोन्नती । 400
347 उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा.२ िंगमटोलमा िडक तथा नाला सनमायण । 400

348 उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा.८ लाईनटोल सिरानबाट िडक तथा नाला सनमायण । 400
349 उदयपुर सजल्ला रौता सचलाउने क्याम्पि भवन जाने िडक स्तरोन्नती । 400
350 उदयपुर सजल्ला रौता ९ राजावाि गासवि भवन जाने बाटो स्तरोन्नती । 700
351 उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा.६ खैजनपुर सस्थत िडक तथा नाला सनमायण । 500

352
उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा. ८ लाईनटोल सस्थत पोखरी िंरिण तथा नाला 

सनमायण । 400

353
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १५ खोरयाटोल सस्थत िदतोिी माता मसददर 

पररिर ममयत िुधार। 200

354 उदयपुर सजल्ला हसडया १ दवेधार सस्थत राजाजी मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

355
उदयपुर सजल्ला सत्र.न. पा.१३ धरमपुर दसेख चुहाड ेस्कुलिम्मको बाटो 

स्तरोन्नती । 400

356
उदयपुर सजल्ला भलायडाडा  उमासव खाट डाडा नेपालटार िडक  तथा नाला 

सनमायण । 400

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

17



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)
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काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

357 उदयपुर सजल्ला जोसगदह ८ सस्थत राजासज मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
358 उदयपुर सजल्ला पोखरी २ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

359
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १७ पुवय रातमाटे सस्थत ज्ञानरि श्यामलेश्वर मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

360 उदयपुर सजल्ला हसडया २ ज्यासमरे सस्थत राजाजी थान पररिर ममयत िुधार। 200

361
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ४ डााँडा टोल सस्थत दवेी दगुाय मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

362
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ८ ढल्के सस्थत सिद्धकाली मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

363
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ५ पतायहा सस्थत राजाजी मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

364
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १० दउेरी सस्थत राजाजी मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200
365 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ७ सस्थत मुकय टवा मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

366
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ५ पतायहा सस्थत लक्ष्मीनारायण मसददर पररिर 

ममयत िुधार। 200
367 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा.३ सस्थत भगवती मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

368 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ८ सस्थत सजतमहान मसददर पररिर ममयत िुधार। 500
369 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १४ राधा कृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

370
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १२ ककनी सस्थत ककनी मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

371 उदयपुर सजल्ला भलायाडााँडा सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

372
उदयपुर सजल्ला सत्रयुगा न.पा. ३ सड.एम. गेटबाट छोटो बाइपाि िडक तथा 

ढल नाला तथा पककी िडक ममयत िंभार । 1,000
373 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ६र ७ भुल्के-िनुवा- खैजनपुर िडक स्तरोन्नती 400
374 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. २ फढसम्क मसददर पररिर िुधार । 200

375
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १३ १५ र १६ राजावाि-बैरेनी-भण्टावारी िडक 

स्तरोन्नती 400
376 उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १३ चुहाड ेसपपलबोट वरगाउाँ  िडक स्तरोन्नती । 400

377 उदयपुर सजल्ला सिसद्धपुर िाउने गासवि सिसद्धपुर िाउने िडक स्तरोन्नती । 400

378
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. २ सिवालय टोलमा थापाको समलको पुवयतिय को 

िडकमा नाला सनमायण । 400
379 उदयपुर सजल्ला बे.ब.न.पा. ४ पुष्पलाल चोकमा पाकय  सनमायण । 400

380
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. ४ अिारी-बेहरवा-ढीकटोलिम्मको िडकमा नाला 

सनमायण । 400
381 उदयपुर सजल्ला बे.ब.न.पा. ४ भुल्के-लासमचौर िडक स्तरोन्नती । 400
382 उदयपुर सजल्ला रौता भुटार मुकुय ची पुवारे भुटार िडक स्तरोन्नती । 400
383 उदयपुर सजल्ला हसडया ५ हसडया थारुटोल िंरिण । 400

384
उदयपुर सजल्ला आपटार रौता पययटफकय िेत्र िंरिण तथा रौतामाई 

पोखरीमा घाट सनमायण । 400
385 उदयपुर सजल्ला पञ्चावती गासवि उदयपुर गढी िंरिण । 400
386 उदयपुर सजल्ला चौदण्डी गासवि चौदण्डीगढी िंरिण । 400

387
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १२ कासलखोला सस्थत तै्रलोक्य नाथ सिवालय 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

388
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा. १३ धरमपुर सस्थत आदीवारा मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
389 उदयपुर सजल्ला हसडया  गासवि ६ को िडक स्तरोन्नती । 400

390
उदयपुर सजल्ला सत्र.न.पा १७ गाइरोन थारु टोल सस्थत इनार ममयत तथा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 400

391 उदयपुर सजल्ला रौता-पुवाटे-सडल्लसवर-माझखकय  नामेटार िडक स्तरोन्नती । 400
392 उदयपुर सजल्ला धपर चपहन िाउने ४ बाटो स्तरोन्नती 400

393

उदयपुर सजल्ला सत्रयुगा ७ सस्थत गाईघाट कदमाहा िडक दसेख सत्रयुगा जनता 

बहुमुखी क्याम्पि गेट हुाँद ैजोरपोखरी िामुदासयक वन उपभोिा बाटो 

स्तरोन्नती । 400

394

एक िहर एक पसहचान - सत्रयुगा नगरपासलका जलजले भदटावारी खाट 

मसददर वाघचौरी िाही खोला राजावाि िहरी िडक स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

395
एक िहर एक पसहचान - पुरानो हवाइमैदान सत्रयुगामा कृर्षि बजार सनमायण

िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

396

एक िहर एक पसहचान - सत्रयुगा नगरपासलका लक्ष्मीपुर पतायहा वेहरवा हुाँद ै

चतारा गाइघाट िडक स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

397

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ख) बिपाकय  

(पार्ककङ्ग स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र िौंचालय सनमायण 

आफद) सनमायण  सत्रयुगा न.पा. ७ ।  सत्रयुगा - उदयपुर िालविाली/ विय 15,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
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अपेसित उपलसधध कैफियत

398

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ख) बिपाकय  

(पार्ककङ्ग स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र िौंचालय सनमायण 

आफद) सनमायण सत्रयुगा न.पा. ४ वरुवा ।  सत्रयुगा - उदयपुर िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

399

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - क) सत्रयुगा 

नगरपासलका वडा न.ं २ बााँिघारीदसेख सत्रयुगा खोला िम्म नाला सनमायण ।  

सत्रयुगा - उदयपुर िालविाली/ विय 6,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

400

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सत्रयुगा मदन भण्डारी स्मृसत िभाहल तथा असतसथ गृह सनमायण -नयााँ
िालविाली/ विय 40,000

401

एकीकृत वसस्त सवकाि- वडा नं १० िौरेली टोल हुद ैबुधवारे भोलेनी िम्म 

बाटो तथा नाली सनमायण (वेलटार विाहा–उदयपुर)
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

402

एफककृत पुवायधार सवकाि - उदयपुर सजल्ला चौदण्डी गा.सव.ि. सस्थत  

ऐसतहासिक चौदण्डी गढी दरवारमा भ्यूटावर सनमायण
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

403

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को  गुरु योजना/ भौसतक 

सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन (वि पाकय  सनमायण)। कटारी -

उदयपुर िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

404

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन १. 

वेलटार बजारको वि पाकय  सनमायण २० लाख र २. िासवक बिाहा गा.सव.ि. 

वडा न.ं ८ मा विे डाडााँमा वि स्टप तथा प्रसतिालय सनमायण २० लाख । 

िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

405
एकीकृत वसस्त सवकाि- सिवालय पाकय  सनमायण (िुददरपुर ४ –उदयपुर)

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

406

उदयपुर सजल्ला सत्रयुगा न.पा. वडा न.ं १७ गाइघाट चुहाड ेिडक खण्डको 

दसिण भुमरिुवा थारुटोल दसेख दनवारेटोलको इनारिम्मको िडक स्तरोन्नती 

। िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

407

एकीकृत वसस्त सवकाि- उदयपुर सजल्ला जोसगदह ६ मा िामुदासयक पाकय  

सनमायण ।
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

408

एकीकृत वसस्त सवकाि- उदयपुर सजल्ला िुददरपुर ६ मा सिवालय पाकय  

सनमायण ।
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

409
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - हसडया

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

410
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - सिवाई

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

411

एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - 

राजावाि सत्र.न.पा १६
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

412
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - मुकुय ची

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

413
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - माझखकय

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

414

एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - 

कुलेनटार आपटार
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

415
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - तपेश्वरी

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

416
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - जोसगदह

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

417
एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - रामपुर

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

418

एफककृत वस्ती सवकाि तथा बजार व्यवस्थापन गने कायय । उदयपुर - 

नेपालटार
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

233,373उदयपुर सजल्लाको जम्मा

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)
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आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

419

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िप्तरी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

420 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को िप्तरी सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

421
जनता आवाि काययक्रम िप्तरी – दसलत र सवपन्न मुिलमानका लासग– क्रमागत

 २३० वटा
िालविाली/ विय 19,468

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

422 िप्तरी सजल्ला सविहरीया गासवि वडा न.ं ४ मा िामुदासयक भवन सनमायण 300
423 िप्तरी सजल्ला लालापट्टी गासवि ४ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

424
िप्तरी सजल्ला औरही  गासवि वडा नं ८ सस्थत ित्तेपुर चौकमा िामुदासयक 

भवन सनमायण 300
425 िप्तरी सजल्ला सतलाठी गासविवडा न.ं २ मा वृद्धाश्रम सनमायण । 600

426
िप्तरी सजल्ला िखडा गासवि वडा न.् १ सस्थत रामजानकी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

427
िप्तरी सजल्ला िकरपुरा गासवि वडा न.् ३ सस्थत राम जानकी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

428
िप्तरी सजल्ला कोचावखारी लोखरम गासवि वडा न.ं ३ सस्थत सिव मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

429
िप्तरी सजल्ला बोरीया गासवि ७ सस्थत बाबा सडहवार मसददर पररिर तथा 

अधुरो धमयिाला सनमायण । 200

430
िप्तरी सजल्ला सविहररया ८ सस्थत पिुपसतनाथ महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

431
िप्तरी सजल्ला मलेठ गासवि वडा न.ं १ सस्थत रामजानकी सतथयस्थलमा 

धमयिाला तथा पोखरी घाट सनमायण । 500

432
िप्तरी सजल्ला कोइलासड गासवि वडा न.ं १ दसेख वडा न.ं ९ िम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 400

433
िप्तरी सजल्ला सविहरीया गासवि ४ सस्थत िरस्वती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

434
िप्तरी सजल्ला सविहरीया गासवि वडा न.ं ४ सस्थत रामजानकी तथा भगवती 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

435
िप्तरी सजल्ला बभनगमाकट्टी ९ मंिापुर सस्थत िदगुरु कसवर ितलोक िेवा 

आश्रम पररिर िुधार । 300

436 िप्तरी सजल्ला मधेपुरा वडा न.ं ७ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

437
िप्तरी सजल्ला लालपटी वडा न.ं ३ सस्थत फकिनाराम मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
438 िप्तरी सजल्ला दौलतपुर ३ राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
439 िप्तरी सजल्ला मैनािह्रिबाहु ९ रामजानकी मसददर घेरावेरा । 200

440
िप्तरी सजल्ला बरिाईन गासविको हाट बजार दसेख टोलकव बाटो हुाँद ैकुिाहा 

र वनरझुल्ला टोलिम्मको िडक स्तरोन्नती । 400
441 िदगुरु कवीरितलोक िेवा आश्रम,बमनगामाकट्टी ९, मंिापुर (िुददरनगर) 300

442
िप्तरी सजल्ला औरही  गासवि वडा नं ८ सस्थत कामत पोखरीमा छरठघाट 

सनमायण 400

443
िप्तरी सजल्ला कंचनरुपनगरपासलका वडा न.ं ८ वसस्तपुर सस्थत श्री राजाजी 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 300

444

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  (पार्ककङ्ग 

स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र िौंचालय सनमायण आफद) सनमायण 

।  राजसवराज - िप्तरी िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

445

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

राजसवराज
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

446

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण ( खानेपानी तथा िरििाइ 

सडसभजन कायायलय िमेत) िप्तरी िालविाली/ विय 6,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

447

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि (नाला सनमायण)-

 िप्तरी- ित्तेपुर
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

448

347192
एकीकृत वसस्त सवकाि- बभनगामाकट्टी – ६ नहर दसेख लवण मा.सव. हुद ै

मधेपुरािम्मको बाटो स्तरोन्नती -(बभनगामाकट्टी - िप्तरी)
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

605,268

449

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - सिरहा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

िप्तरी सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : िप्तरी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : सिराहा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

20



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

450 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को सिराहा सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

451
जनता आवाि काययक्रम : सिरहा – दसलत र सवपन्न मुिलमानका लासग– क्रमा

गत २४५ वटा 10,737
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

452 सिराहा सजल्ला कृष्णपुर गासवि ५ मा िामुदमसयक भवन सनमायण । 500

453
सिरहा सजल्ला परररया ४ लोहवररया हाल लहान नगरपासलकामा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 600

454 सिरहा सजल्ला गोलबजार न.पा वडा न.ं ७  मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
455 सिरहा सजल्ला गोलबजार न.पा वडा न.ं ८ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
456 सिराहा सजल्ला गोलबजार न.पा.६ सस्थत सिविासदत भवन सनमायण । 300

457
सिराहा सजल्ला तेनुवापट्टी गासवि वडा न.ं ५ सस्थत दसलत टोलमा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

458
सिरहा सजल्ला मझौरा गासवि ५ सस्थत दसलत मुिहर टोलमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

459
सिरहा सजल्ला रामनगर समचैया न.पा. १ रामपुर सवताय टोलमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300
460 सिरहा सजल्ला कजयनह बजारमा धमयिाला सनमायण । 400
461 सिरहा सजल्ला रामपुर सवताय ७ कापरटोलमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
462 सिरहा सजल्ला गोलबजार न.पा. वडा न.ं ७ मा िडक स्तरोन्नती । 400
463 सिरहा सजल्ला गोलबजार व.पा. वडा न.ं ७ मा नाला सनमायण । 400
464 सिरहा सजल्ला धनगढी नपा छपरासड बजारको िडक तथा नाला सनमायण । 400

465
सिरहा सजल्ला कल्याणपुर जधदी वडा नं. ४ सस्थत दवी मरहानी मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

466
सिरहा सजल्ला गोलबजार न.पा. वडा न.ं ८ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

467
सिरहा सजल्ला िुलवररया गासवि सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
468 सिरहा सजल्ला लाहान न.पा. ११ र १२ को िडक स्तरोन्नती । 400

469
सिरहा सजल्ला कचनारी ९ बडहरी गाउाँ  सस्थत रामजानकी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

470
सिरहा सजल्ला रामनगर समचैया न.पा. १ सस्थत रामजानकी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
471 सिरहा सजल्ला मौवाही ८ सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
472 सिरहा सजल्ला गाढा ४ सस्थत सविहराबाबा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

473

एक िहर एक पसहचान - सिराहा नगरपासलकामा पूवायधार सवकाि

िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

474

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने-

सिराहा
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

475

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  (पार्ककङ्ग 

स्थल, रटकट काउदटर, वकय  िप तथा िटर र िौंचालय सनमायण आफद) सनमायण 

।  सिराहा -सिराहा िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

599,837
1,522,178

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सिराहा सजल्लाको जम्मा

िगरमाथा अञ्चलको जम्मा

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

21



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

476

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - धनुिा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

477
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को धनुिा सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

478
धनुिा सजल्ला सिरेश्वर नगरपासलका वडा न.ं १ रम्दयैामा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500

479
धनुिा सजल्ला सिरेश्वर नगरपासलका वडा न.ं ४ कुमरौलमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
480 धनुिा सजल्ला िगामधुकरही ५ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
481 धनुिा सजल्ला िासदतपुरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

482
धनुिा सजल्ला तुल्िीयाही सनकाि वडा न.ं ८ मा िंगम िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
483 धनुिा सजल्ला दहुवी ६ मा कृयापुत्री भवन सनमायण । 500
484 धनुिा सजल्ला सिरेश्वर न.पा. १० मा औरहा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
485 धनुिा सजल्ला मंगलपुर ३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
486 धनुिा सजल्ला सि.न.पा. ६ सस्थत कसवरकुट्टी भवन सनमायण । 300

487
धनुिा सजल्ला ज.उ.म.न.पा.२५ लसक्ष्मसनया बजारमा कसवरकुट्टी भवन 

सनमायण । 300
488 धनुिा सजल्ला अण्डुपरट्ट ९ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

489 जनकपुर १४ मुजेसलया, पसश्चमटोलमा िामुदासयक भवन सनमायण । (क्रमागत) 1,000

490
धनुिा सजल्ला तुल्िीयाही जधदी गा.सव.ि. वडा न.ं ६ मा िामुदासयक भवन 

सनमायण 300
491 धनुिा सजल्ला धनौजी गासवि ६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

492
धनुिा सजल्ला लसक्ष्मसनया बजारमा िसहद कामेश्वर कुिेश्वर स्मृसत भवन 

सनमायण । 500
493 धनुिा सजल्ला वसनसनयामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
494 धनुिा सजल्ला सिनुरजोडा ६ मा पुस्तकालय भवन सनमायण । 300
495 धनुिा सजल्ला समसथला न.पा. ६ ढल्केवरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500

496 धनुिा सजल्ला जनकपुर १४ सस्थत ॎ िासदत समसथला बारटका भवन सनमायण । 300

497
धनुिा सजल्ला दहुवी १ सस्थत िसहद िरोज प्रिाद कोइराला असतसथ गृह 

सनमायण । 500
498 धनुिा सजल्ला अददपुटी ८ कटरेट वडकाटोल िामुदासयक भवन सनमायण । 300
499 धनुिा सजल्ला बहडेाबेला ६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

500
धनुिा सजल्ला समसथलेश्वर सनकाि गासवि लसलया टोल सस्थत िरस्वती यूवा 

क्लवको अधुरो भवन सनमायण । 500

501 धनुिा सजल्ला ज.न.पा ९ सस्थत हनुमान  मसददर पररिर सनमायण िुधार कायय 200

502
धनुिा सजल्ला िपही ८ सस्थत सव.पी िामासजक िेवा केदद्रको भवनमा 

पुस्तकालय तथा िभाहलको तला थप गने कायय 2,500

503
धनुिा सजल्ला ज.उ.म.न.पा सस्थत महाराजिागर पगलाबाबा धमयिाला 

सनमायण 800

504
धनुिा सजल्ला तुल्िीयाही सनकाि वडा न.ं ९ सस्थत प्रासचन दगुाय मसददर र 

ठाकुर पोखरी पररिर ममयत िुधार । 200

505

धनुिा सजल्ला सिरेश्वर न.पा. अवसस्थत प्रहरी कायायलउको िामुने दसेख 

सिरेश्वर मासव चदद्रपुर-रमदयैा-िपसह हुाँद ैसनकाल गाउाँिम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 400

506

धनुिा सजल्ला गोपालपूर गासविको प्रस्टोकी गाउाँ  दसेख चौहरवा गाउाँ  हुाँद ैठेरा 

गाउाँको पसश्चक छेउ हुाँद ैजमूसनया गाउाँ  हुाँद ैबेङ्गा गाउाँिम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 400

507

धनुिा सजल्ला िपही र असगलेिवा गाउाँहरुको सबच हुाँद ैगएको हाइवेबाट 

असगलेिवा गाउाँ  हुाँद ैCTEVT द्वारा सनमायणासधन पोसलटेकसनक इसदस्टच्यूट हुाँद ै

गजररया गाउाँिम्मको िडक स्तरोन्नती । 400

508
धनुिा सजल्ला ज.उ.न.पा. १ रेल्वे लाईन सिवपथ रोड दसेख पुल्चोकिम्म 

सप.सि.सि. र नाला सनमायण । 400

509
धनुिा सजल्ला समसथला न.पा. वडा न.ं ३ सस्थत जम्काभेट पुस्तकालय सनमायण 

। 300

510
धनुिा सजल्ला ज.उ.न.पा. वडा न.ं १५ रामपुर सस्थत सडहवार स्थान मंफदर 

पररिर ममयत िुधार । 200

511
धनुिा सजल्ला जनकपुर उ.म.न.पा. वडा न.ं १० सचत्रगुप्त िेवा िसमसत 

अदतगयतको िभाहल सनमायण । 1,000
512 धनुिा सजल्ला िासदतपुरमा धरिमसददरमा धमयिाला सनमायण । 300

513
धनुिा सजल्ला ज.उ.म.न.पा. २५ कुम्हरौडा सस्थत हनुमान मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

514 धनुिा सजल्ला मंगलपुर ३ फदगम्बरपुर सस्थत रामजानकी धमयिाला सनमायण । 300
515 धनुिा सजल्ला सि.न.पा. ५ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
516 धनुिा सजल्ला िपही ४ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
517 धनुिा सजल्ला गोपालपुर सस्थत राम जानकी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
518 धनुिा सजल्ला औरही ४ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

519
धनुिा सजल्ला दवेसडहा गा.सव.ि. वडा न.ं ७ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : धनुिा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

520
धनुिा सजल्ला ज.न.पा ९  सडहवार स्थान  सस्थत  राम जानकी  मसददर 

पररिरमा धमयिाला सनमायण िुधार कायय 1,000
521 धनुिा सजल्ला ज.उ.म.न.पा. ७ सस्थत दधुमसत िमिान घाट सनमायण । 400
522 धनुिा सजल्ला िासदतपुर ९ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

523
धनुिा सजल्ला समसथलेश्वर मौवाही ४ सस्थत सडहवार मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

524
धनुिा सजल्ला समसथलेश्वर सनकाि ६ सस्थत लसलयामा सिव मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

525
धनुिा सजल्ला समसथलेश्वर सनकाि ४ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

526
धनुिा सजल्ला मानसिहपट्टी ७ सस्थत राम जानकी मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200
527 धनुिा सजल्ला बसनसनमा २ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

528
धनुिा सजल्ला ज.उ.म.न.पा २५ मा तारा स्वगयद्वारी (मिानघाट) मा पूवायधार 

सवकाि । 400

529 धनुिा सजल्ला लगमा गाडागुठी ९ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
530 धनुिा सजल्ला लगमा गाडागुठी १ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
531 धनुिा सजल्ला पौडशे्वर ५ सस्थत पूणेश्वर नाथ मसददर ममयत िुधार । 200

532
धनुिा सजल्ला जनकपुर उपपा १४ प्रगसतनगरमा मसददर पररिरमा धमयिाला 

सनमायण । 200
533 धनुिा सजल्ला तुसल्ियाही १ सस्थत महारासनथान पररिर ममयत िुधार । 200
534 धनुिा सजल्ला िुलगामा २ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
535 धनुिा सजल्ला नगराईन ४ सस्थत राघो बाबा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

536 धनुिा सजल्ला घोढघाि २ सस्थत भूइया बाबा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
537 धनुिा सजल्ला नगराईन १ सस्थत भैरव बाबा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
538 धनुिा सजल्ला बहडेाबेवा २ सस्थत सडहबार थान पररिर ममयत िुधार । 200
539 धनुिा सजल्ला तुसल्ियाही ५ सस्थत महासजद पररिर ममयत िुधार । 200

540
धनुिा सजल्ला ज.उ.न.पा. १६ हर्कदनाथ मसददर दसेख रेल्वे लाईनिम्म 

सप.सि.सि. र नाला सनमायण । 400
541 धनुिा सजल्ला जटही गासवि ८ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

542
धनुिा सजल्ला हिपुर कठपुल्ला सस्थत जमुनामाई मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200
543 धनुिा सजल्ला जउमनपा १२ कुवामा भुतही  पोखरी ममयत िुधार । 500

544
धनुिा सजल्ला जनकपुर उमनपा ८ वासल्मफकिर पोखरीको उत्तरी डीलमा 

अधुरो पक्कीघाट सनमायण । 200
545 धनुिा सजल्ला जउमनपा रजौल सस्थत लबकी पोखरी ममयत िुधार । 500

546

एक िहर एक पसहचान - जनकपुर उपमहानगरपासलका ऐसतहासिक वाह्र 

सवघहा िेत्रमा एकीकृत सवकाि एवं हररयाली पाकय  सनमायण । िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

547

एक िहर एक पसहचान - जनकपुर उपमहानगरपासलका दसेवचोक पररिर 

िुधार तथा गोदावरी मासव दसेख रामजानको मसददर, सडहवारस्थान हुाँद ै

रुसक्मनीिरमा िडक नाला िुधार एवं िोलार वसत्त जडान
िालविाली/ विय 4,750

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

548

एक िहर एक पसहचान - जनकपुर उपमहानगरपासलका मुजेसलयामा 

सड.सप.आर. बमोसजम सिता पुष्प बारटकामा पूवायधार सनमायण (दोस्रो चरण)
िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

549

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

जनकपुरधाम
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

550

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं १० सस्थत 

अरगजा पोखरीको बहुविीय खररद योजना बमोसजम िंरिण कायय गने । 

जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

551

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं १३ सस्थत 

मणीमण्डप (िीता पुष्पबारटका) िेत्रमा सडटेल इसदजसनयररङ्ग ररपोटय 

बमोसजम  सनमायण कायय गने । जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

552

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - जनकपुर उ.म.न.पा 

वडा नं ९ कदया मा.सव. हुाँद ैसिफद्द मनकामना हनुमान मसददर िडक स्तरोन्नसत 

गने कायय । जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा
िालविाली/ विय 2,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

553

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - राम मसददर 

अगाडीको पाकय  सनमायण । जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

554

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं ११ सस्थत 

लक्ष्मण िागर पोखरीको िंरिण कायय गने । जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

555

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं ९  

रुसक्मनीिर पोखरी िंरिण र हररयाली पाकय  सनमायण । जनकपुर उ.म.न.पा- 

धनुिा िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

556

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  -जानकी मसददर- दवेी 

चोक- सपडारी चोक िडक खण्डमा िोलार बसत्त जडान (िहरी िडक) - 

जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

557

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - महाराज िागर 

पोखरी िंरिण कायय िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183
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558

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वाडय न ९ िरस्वसत 

मासव दसेख िलहिे मसददर िम्मको बाटो स्तोरन्नसत
िालविाली/ विय 1,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

559

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - जानकी मसददर 

अगासडको तेलहा तथा मरहा पोखरी िंरिण गरी सग्रन बेल्ट सनमायण । 

जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा िालविाली/ विय 12,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

560

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - नगरपासलकाहरुको 

आवसधक योजना कायायदवयन गने - वडा न.ं ८ वडा िसमसत कायायलय 

पसश्चमको नारायणटोलको सप. सि. सि. िडकबाट असिकुण्ड जाने िडक जोडने 

खण्ड स्तरोन्नसत गने कायय । जनकपुर उ.म.न.पा- धनुिा िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

561

जनकपुर उ.म.न.पा. २० दउेपुरा रुपैठा सस्थत नोचा पैखरी िंरिण, बाटो 

स्तरोन्नती तथा  सपकसनक स्पट सनमायण
िालविाली/ विय 3,999

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

562
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय धनुिाको 

Annex भवन सनमायण
िालविाली/ विय 8,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

563

िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय धनुिाको 

पररिर िुधार िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

564

महदेद्रनारायण सनधी समसथला िांस्कृसतक केदद्रको  िर्षनचर तथा वाफक 

सनमायण गने
िालविाली/ विय 1,000

स्थासनय िभा िम्मेलन तथा 

िााँस्कृसतक काययक्रम िंचालन भई 

िहजता हुने

565

महदेद्रनारायण सनधी समसथला िांस्कृसतक केदद्रको (असडटोररयम) भवन 

सनमायण गने िालविाली/ विय 500

स्थासनय िभा िम्मेलन तथा 

िााँस्कृसतक काययक्रम िंचालन भई 

िहजता हुने

566

महदेद्रनारायण सनधी समसथला िांस्कृसतक केदद्रमा ल्याण्डस्केप तथा िासलक 

सनमायण गने ।
िालविाली/ विय 1,000

स्थासनय िभा िम्मेलन तथा 

िााँस्कृसतक काययक्रम िंचालन भई 

िहजता हुने

567

महदेद्रनारायण सनधी समसथला िांस्कृसतक केदद्रको कदिेरेदि हल तथा 

प्रिािसनक भवन ममयत  गने िालविाली/ विय 1,000

स्थासनय िभा िम्मेलन तथा 

िााँस्कृसतक काययक्रम िंचालन भई 

िहजता हुने

568

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

महदेद्रनगर बजारमा चक्रपथ सनमायण । महदेद्रनगर - धनुिा िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

569

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - 

एफककृत पूवायधार सवकाि ।धनुिाधाम - धनुिा िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

570

एकीकृत वसस्त सवकाि-मासचसझटकैया वडा न.ं १ (मासचसझटकैया - धनुिा)

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

571

एकीकृत वसस्त सवकाि- सिनुरजोडा गा.सव.ि. मा पूवायधार सवकाि 

(सिनुरजोडा  - धनुिा)
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

572

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

बिपाकय  सनमायण ।  धनुिाधाम - धनुिा िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

573

एकीकृत वसस्त सवकाि- धनुिा सजल्लाको हिंपुर कठिुल्ला गा.सव.ि. मा 

एकीकृत पूवायधार सवकाि ।
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

574

एकीकृत वसस्त सवकाि- लक्ष्मीसनया बजारदसेख दोहोर (सिनरजोडा गा. सव. 

ि.) िम्म बाटो स्तारोन्नसत -   (सिनुरजोडा - धनुिा)
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

575

एकीकृत वसस्त सवकाि- भौसतक सवकाि योजना अनुरुप सिनुरजोडा गासवि 

वडा न.ं ९ दोहरमा िडक तथा पोखरी िंरिण - (सिनुरजोडा - धनुिा)
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

576

एकीकृत वसस्त सवकाि- धनुिा सजल्लाको िपही गा.सव.ि. िपहीको पूवायधार 

सवकाि ।
िालविाली/ विय 7,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

729,049

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

धनुिा सजल्लाको जम्मा

24
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577

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - महोत्तरी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

578
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को महोत्तरी सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

579 महोत्तरी सजल्ला सिग्याही ८ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
580 महोत्तरी सजल्ला लोहारपट्टी गासवि ७ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
581 महोत्तरी सजल्ला खयरमारा ९ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
582 महोत्तरी सजल्ला िम्िी ५ मा दिुादको दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
583 महोत्तरी सजल्ला िम्िी ६ मा  दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
584 महोत्तरी सजल्ला खोपी १ मा  जनजाती िामुदासयक भवन सनमायण । 300
585 महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ६ पािवानको धमयिाला सनमायण । 300
586 महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि लेउरीमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
587 महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
588 महोत्तरी सजल्ला महदयैा तपनपुरमा धमयिाला सनमायण । 300
589 महोत्तरी सजल्ला पिाय दवेडा ४ मा धमयिाला सनमायण कायय 300

590
महोत्तरी सजल्ला इटहवाय कट्टी गासवि वडा न.ं १० सस्थत रामजानकी मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

591
महोत्तरी सजल्ला मनरा गासवि वडा न.ं ८ सस्थत महारानी स्थान मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

592
महोत्तरी सजल्ला बर्कदवाि २ सस्थत सिव मसददर फदख पसश्चम जाने बाटोमा 

दवैु तिय  नाला सनमायण । 400

593
महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ८ सस्थत िहलेि मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
594 महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि बलवा बजार व्यवस्थापन कायय । 400

595
महोत्तरी सजल्ला िुददरपुर गासवि वडा न.ं ७ सस्थत ठाकुरजी रामललाजी 

राम जानकी मसददर पररिरमा धमयिाला सनमायण । 300

596
महोत्तरी सजल्ला िम्िी ३ सस्थत मदरिा र कसिस्थानको कम्पाउण्ड वाल 

सनमायण । 400
597 महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ८ मा मसददर पररिर िुधार । 200
598 महोत्तरी सजल्ला लोहारपट्टी गासवि लोहारपट्टी बजार व्यवस्थापन कायय । 400
599 महोत्तरी सजल्ला हासत्तलेट गासवि वडा नं ८ सस्थत िडक स्तरोन्नती । 400

600
महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ४ मलाहटोलमा अधुरो धमयिाला 

सनमायण । 300
601 महोत्तरी सजल्ला पंडौल गासवि वडा न.ं २ मा अधुरो धमयिाला सनमायण । 300

602
महोत्तरी सजल्ला बेलगााँडी ५ सस्थत कुिेश्वरनाथ महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
603 महोत्तरी सजल्ला सबजलपुरा डााँडाटोल बजारमा नाला सनमायण । 400
604 महोत्तरी सजल्ला धरमपुर पडररया बजारमा नाला सनमायण । 400
605 महोत्तरी सजल्ला सितापुर बजारमा नाला सनमायण । 400
606 महोत्तरी सजल्ला बर्कदवाि चौकको दााँया बााँया ढल तथा नाल सनमायण । 400

607
महोत्तरी सजल्ला सबजलापुर ६ दसेख पसश्चम रामादद चौक नसजकको खोसल्िमा 

कल्भटय सनमायण । 400

608
महोत्तरी सजल्ला मेघनाथ गोरदहा गासवि कायायलयबाट गोरहदहा 

जानेबाटोको ४ र ५ को खोलामा कल्भटय सनमायण । 400

609
महोत्तरी सजल्ला बर्कदवाि न.पा. बेलगाछी दसिण अस्पताल जाने बाटोमा 

नाला सनमायण । 400

610
महोत्तरी सजल्ला बनौटा गासवि वडा न.ं २ सस्थत राम जानकी मसददर पररिर 

ममयत िुधार। 200

611
महोत्तरी सजल्ला बलवा गासवि वडा न.ं ८ सस्थत कृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

612
महोत्तरी सजल्ला िााँढा गासवि २ सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

613
महोत्तरी सजल्ला बगेवा गासवि ४ कोल्म्छुवा सस्थत स्वंय िम्भुनाथ महादवे 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
614 महोत्तरी सजल्ला पिाय दवेडा ४ मा नाला सनमायण कायय 400
615 महोत्तरी सजल्ला िााँडा सस्थत मनुजी कुट्टी पररिर ममयत िुधार । 500

616

एक िहर एक पसहचान - बर्कदवाि नगरपासलका गौरीडााँडा हाट बजार 

व्यवस्थापन
िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

617

एक िहर एक पसहचान - बर्कदवाि नगरपासलका बर्कदवाि हाट बजार 

व्यवस्थापन
िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

618

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

,जलेश्वर
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

620

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - मुख्य बजार िेत्रको 

िडक स्तरोन्नती तथा ढल सनमायण। जलेश्वर - महोत्तरी
िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

सजल्लाको नाम : महोत्तरी
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

621

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  सनमायण । 

जलेश्वर - महोत्तरी
िालविाली/ विय 1,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

622

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

 पूवायधार सवकाि । बर्कदबाि -  महोत्तरी िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

623

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- 

 मनरा बजार  िडक ढल  िूधार - मनरा-  महोत्तरी
2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

606,950

624

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िलायही सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

625
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को िलायही सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

626
िलायही सजल्ला वरहथवा-७मा नेपाल कथवसनया िेवा िमाजको धमयिाला 

सनमायण 500
627 िलायही सजल्ला वरहथवा-८ टांडी टोलमा धमयिाला सनमायण 500
628 िलायही सजल्ला वरहथवा-६  ढंुगे्रखोलामा चौतारो सनमायण 300

629
िलायही सजल्ला वलरा १ लक्ष्मीपुर दसिणवारी टोलमा िामुदासयक भवन 

सनमायण (परसत)। 300

630
िलायही सजल्ला अतै्रली गासवि वडा न.ं ५ पाकरगाछीमा मसहला िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

631
िलायही सजल्ला मलंगवा नगरपासलका वडा न.ं ३ सस्थत जामीया िसहदा 

कौिरे इस्लामको भवन सनमायण । 300
632 िलायही सजल्ला खैवाय गासवि वडा न.ं ६ सस्थत िामुदासयक भवन सनमायण । 300

633
िलायही सजल्ला बलरा १ लक्ष्मीपुर दसिणबारी टोलमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
634 िलायही सजल्ला बलरामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

635
िलायही सजल्ला बरहथवा गा.सव.ि. मा महाकसव लक्ष्मी प्रिाद दवेकोटा 

पुस्तकालय भवन सवस्तार तथा बैठक कोठा सनमायण । 300
636 िलायही सजल्ला हररवन न.पा. १ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

637
िलायही सजल्ला चदद्रपुर गा.सव.ि.को नाढीमन दखेी दसिण पने रा.म. 

जदमभूमी प्रसतष्ठानमा धमयिाला सनमायण कायय । 300
638 िलायही सजल्ला िंग्रामपुर ७ मा धानुक धमयिाला सनमायण । 300
639 िलायही सजल्ला ववरगंज १ मा धमयिाला सनमायणा । 300
640 िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा. ५ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
641 िलायही सजल्ला भगवतीपुर गा.सव.ि. ८ िामुदासयक भवन सनमायण । 300
642 िलायही सजल्ला ढुगेखोला ८ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

643 िलायही सजल्ला िमाज िेवा युव कलव राजघाट भवन तथा सजमहल सनमायण । 500
644 िावयजसनक पोखरी िरििाई तथा ममयत बलारा ८ िलायही 500
645 िावयजसनक पोखरी िरििाई तथा ममयत अनायहा ५ िलायही 500
646 हजररया कोइरी टोल िम्हस्थानमा प्रसतिालय िलायही 500
647 बगदह जयपुर मोडमा प्रसतिालय िलायही 500
648 सवतायटोल नहर चोकमा प्रसतिालय िलायही 500

649
िलायही सजल्ला खैवाय गासवि वडा न.ं ६ सस्थत बौधीमाता मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

650
िलायही सजल्ला मलंगवा नगरपासलका वडा न.ं ९ सस्थत क्रसब्रस्तानको 

बाउसण्िवाल सनमायण । 400

651 िलायही सजल्ला राजघाट सस्थत िमतेन छयोसलङ गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

652
िलायही सजल्ला नेत्रगंज ६ नवलपुर सस्थत लक्ष्मीनारायण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

653
िलायही सजल्ला हररपूवाय गा.सव.ि. वडा नं ३ दसेख बााँके खोलािम्मको िडक 

ममयत तथा ग्राभेल कायय 400

654
िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा. ६ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

655
िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा. वडा न.ं ५ िमुिैली टोलमा राम जानकी 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
656 िलायही सजल्ला िंकरपुर ६ सस्थत ब्रह्म स्थान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

657
िलायही सजल्ला भवानीपुर गासवि ९ को मुिहर दसलत वसस्तमा धमयिाला 

सनमायण । 300
658 िलायही सजल्ला ढुाँगे्रखोला गासवि ६ मा प्रसतिालय सनमायण । 400
659 िलायही सजल्ला वरहथवा नगरपासलका वडा न.ं ३ मा मदिाय सनमायण । 200

660
िलायही सजल्ला हमेपुर गासवि वडा न.ं ७ सस्थत भगतीबाबा मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

661
िलायही सजल्ला इश्वरपुर न.पा. वडा न.ं ६ झनझर टोलबाट बजारिम्म 

िडकको दवैुतिय  नाला सनमायण । 400

662
िलायही सजल्ला खैवाय गासवि ६ सस्थत हनुमान मसददर दसेख खैवाय 

बजारिम्मको िडक स्तरोन्नती । 400

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

महोत्तरी सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : िलायही
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको
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आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

663 िलायही सजल्ला लालवददी न.पा. वडा न.ं २ मा प्रसतिालय सनमायण कायय । 500
664 िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा.मा िडक स्तरोन्नती । 400
665 िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा.मा पक्की नाला तथा ढल सनमायण । 400

666
िलायही सजल्ला इश्वरपुर वडा न.ं ६ सपपलबोटबाट पुवय तिय  नेपाले वाउन 

तिय को मसददर जाने बाटो स्तरोन्नती 200

667
िलायही सजल्ला कमैया सस्थत हररहर िेत्र पररिरमा लक्ष्मी नारायण मसददर 

सनमायण । 200

668
िलायही सजल्ला हजररया ३ मा रामजानकी मसददरमा धमयिाला र छठीया 

घाट सनमायण । 200

669
िलायही सजल्ला िुददरपुर गासवि चुहडवा ९ मा रहकेो भुवनेश्वरी दवेीको 

मसददरमा धमयिाला सनमायण । 200
670 िलायही सजल्ला िुलजोर चोकमा प्रवेिद्धार सनमायण । 400
671 िलायही सजल्ला ईश्वरपुर न पा ईश्वरपुर बजारमा िेड सनमायण । 400

672 िलायही सजल्ला मंलगवा न पा वडा नं १० मा  नाला तथा िडक स्तरोन्नती । 400
673 िलायही सजल्ला ढुाँगे्रखोला गासवि ७ सस्थत गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200
674 िलायही सजल्ला लालबददी न.पा. २ चारदोवाटो चोकमा  कलभटय सनमायण । 400

675
िलायही सजल्ला इश्वरपुर न.पा. बयलवाि बजारको िहास्थान-पोखरीटोल-

सवयर पैक्री- रामनगर हुद ैकरमुहान िम्म िडक स्तरोन्नती । 400

676
िलायही सजल्ला मंलगवा न.पा. १० मा पने श्री गोसवदद जी महाराजको अधुरो 

मसददर सनमायण 200
677 िलायही सजल्ला िंग्रामपुर १ सस्थत ब्रह्मबाबा मसददर पररिर ममयत िुधार । 400

678
िलायही सजल्ला बरहथवा न.पा. वडा न.ं ३ सस्थत हनुमान मसददर पररिर 

ममयत िुधार 200

679 िलायही सजल्ला हजररया ९ दसलत वस्तीमा िैलेि मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
680 िलायही सजल्ला मसहनाथपुर ६ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
681 िलायही सजल्ला लालवददी २ खाल्टेबजारमा चौतारा सनमायण । 200
682 िलायही सजल्ला औरहीमा धमयिाला सनमायण । 300
683 िलायही सजल्ला औरहीमा िडक स्तरोन्नती । 400
684 हजररया कोइलीटोल िामुदासयक भवन सनमायण िलायही 1,000

685

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - विपाकय  सनमायण । 

मलंगवा - िलायही
िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

686

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िभाहल सनमायण । 

मलंगवा - िलायही
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

687

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

मलंगवा
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

688

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को  गुरु योजना/ भौसतक 

सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन ।  लालबददी -  िलायही
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

689
एकीकृत वसस्त सवकाि- बिपाकय  सनमायण - (बरथहवा -िलायही)

िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

690

एकीकृत वसस्त सवकाि - िलायही सजल्ला बलरा गा.सव.ि. वलराको पूवायधार 

सवकाि ।(बलरा - िलायही)
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

600,300

691

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - सिदधुली सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

692 सिदधुली सजल्ला पुस्ना स्मृसत भवन सनमायण । 500

693
सिदधुली सजल्ला कमलामाई न.पा. वडा न.ं ५ रिमाला मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

694
सिदधुली सजल्ला कमलामाई न.पा. वडा न.ं ९ मल्लागाउाँ  मागयमा ढल तथा 

ररटेसनङ्ग वाल सनमायण । 400
695 सिदधुली सजल्ला सजनाखु गासवि वडा न.् ८ थसलमा असतसथ गृह सनमायण । 300

696
सिदधुली सजल्ला क.न.पा. वडा न.ं ७ िातघरे सस्थत कमायिामतेन सलङ गुम्बा 

पररिर ममयत िुधार । 200

697
सिदधुली सजल्ला क.न.पा. वडा न.ंल ७ मासझटार समत्रचोक डााँडाटोल दसेख 

क.न.पा. ६ पानीट्डाङ्की जाने नयााँ मोटरबाटो स्तरोन्नती । 400

698
सिदधुली सजल्ला दधुौली १ िुगारे सगदवर थुम्को दसेख लाराङ्गिम्म िडक 

स्तरोन्नती 400

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

िलायही सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : सिदधुली

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

699

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िहरी तथा 

वातावरणीय िुधार आयोजनाबाट सनर्षमत वडा न.ं ६ गैरी बजार हाटबजार 

जाने बाटो स्तरोन्नती र हाटबजार िेत्र िुधार । कमलामाइ - सिदधुली िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

700

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - विपाकय  सनमायण । 

कमलामाई नगरपासलका - सिदधुली
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

701

एकीकृत वसस्त सवकाि- रानीवाि वडा न.ं १ बाट २ जाने बाटो (रानीवाि - 

सिदधली)
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

702

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामबाहकेको पूवायधार सवकाि - दधुौली 

नगरपासलका वडा न.ं ७ खैरडााँडा मा.सव. कोगाती हुद ैरातमाटे जलकनी बाटो 

स्तरोन्नती । दधुौली - सिदधुली 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

20,400

703

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रामेछाप सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

704 रामेछाप सजल्ला सहलदवेी ४ द्धावारटोलमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
705 रामेछाप सजल्ला गुसदि ९ सिम्टारमा नागररक िचेतना भवन सनमायण । 300
706 रामेछाप सजल्ला फदमीपोखरर मैरेमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

707
रामेछाप सजल्ला कुबु कास्थली ८ गेगर सस्थत भगवती दगुाय मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

708
रामेछाप सजल्ला गेलु ३ सस्थत पिुपसत तथा रामजानकी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
709 रामेछाप सजल्ला ठोिे १ सस्थत जलकाली मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

710
रामेछाप सजल्ला रिनालु गासवि वडा न.ं ५ सस्थत जटे्टश्वर महादवे मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

711 रामेछाप सजल्ला ठोिे ५, ४, 1 हुाँद ैिलामखानी जाने बाटोमा सिढी सनमायण । 400

712
रामेछाप सजल्ला िुलािी गासवि ६ छ्याङ्ग डााँडा सस्थत महाकाली मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
713 रामेछाप सजल्ला बेथान गासवि २ सस्थत िेतीदवेी मसददर पररिर िुधार । 200

714 रामेछाप सजल्ला बेथान गासवि ४ सस्थत भगवतीको मसददर पररिर िुधार । 200

715
रामेछाप सजल्ला मदथली न.पा.-१ सस्थत कृष्ण अम्वेश्वर मसददर पररिर ममयत 

िुधार 600

716

एकीकृत वसस्त सवकाि -रामेछाप सजल्ला ठोिे बजार वडा न.ं ५ वाट वडा न.ं 

४ हुाँद ैठोिे १ िलाम खानीिम्म सिढीं सनमायण - ठोिे  गा.सव.ि.- रामेछाप ।
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

717

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि  मदथसल- 

रामेछाप
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

718

एकीकृत वसस्त सवकाि- (ठोिे बजारका गल्लीहरुमा नाली सनमायण तथा स्टोन 

पेसभङ्ग को कायय)- (ठोिे - रामेछाप)
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

15,800

719

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - दोलखा सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

720 दोलखा सजल्ला िुरी ८ मा गुरुम्िी िेत्रीय िामुदासयक िभाहल सनमायण 300

721
दोलखा सजल्ला च्यामा दोलखामा सतलक स्मृसत प्रसतष्ठान िामुदासयक भवन 

सनमायण 300
722 दोलखा सजल्ला िस्कु १ मा चनायवती वृद्धाश्रमको भवन सनमायण । 500

723
दोलखा सजल्ला मालु गासवि १ सस्थत बालकुमारी मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200
724 दोलखा सजल्ला सजरी न.पा. ७ सवराली दखेी बोडले िडक स्तरोन्नती 400

725
दोलखा सजल्ला मालु गासवि वडा न.ं ४ सस्थत कुल मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

726
दोलखा सजल्लाको दोलखा सस्थत भीमेश्वर मसददर िेत्रको गुरुयोजना तयार 

गरी कायायदवयन गने 500
727 दोलखा सजल्ला िस्कु ५ िोता खोला पानी पोखरी सनमायण । 400

728
दोलखा सजल्ला िैलुङ्गगेश्वर ९ पोलेको सिम आदिय भगवती मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

729
दोलखा सजल्ला िस्कु ७ सस्थत ठूली कासलञ्चोक भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

730
दोलखा सजल्ला मालु गासवि वडा न.ं ४ सस्थत भुमे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
731 दोलखा सजल्ला झुलेमा गुप्तेिवर महादवे मसददर पररिर िुधार 200

सजल्लाको नाम : रामेछाप

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : दोलखा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

सिदधुली सजल्लाको जम्मा

रामेछाप सजल्लाको जम्मा

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

732 दोलखा सजल्ला लासपलाङमा गुमबेसि भगवती मसददर पररिर िुधार 200
733 दोलखा सजल्ला िुश्पा १ मा सत्रवेनीघाट सनमायण 400
734 दोलखा सजल्ला सभरकोट नाम्द ुर िस्कुको त्रीवेनीघाट स्तरोन्नती 400
735 दोलखा सजल्ला चंखु १ मा यािाय भुमे मसददर सनमायण 200

736 दोलखा सजल्ला सजरीमा खावा हररत वन उधययन तथा सपकसनक स्पट सनमायण 400
737 दोलखा सजल्ला सजरी नपामा खावा धनमाले िडक स्तररोन्नती 400

738 दोलखा सजल्ला मालु ४ कोटगाउाँ  वाटापारी सस्थत भुमे मसददर पररिर िुधार । 200

739
दोलखा सजल्ला दधुपोखरी ५ सजतगंगा डोल्मा छयोतेन गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

740

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - सभमेश्वर न.्पा. वडा 

न.ं ३ सस्थत चंपुजा हररयाली पाकय  सनमायण । सभमेश्वर - दोलखा
िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

741

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं १ ताथली, 

पुरानो बजारमा िभाहल सनमायण) दोलखा सभमेश्वर स्वीकृत खररद गुरु 

योजना अनुिार । सभमेश्वर - दोलखा िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

742

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं १ ताथली, 

पुरानो बजारमा िभाहल सनमायण) दोलखा सभमेश्वर स्वीकृत खररद गुरु 

योजना अनुिार (दोस्रो चरण) सभमेश्वर - दोलखा िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

743

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  सनमायण। 

सभमेश्वर - दोलखा
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

744

एकीकृत वसस्त सवकाि- (मालु खोला–डााँडा गाउाँ , जोगी गाउाँ  – छौड ेिडक 

सनमायण िुधार कायय) - (मालु - दोलखा)
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

745

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- अधुरो  

िंग्राहलय सनमायण। सजरी - दोलखा  िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

746

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- पूवायधार 

सनमायण। सजरी - दोलखा  िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

33,500
2,005,999

नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192

जनकपुर अञ्चलको जम्मा

दोलखा सजल्लाको जम्मा

29



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

747

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - सिदधुपाल्चोक सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

748 जनता आवाि काययक्रम : सिदधुपाल्चोक ,दसलतकालासग - क्रमागत १५ वटा िालविाली/ विय 1,382
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

749 जनता आवाि काययक्रम : सिदधुपाल्चोक ,दसलतकालासग - नयााँ  २० वटा िालविाली/ विय 4,096
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

750 सिदधुपाल्चोक सजल्ला बराम्ची २ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
751 सिदधुपाल्चोक सजल्ला बाह्रसविेमा कृष्ण िामुदासयक भवन सनमायण । 300
752 सिदधुपाल्चोक सजल्ला कथयली गासवि ४ मा कृयापुत्री भवन सनमायण । 300
753 सिदधुपाल्चोक सजल्ला टेकानपुर ६ मा सपपलचोक प्रसतिालय सनमायण । 400

754
सिदधुपाल्चोक सजल्ला जेठल २ सस्थत जलेश्वर महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

755
सिदधुपाल्चोक सजल्ला टेकानपुर ३ सस्थत सचरेश्वर महादवे मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

756
सिदधुपाल्चोक सजल्ला तौथली १ सस्थत सत्रपुरािुददरी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
757 सिदधुपाल्चोक सजल्ला प्राङ्गेटार गासवि ९ को िडक तथा नाला सनमायण । 400

758

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - चौतारा 

वजारका गल्लीहरुमा वाटो िुधार तथा चौतारा बजार सस्थत टंुसडखेल मैदान 

िंरिणका लासग टेवा पखायल सनमायण)  चौतारा - सिदधुपाल्चोक िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

759

एकीकृत वसस्त सवकाि- (सपस्कर गा.सव.ि. सस्थत वि सविौनी  तथा िडक 

िुधार कायय)  - (सपस्कर - सिदधुपाल्चोक)
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

17,778

760

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - काभ्रे सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

761 काभ्रे सजल्ला पनौती ११ रातमाटेमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

762
काभ्रे सजल्ला धुसलखेल नगरपासलका वडा न.ं पानीट्डाङ्कीमा मसहला 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

763
काभ्रे सजल्ला खहरे पााँगु रोसिखोला िूचना तथा सििा केदद्रको िामुदासयक 

भवन सनमायण तथा पररिर िुधार । 300
764 काभ्रे सजल्ला पनौती ५ सस्थत महालक्ष्मी बहुउद्दसेश्यय भवन सनमायण । 300
765 काभ्रे सजल्ला कृष्णा प्रणामी ितिंग भवन सनमायण कािीखण्ड ७ 300
766 काभ्रे सजल्ला रातामाटे िामुदासयक भवन सनमायण पनौती ११ 300

767
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला जनगाल सस्थत हिंदायोग आश्रम िेत्रको गुरुयोजना 

कायायदवयन गने 500

768
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्लाको पलाञ्चोक भगवती मसददर िेत्रको गुरुयोजना 

कायायदवयन गने 500

769
काभ्रे सजल्ला कानपुर गासवि वडा न.ं २ सस्थत कालीमाई मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

770
काभ्रे सजल्ला मासझिेद १ सस्थत पेमा फदिेन छोयसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

771
काभ्रेपालञ्चोक सजल्ला महदेद्रज्योती ३ सस्थत िेरव छोसलङ्ग गुम्बा पररिर 

ममयत िुधार । 200

772
काभ्रे सजल्ला धुसलखेल नगरपासलका वडा न.ं १ स्वगे होमन डााँडा सस्थत 

धाकेसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

773
काभ्रे सजल्ला मंगलटार गासवि वडा न.ं ९ सपदथली सस्थत रटि छ्यो 

घ्यािोसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

774
काभ्रे सजल्ला चण्डनेी ६ सस्थत ज्यानछुन छयोसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

775 काभ्रे सजल्ला बालुवा गासवि रानीपानी दसेख हले्थपोि जाने िडक स्तरोन्नती । 400

776
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला कासिखण्ड दाप्चा न.पा.  ४ र ५  मिरखोला 

सभडावारी चूवा सव.पी. राजमागय जोडने िडक स्तरोन्नती । 400

777
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला कासिखण्ड दाप्चा न.पा.  १ र ३ िुलवारी-मथुरापाटी-

लकाइने िडक स्तरोन्नती । 400

778
काभ्रेपलाञ्चोक धुसलखेल न.पा. १०, ११, १२ र १३ काभ्रे भञ्जयाङ्ग-खावा 

िडक स्तरोन्नती । 400

779
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला बानेपा ४, 5 र १० पुण्यमाता, पुतबजार, नाला बजार 

कररडोर िडक सनमायण । 400

780
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला बनेपा १० पनौती रोड बनेपा १० खोलेको खेत -

भुतेको गैरो िडक स्तरोन्नती । 400

781
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल २ र ३ सझकुखोला ढोडखोला दोभानमा पुल 

सनमायण । 400

782
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल २ ३ र १५ तामाघाट दनुवारगाउाँ  जोरपाटी 

कृसि िडक स्तरोन्नती । 400

783
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल ३, 4, ५ र ११ तामाघाट सझगानपुर 

रानीपासन िडक स्तरोन्नती । 400

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192

सजल्लाको नाम : सिदधुपाल्चोक

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : काभ्रेपलाञ्चोक

 सिदधुपाल्चोक सजल्लाको जम्मा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

30



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)
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वार्षिक बजेट (रु 
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आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

784
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल १२ र १५ सतनकुने ज्यासमरकोट कोट्डाङ 

िडक स्तरोन्नती । 400

785
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल १३, १४ र १५ टााँके मानेगााँउ भ्यूटावर 

नगरकोट िडक स्तरोन्नती । 400

786 काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पााँचखाल ६ सिखरपुर श्रीरामपाटी िडक स्तरोन्नती । 400
787 कभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला बनेपा न.पा. १ घोगेचौरमा चैत्य सनमायण । 200

788
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला बनेपा न.पा. ३ सस्थत नारायण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

789
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला चण्डशे्वरी भगवती मसददर पररिरको बाटोमा ढंुङ्गा 

सवच्याउने कायय । 400

790
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला दाप्चा कासिखण्ड ८ सस्थत कािीनाथ मसददर पररिर 

िुधार । 200

791
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला दाप्चा कासिखण्ड न.पा. कोटकाली मसददर पररिर 

िुधार । 200

792

नया नगरपासलका घािणा भएका सजल्ला िदरमुकाम बाहकेका 

नगरपासलकाहरुको गुरु योजना÷ भौसतक सवकाि योजना÷अध्ययन प्रसतवेदन 

कायायदवयन गरर िहरी पूवायधार सवकाि कायय िंचालन गने काभ्रे कासिखण्ड 

वडा नं २ पातले गाउ दसेख वडा न ३ जब्दी बेिी िम्म बाटो स्तोरन्नती 400

793
काभ्रेपलाञ्चोक सजल्ला पनौती न.पा. ९ मल्पी इदटरनेिनल जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400
794 काभ्रे सजल्ला पनौती नगरपासलका खोपािी मसददर पररिर िुधार । 400

795

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - ३. वनेपा न.पा. वडा नं 

५,६,१० र ११ पुण्यमाता कोरीडोर सनमायण
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

796

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - २. अरसनको लोकमागय २८ 

फकलो. दसेख ि.सव. तथा भ. सन.सड. का. काभ्रेिम्मको वाटो िुधार
िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

797

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - १. पनौती न.पा.मा 

स्टेसडयम  सनमायण (क्रमागत) स्वीकृत खररद गुरु योजना बमोसजम
िालविाली/ विय 20,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

798

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िहरी तथा 

वातावरणीय िुधार आयोजना िंचालन भएका न.पा.हरु मा सनमायण भएका 

ढल तथा प्रिोधनकेदद्र िंचालनमा ल्याउन आवश्यक पूवायधारहरु सनमायण गने 

(पनौती न.पा. वडा न.ं  ११ िेत्रमा पुदयमाता खोला फकनारमा ररड वेड 

ररटमेदट प्लादट भएको िेत्र िंरिण तथा वाटो सनमायण िुधार कायय)। पनौती - 

काभ्रे
िालविाली/ विय 1,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

799

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - काभ्रेपलाञ्चोक 

सजल्ला पनौती नगरपासलका वडा न.ं १० (दसेवस्थान) Regional Water 

Treatment जाने बाटो(नमो बुद्ध जाने बाटो) स्तरोन्नती िालविाली/ विय 1,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

800

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामबाहकेको पूवायधार सवकाि - काभ्रे 

सजल्ला कासिखण्ड न.पा. वडा न.ं १३ दाप्चा-गहते - सडही िम्मको बाटो 

स्तरोन्नती । कासिखण्ड - काभ्रे िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

44,200

801

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - लसलतपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

802
लसलतपुर सजल्ला माहालक्ष्मी नपा १० मा मोतेश्वर िामुदासयक भवन सनमायण 

। 600

803
लसलतपुर सजल्ला गौदमचौर ४ सस्थत सवदधवासिनी मसददर पररिर ममयत 

िुधार 200

804
लसलतपुर सजल्ला वेलही चपेना गासवि ३ मा रामजानकी मसददर पररिरमा 

धमयिाला सनमायण । 200

805
लसलतपुर सजल्ला नमूना दवेी चौर गासवि वडा न.ं ४ िुदतले डााँडा सस्थत 

स्वगयद्धारी मसददर पररिर िुधार । 200

806
लसलतपुर सजल्ला काययसवनायक नपा २ नख्खुडोल सस्थत िवेश्वर महादवे 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 500

807
लसलतपुर सजल्ला वज्रवाराही भगवती मसददर िेत्रको गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक तथा वातावरण िुधार तथा अदय सनमायण कायय 500

808
लसलतपुर सजल्ला सविंखु सस्थत सबिंखुनारायण  मसददर िेत्रको गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक तथा वातावरण िुधार तथा अदय सनमायण कायय 500

809
लसलतपुर सजल्ला धापाखेल सस्थत नागदह  िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप भौसतक 

सनमायण तथा  िुधार कायय 500

810
लसलतपुर सजल्ला बुङगमसत सस्थत काययसवनायक  िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

811
लसलतपुर सजल्ला थसिखेल सस्थत महालक्ष्मी मसददर  िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक सनमायण तथा  िुधार कायय 500

812
लसलतपुर सजल्ला महालक्ष्मी न.पा. ८ र ११ यसत आवाि लसलतपुर िेत्रमा 

ढल व्यवस्थापन गने कायय । 400

347183

347186

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

काभ्रेपलाञ्चोक सजल्लाको जम्मा

िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

सजल्लाको नाम : लसलतपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको
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आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

813 लसलतपुर सजल्ला गोटीखेल २ सस्थत वैतरणीधाम पररिर िुधार । 200
814 लसलतपुर सजल्ला ल.प.उ.म.न.पा-४सस्थत परट्टपा गणेस्थान पररिर िुधार 200

815
लसतलपुर उ.म.न.पा. पुल्चोक ३ सस्थत सनजानदद कृष्ण प्रणामी मसददर 

पररिर सनमायण 500
6,000

816

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - भिपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

817
भिपुर सजल्ला अन्नतसलङ्गेश्वर न.पा. वडा न.ं १० मा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

818
भिपुर सजल्ला िूययसवनायक न.पा. वडा न.ं ६ मा श्री माता सत्रपुरािुददरी 

आध्यासत्मक िामुदासयक भवन सनमायण । 300

819
भिपुर सजल्ला िूययसवनायक न.पा. ९ नङ्गखेल महादवेस्थान सस्थत भजन 

तथा दउेछें सनमायण 300

820
भिपुर सजल्ला अनदतसलङ्गेश्वर न.पा. िोमसलङ्गगेश्वर मसददर पररिरमा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

821
भिपुर सजल्ला अनदतसलङ्गेश्वर न.पा. सस्थत सवदध्यवासिनी मसददर 

पररिरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

822
भिपुर सजल्ला सस्थत चााँगुनारायाण िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप  भौसतक तथा 

पूवायधार सनमायण  िुधार कायय 500

823
भिपुर सजल्ला व्यासि सस्थत महाकाली मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक तथा वातावरण िुधार तथा अदय सनमायण कायय 500

824
भिपुर सजल्ला िुययसवनायक नपा वडा न.ं १० छुनाकोठी सस्थत दवेीस्थान 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

825
भिपुर सजल्ला अनदतसलङ्गेश्वर न.पा. वडा न.ं १ पानपिल दसेख गोदावरर 

खोलािम्म नवदगुाय मागय स्तरोन्नती । 400

826
भिपुर सजल्ला सिपाडोल सस्थत डोलश्वर महादवे मसददर िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक तथा वातावरण िुधार तथा अदय सनमायण कायय 500

827
भिपुर सजल्ला सस्थत िुययसवनायक मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप भौसतक 

सनमायण तथा  िुधार कायय 500

828
भिपुर सजल्ला िुडाल  सस्थत ब्रह्मायणी  मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक तथा वातावरण िुधार तथा अदय सनमायण कायय 500
829 भिपुर सजल्ला िेत्री ब्रामण िमुदायको हनुमान घाट सनमायण । 400

830
भिपुर सजल्ला मध्यपुर रठमी न.पा. वडा न.ं १४ क्यास्रोल अफििको पुवय 

दसिणपट्टी जाने बाटो स्तरोन्नती । 400

831
भिपुर सजल्ला अन्नतसलङ्गेश्वर न.पा. वडा न.ं ५ बालकोट सस्थत गौरीिंकर 

सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

832
भिपुर सजल्ला अनदतसलङ्गेश्वर न.पा. वडा न.ं १०  कासलका डााँडा िडक 

उकालोमा ढलान गने कायय । 400
833 भिपुर सजल्ला भिपुर न.पा. १७ शृ्रजना नगरमा िुददरमागय स्तरोन्नती । 400

834
भिपुर सजल्ला म.रठ.न.पा. वडा न.ं १५ तेिायटार समलन चोकको बाटो तथा 

ढल स्तरोन्नती । 400

835 भिपुर सजल्ला चााँगुनारायण न.पा. भवन नसजक िङखदह सनमायण िुधार । 600

836
भिपुर सजल्ला चा.ना.न.पा. ५ सस्थत ज्योतीसलङ्गगेश्वर मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

837
भिपुर सजल्ला चागुनारायण न.पा. भवन दसेख चांगुनारायण मसददर जाने 

सिढीं सनमायण । 200

838
भिपुर सजल्ला नगरकोट न.पा. ४ सस्थत ठुली ब्रमासहणी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
839 भिपुर सजल्ला रठमी १६ लोकदथली िडक स्तरोन्नती । 400
840 भिपुर सजल्ला मध्यपुर सथमी १७ प्रगसतनगर मगरगाउाँ  िडक स्तरोन्नती । 400

841
भिपुर सजल्ला मध्यपुर न.पा.-१५ शृ्रजनिील टोल नयां वस्ती िडक 

स्तरोन्नती 700

842

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
एक िहर एक पसहचान - भिपुर नगरपासलकाको  िााँस्कृसतक िेत्रमा 

पुवायधार सनमायण गने िालविाली/ विय 4,750

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

843

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - भिपुर 

सजल्ला अन्नतसलगेश्वर न.पा. वडा न.ं १ वालकोट दयू सभलेज मागय िडक 

स्तरोन्नती ।अन्नतसलगेश्वर - भिपुर
िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

844

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - भिपुर 

सजल्ला नगराकोट न.पा. वडा न.ं ८ भद्रकालीबाट पगरीटोल हुाँद ैिुडाल 

ताथली जोड्ने िडक स्तरोन्नती ।
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

20,750

347183

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

भिपुर सजल्लाको जम्मा

लसलतपुर सजल्लाको जम्मा

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : भिपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

32
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845

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - काठमाण्डौ सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

846
िहरी गरवी दयूनीकरणको लासग आवाि (अपाटयमेदट) सनमायणका लासग जग्गा 

खररद
िालविाली/ विय 10,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

847 एकीकृत आवाि काययक्रम ( काठमाण्डौं  उपत्यका अदतगयत जग्गा खरीद) 10,000

848

काठमाण्डौं उपत्यकाकाको अव्यवसस्थत वस्ती व्यवसस्थत गनय िहरी गरीव एवं 

दयून आय वगयका पररवारहरुको लासग (इचंगुनारायण गा.सव.ि. इचंगुनारायण 

जग्गा एकीकरण आयोजनामा सवभागबाट खररद गररएको जग्गामा आवाि (अ

पाटयमेदट सनमायण) । (प्रथम  प्याकेज)
िालविाली/ विय 2,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

849

काठमाण्डौं उपत्यकाकाको अव्यवसस्थत वस्ती व्यवसस्थत गनय िहरी गरीव एवं 

दयून आय वगयका पररवारहरुको लासग (इचंगुनारायण गा.सव.ि. इचंगुनारायण 

जग्गा एकीकरण आयोजनामा सवभागबाट खररद गररएको जग्गामा आवाि (अ

पाटयमेदट सनमायण) । (दोश्रो प्याकेज)
िालविाली/ विय 12,800

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

850

अव्यवसस्थत वसस्त िूधार काययक्रम अदतगयत गैह्र िरकारी िंस्थाको िमदवयमा 

Heritaga Program अदतगयत मच्छेगााँउ िेत्रकको स्थासनय आवाि िुधार 

तथा भौसतक पूवायधार सवकाि गने
िालविाली/ विय 3,000

851
सनवतयमान असत सवसिि व्यसित्व र िवोच्च अदालतका दयायधीिहरुलाई आवा

ि उपलब्ध गराउन जग्गा खररद ।
िालविाली/ विय 5,000

852 िवोच्च अदालतका मा. दयायासधि तथा सवसिि व्यसिहरुको आवाि सनमायण िालविाली/ विय 5,000

853
िहरी गरीव तथा दयून आय वगयको आवाि व्यवस्थाका लासग Low Cost 

Housing सनमायण गने ।
िालविाली/ विय 10,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

854 काठमाण्डौ सजल्ला कामपा १५ डल्लुमा गणेि िामुदासयक भवन सनमायण । 500

855
काठमाण्डौ सजल्ला टोखा न.पा.-६ मा समरसमरे िाधना िमाजको िामुदासयक 

भवन सनमायण 1,500

856 काठमाण्डौ सजल्ला टोखा न.पा.-८मा श्री िमाज िामुदासयक भवन सनमायण 500
857 काठमाण्डौ सजल्लामा मोतीदवेी स्मृसत प्रसतष्ठान भवन ,भीमढुङ्गा, 1,000
858 गंगासहटी िामुदासयक भवन काठमाडौ ७ 1,000
859 काठमाडौ  सजल्ला - ३४ समनभवन िेवा िदनको भवन सनमायण 2,500

860
काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन ९ रामकोटमा नारायण पोखरेल प्रसतष्ठानको 

भवन सनमायण । 300

861
काठमाण्डौ सजल्ला अमरावती मागय कोटेश्वर ३५ मा बहुउदशे्यीय िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

862
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १६ खरीबोट भानुटोलमा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

863
काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी न.पा. वडा न.ं १५ आवाि िेत्र सवकाि िमाज 

मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300

864
काठमाण्डौ सजल्ला बिदत टोल िुधार िमाजको सिसिरमागयमा रहकेो 

िामुदासयक भवन सनमायण । 600

865
काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी.न.पा. वडा न.ं १० आकािटोलमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

866
काठमाण्डौ सजल्ला फकर्षतपुर.न.पा. वडा न.ं १५ मा िामुदासयक भवन सनमायण 

। 300

867
काठमाण्डौ सजल्ला गोकणेश्वर न.पा. वडा न.ं ४ सस्थत िंिारीमाईको मसददर 

पररिरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

868
काठमाण्डौ सजल्ला रामकोट ९ नागाजुयनमा बृहद नारायण आध्यात्मीक 

केदद्रको भवन सनमायण । 300

869
काठमाण्डौ सजल्ला टोखा न.पा. ७ प्रकृसतनगर धापािी सस्थत िाईराम 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

870
काठमाण्डौ सजल्ला बुद्धनगर १० िंखमुल सस्थत आध्यासत्मक ध्यान केदद्रको 

भवन सनमायण 300
871 काठमाण्डौ सजल्ला तारकेश्वर .न.पा. २ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
872 काठमाण्डौ सजल्ला कामनपा ३२ मा जेष्ठ नागररक भवन सनमायण । 300

873
काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकाली न.पा टौदह सस्थत श्री सनजानदद वृद्धाश्रम 

सनमायण । 300

874 काठमाण्डौ सजल्ला फकर्षतपुर न.पा ११ पााँगामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
875 काठमाण्डौ सजल्ला िैलजा आचायय आदिय िमाजको भवन सनमायण । 300

876
काठमाडौ सजल्ला चपली सस्थत तामाङ्ग िााँस्कृसतक िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

877
काठमाण्डौ सजल्ला कामनाप १० िंखमुल सस्थत िनातन धमय िेवा िसमत 

केसदद्रय कायायलयको भवन सनमायण । 300

878
काठमाडौं सजल्ला नागाजुयन न.पा. ९ श्यामेश्वर िामसजक िंस्थाको भवन 

सनमायण । 300
879 िसहद धमयभि अध्ययन प्रसतष्ठान, का.म.न.पा. वडा न.ं ३२, अनाम नगर 700

880 काठमाण्डौ सजल्ला फक.न.पा. ३ र ४ सस्थत जेष्ठ नागररक वृद्याश्रम सनमायण । 500

881 काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन ४ मा पुष्पलाल स्मृसत वारटका भवन सनमायण । 1,000
882 काठमाण्डौ सजल्ला गोकणेश्वर ५ मा बाल िेवा केदद्रको भवन सनमायण । 500
883 काठमाण्डौ सजल्ला फक.न.पा. मा सवष्णुदवेी िामुदासयक सनमायण । 500

सजल्लाको नाम : काठमाण्डौ

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
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884
काठामाण्डौ सजल्ला िंखरापुर ८ िासलनदी सस्थत श्रीकृष्ण िुधामृत िेवाको 

भवन सनमायण । 500

885 काठमाण्डौ सजल्ला भद्रकाली ८ कासलका चौरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
886 ि.सव.तथा भ.सन. सव. पररिर सभत्र Prefab भवन सनमायण । 3,300

887
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ नपा १२ सिदशे्वर मसददरमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 1,000

888
काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी नगरपासलका वडा नं १ सस्थत दिनामी ित्िंग 

भवन सनमायण । 500
889 रुद्रशे्वर सपपलबोट उत्तर पसहरो सनयदत्रण बुनपा ३ 500
890 गणेिमसददर- गैररगाउाँ - धोसवखोला बुनपा १२ 500
891 सवश्णुपादकुा िडक कामपा ३३ 1,000
892 िावयजसनक कुवाबाट कुमारी मसददर सनस्कनेबाटो िडक बुनपा ११ 1,000
893 महांकाल ३ - कागज कारखाना उत्तर पसश्चम बाटो बुनपा १८ 1,000
894 पदचकुमारी मागय बुनपा १८ 1,000
895 िासवक माहांकाल १ हुद ैवडा नं २ बुनपा १८ 1,000
896 सििल- धोसवखोला िडक कामनपा ७ 1,000
897 िुयोदय वस्ती उकालो बुनपा ११ 1,000
898 श्रीनगर राधामागय कामनपा ३४ 1,000

899 काठमाण्डौ सजल्ला फकर्षतपुर न.पा. 2 को ऐसतहासिक पोखरी पलपुखु सनमायण 500

900
काठमाडौं सजल्ला स्यूचाटार सस्थत मिादवेी मसददर पररिरमा  गुरुयोजना  

अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

901
काठमाडौं सजल्ला सस्थत इदद्रायणी िेत्रको गुरुयोजना कायायदवयन अदतगयत 

इदद्रायणीमसददर पररिर सनमायण तथा िुधार 500

902
काठमाण्डौं सजल्ला का.म.पा., कुलेश्वर सस्थत कुलेश्वर महादवे मसददर  िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

903
काठमाण्डौं सजल्ला दहचोक गा.सव.ि. सस्थत ईदद्रदह िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

904
काठमाण्डौं सजल्ला तीनथाना गा.सव.ि.१ सस्थत सवष्णुदवेी मसददर  िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

905
काठमाण्डौं सजल्ला भाजाँगाल फकसतपुयर सस्थत सवष्णुदवेी मसददर  िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

906
काठमाण्डौ सजल्ला टोखा नगरपासलका वडा न.ं ८ धापािी सस्थत नेचर क्लव 

मुसि मागय बाटो स्तरोन्नती तथा ढल सनमायण । 400
907 काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ १ मा रासिय सवकाि पाकय  सनमायण । 400

908
काठमाण्डौं सजल्ला गोकणय सस्थत गोकणेश्वर मसददर  िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

909
काठमाण्डौ सजल्ला बज्रयोसगनी मसददर िेत्रमा गुरुयोजना अुनुरुप पाटी तथा 

अदय भौसतक सनमायण तथा ममयत िुधार 500

910
काठमाण्डौं सजल्ला गोठाटार गा.सव.ि  सस्थत राधाकृष्ण मसददर  िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा  िुधार कायय 500

911
काठमाण्डौं सजल्ला बल्खु सस्थत गोरिसपठ भुवनेश्वरीदवेी  मसददर  िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

912
काठमाण्डौं सजल्ला कोटेश्वर सस्थत कोटेश्वर महादवे मसददर  िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

913
काठमाण्डौं सजल्ला थानकोट सस्थत चुनदवेी  मसददर  िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

914
काठमाण्डौ सजल्ला चोभार सस्थत चोभार गणेि मसददरको गुरुयोजना अनुिार 

सनमायण िुधार 500

915

काठमाडौं सजल्ला  का.म.पा.३३ मैसतदवेी सस्थत मैसतदवेी मसददर िेत्रमा 

गुरुयोजना अनुरुप  भौसतक सनमायण  िुधार कायय (गत आ.व.को बााँकी भुिानी 

िसहत) 500

916
काठमाडौं सजल्ला महाकााँल गा.सव.ि सस्थत जगन्नाथ मसददर पररिरमा 

गुरुयोजना अनुरुप भौसतक सनमायण तथा  िुधार कायय 600

917
काठमाडौं सजल्ला का.म.न.पा.१६ म्हयपी सस्थत म्हयपी मसददर पररिरमा  

गुरुयोजना  अनुरुप भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

918
काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन न.पा. १  िुयोदय चोक दसेख िनराईज हाइट 

कनयर जाने बाटो स्तरोन्नती तथा नाली सनमायण । 400

919
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १० अनामनगर सस्थत राधाकृष्ण 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

920
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १५ स्वयम्भु सस्थत गीता मसददर 

पररिर मा धमयिाला सनमायण । 3,000

921
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ नगरपासलका भद्रकासल मसददर नसजकै रहकेो 

िावयजसनक जग्गा िंरिण गने कायय । 400

922
काठमाण्डौ सजल्ला गौिाला सस्थत नेपाल मानव धमय िेवा िसमसतको पररिर 

ममयत िुधार । 600

923

काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा वडा न.ं ६ नयााँवस्ती फदव्य पाटीप्यालेि दसेख 

३० सम. पसश्चम अरुसणमा स्कुल जाने ६ समटर चौडा बाटो स्तरोन्नती । 1,000

924

काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी न.पा. वडा न.ं २३ सस्थत सत्रभुवन राजपथ 

मुलिडक खडकुले पुल दसेख नया वस्ती खोला फकनार हुाँद ैदउेला टोल गुमज 

ढंुगाअड्डा िुददरवन स्कुल सत्रभुवन राजपथ मुलिडक िम्म कररव १ फक.सम. 

कच्ची िडक स्तरोन्नती ।
400

925
काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन नपा वडा नं १३ स्यूचाटार सस्थत अमर ज्योसत 

मासवको तल ओरालो बाटोदसेख पूवय चचयिम्मको बाटो स्तरोन्नती 500

347183 सविेि भौसतक तथा 
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926
काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकाली न.पा १ सस्थत अिपी गणेि मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

927
काठमाडौं सजल्ला सस्थत दसिणकाली नपा १ सस्थत एसतहासिक िम्पदा 

िाँरिणपाकय  सनमायण 400

928
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं ३५ सिनामंगलमा िुयय मुसख गाडने 

सनमायण 400
929 काठमाडौ सजल्ला चाल्नाखेल ३ बोिन सस्थत चम्पादवेी पाकय  सनमायण । 400

930
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं ३३ सस्थत सिसद्ध सवनायक मसददर 

पररिर िुधार । 200

931
काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकाली न.पा वडा न.ं ८ र १० महालक्ष्मी स्थान दसेख 

दसिणकारी गेटिम्म ढल िुधार । 400

932
काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकाली न.पा वडा न.ं ६ र ८ नाइटे खोलामा ढल 

सनमायण । 400

933

काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ नगरपासलका वडा न.ं ९ तल्लो भंगालको 

बास्केटवलको दायााँ बायााँ २० फिट बाटोमा ररटेसनङ्ग वाल सनमायण । 400

934
काठमाण्डौ सजल्ला गोठाटार १३ सनलगीरी नगरमा महादवे मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

935
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ ३ सस्थत चपसल जेष्ठ नागररक पाकय  तथा 

खुला िेत्र िंरिण गने । 400

936
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ ३ चुसनखेल सस्थत टुपेक मचगा िरस्वती 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

937
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ.न.पा. वडा न.ं १० भ्याली स्कुल पसश्चम 

उकालो बाटोमा २०० समटर लम्बाइको ढल राखे्न कायय । 400

938
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ.न.पा. वडा न.ं ९ भेराइटी चोकको खहरेमा 

३०० समटर ४२ इदचको ढल राखे्न कायय । 400

939

काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा. वडा न.ं १५ र १७ मा २०० समटर उकालो र ६ 

समटर चौडाई बाटोमा ढल राखी दवैु िाइडमा ररटेसनङ्ग वाल लगाउने कायय । 400

940
काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी नगरपासलका वडा न.ं २१ सस्थत कंकाली 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

941

काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं ६ सस्थत बागमतीनगरको बागमती 

कररडोरदसेख पाटीटार सस्थत रुद्रशे्वर सिवमसददरिम्म जोडने रुद्रशे्वर मागय 

स्तरोन्नती । 400

942

काठमाण्डौ सजल्ला टोखा नगरपासलका वडा न.ं १ ढांड खोला कररडोर मागय 

मूल िडक राधाकृष्ण मसददरबाट दलुालगाउाँ  हुाँद ैबुढासनलकण्ठ न.पा. 

डााँडागाउाँ  िम्मको बाटो स्तरोन्नती । 400

943
काठमाण्डौ सजल्ला चदद्रासगरी.न.पा. वडा न.ं ९ सस्थत राधाकृष्ण टोलमा ढल 

तथा बाटो स्तरोन्नती । 400

944
काठमाण्डौ सजल्ला कपन बालुवाखासनमा रहकेव २३ रोपनी िावयजसनक 

जसमनमा ओपन स्पेि तथा पाकय  सनमायण । 400

945
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ ३ सस्थत दसलतवस्ती तथा िावयजसनक जग्गा 

िंरिण गरी पाकय  सनमायण । 400

946
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १५ स्वयम्भु सस्थत गीता मसददर 

पररिरमा िावयजसनक िौचालय सनमायण । 1,500

947
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १५ स्वयम्भु सस्थत गीता मसददर 

पररिरमा रहकेो राम मसददर पररिर ममयत िुधार । 2,000

948
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १५ स्वयम्भु सस्थत गीता मसददर 

पररिरमा ममयत िुधार । 2,500

949
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं १५ स्वयम्भु सस्थत गीता मसददर 

पररिरमा कम्पाउण्डवाल सनमायण । 3,000

950
काठमाण्डौं सजल्ला का.म.न.पा.३ बााँिबारी  सस्थत गायत्री पररवार 

उत्तरखण्ड पररिर सनमायण िुधार कायय 500

951
काठमाण्डौ सजल्ला फक.न.पा. वडा न.ं ५ सस्थत ढल्पा सिवभगवान टोल िुधार 

िमाजमा ढल सनमायण । 400

952
काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन न.पा. १४ स्यूचाटार सस्थत कृष्ण मसददर पररिर 

ममयत िुधार। 200

953
काठमाण्डौ सजल्ला टोखा न.पा. ७ धापािी दउेराली जनता िमायस्युरटकल 

अगाडीको पुवयतिय  िडक सनमायण । 400

954
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. विदतपुर दरवार पररिरमा रहकेो बराह 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

955
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. वडा न.ं ३ सस्थत सिसद्धसवनायक मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

956
काठमाण्डौ सजल्ला चावसहल चोकदसेख गोसपकृष्ण धोसवखोलािम्म 

ह्युमपाइप राखे्न कायय 400

957
काठमाण्डौ सजल्ला दउेराली जनताबाट गोल्िुटार मूल बाटो सवजेता टोलमा 

ररटेसनङ्ग वाल सनमायण  । 400
958 काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. १८ डकेो गसल्लमा बाटो स्तरोन्नती । 400

959
काठमाडौ सजल्ला कागेश्वरी मनहरा न.पा.वडा न.ं १२ जागृसतटोलको बाटो 

स्तरोन्नती । 400
960 काठमाण्डौ सजल्ला जम्बुडााँडा िस्कार गृह ममयत िम्भार 400

961
काठमाण्डौ सजल्ला गोठाचार पुल बााँिुकी चेक अघौतेश्वर मसददर िडक 

स्तरोन्नती 200

962
काठमाण्डौ सजल्ला चौतररयाठार अत्तापोट हले्थपोि िुययमाण्डवी िडक 

स्तरोन्नती 400

963
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ नगरपासलका वडा न.ं ९ सस्थत तल्लो 

भंगालको बाटोमा ढल तथा िडक िुधार । 400
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964

काठमाडौं सजल्ला दसिणकाली सस्थत दसिणकाली मसददर  िेत्रको गुरुयोजना 

कायायदवयन अदतगयत क. अधुरो  रहकेो पाटी  सनमायण  िुधार कायय  तथा अदय 

भौसतक सनमायण  िुधार । 1,000

965
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ १ र २ सस्थत रुद्रशे्वर महादवे मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

966
काठमाण्डौ सजल्ला बुढासनलकण्ठ ४ सस्थत भुमेश्वर मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

967 काठमाण्डौ सजल्ला टोखा न.पा. सस्थत भुमेश्वर मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

968
काठमाण्डौ सजल्ला फकर्षतपुर लाकुमा फकर्षतपुर गणतासदत्रक िााँस्कृसतक टावर 

म्यूसजयम सनमायण । 400

969
काठमाडौं सजल्ला ओमकारेश्वर नागेदद्र कादछा चोक पुवयको ढुङ्गे बाटोमा ढल 

सनमायण । 400

970
काठमाडौं सजल्ला पााँगा पूवी, पसश्चम खण्ड जनिेवा दसेख ढल सनकाि र 

रारासहल दसेख हनुमानघाट ढल सनकाि सनमायण 400

971
काठमाण्डौ सजल्ला कपन बालुवाखासनमा रहकेो २३ रोपनी िावयजसनक 

जसमनमा ओपन स्पेि तथा पाकय  सनमायण । 400

972
काठमाण्डौ सजल्ला फकर्षतपुर नगरपासलका २ मैत्री नगर िासदतपथ मागय 

स्तरोन्नती 700

973
काठमाण्डौ सजल्ला तारकेश्वर न.पा. डुगे्रनी पानी गोल्ढंुगा सस्थत बाणेश्वर 

महादवे मसददर पररिर िुधार । 200

974
काठमाण्डौ सजल्ला कीर्षतपुर न.पा. वडा न.ं ७ दधुपोखरी राउटेसभर मुहान 

िंरिण । 200
975 काठमाण्डौ सजल्ला कामनपा ४ धुम्वाराही मसददर पररिर ममयत िुधार । 300
976 काठमाण्डौ सजल्ला कामनपा ४ धुम्वाराही लाइपाते मागय सनमायण िुधार । 300

977
काठमाण्डौ सजल्ला नपा २२ भूइस्थान िाउनेपानी दसेख बल्खु खोला 

ओरालोिम्म कररव २०० समटर ढल सनमायण । 500

978
काठमाण्डौ सजल्ला कामपा ७ चालसहल मैजुवहाल तथा कुमारीगाल 

िंकरज्योसत क्लिङ्गको िावयजसनक जग्गामा पाकय  सनमायण । 500

979 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा.१५ १६ र १७ मा िावयजसनक िौचालय सनमायण । 500
980 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा.३ मा पाकय  सनमायण । 400
981 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा.१ तौलुङ्ग च्यानडाडा मरन पाटी सनमायण । 300
982 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा.१२ सडट्ठा चौरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
983 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा. १६ मा कणयमाई मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
984 काठमाण्डौ सजल्ला बु.न.पा. १८ मा िावयजसनक िौचालय सनमायण । 300

985
काठमाण्डौ सजल्ला का.म.न.पा. थापागाउंमा भगवसत मसददर पररिर िुधार 

कायय 400
986 काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकासल मसददर पररिरमा पूवायधार सनमायण 5,000
987 कणयमाइ मसददरमा पुरातासत्व पररपाटीको पाटी सनमायण बुढासनलकण्ठ १६ 500

988
असमताभ िाउण्डिेन मुसनको िावयजसनक जग्गामा पाकय  सनमायण बुढासनलकण्ठ 

१८ 1,000
989 ि.सव.तथा भ.सन. सव. पररिरमा पुवायधार सनमायण । 5,000

990
काठमाडौं सजल्ला चम्पक सवनायक गणेि मसददर पररिर सनमायण, कागेश्वरी 

नपा ६ काठमाडौं 500
991 समनभवन बहुउद्धसेश्यय भवन काठमाडौ 500

992
ढंुगेधारा कुमारी गल्ली धोबीखोला ढल सनमायण, का.म.न.पा.१० दवेीनगर, 

काठमाडौं 300
993 ढुसि िामुदासयक भवन सनमायण फकर्षतपुर न.पा. 11 400

994

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - टौदहको मािर प्लान 

अनुिार पूवायधार सनमायण काययहरु गने । फकर्षतपुर - काठमाण्डौं
िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

995

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं १९ िागल 

चोक दसेख िल्यानथान सडखु खोलािम्म िडक तथा  ढल सनमायण ।  फकर्षतपुर - 

काठमाण्डौं िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

996

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गनय -मंगल उच्च मा.सव. सचठू 

हुदं–ैबाघभैरव मसददर िम्मको िडक तथा ढल सनकाि सनमायण कायय । फकर्षतपुर 

- काठमाण्डौं िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने
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997

िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभागको पररिरसभत्र सवभागका  

सवसभन्न आयोजना र सडसभजन कायायलय काठमाण्डौंको लासग नयााँ  

बहुतल्ल ेकायायलय भवन सनमायण ।
िालविाली/ विय 50,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

998

िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभागको पररिर िुधार - सग्रन सवसल्डगं  

टेक्नोलोसज अनुिार कायायलय पररिरमा िोलार जडान, नमूना पानी 

प्रिोधनिाला सनमायण िमेत
िालविाली/ विय 2,500

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

999 प्रिािनीक प्लाजा बबरमहल काठमाण्डौं - क्रमागत िालविाली/ विय 50,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1000

वाग्मती िंग्राहलय सनमायण - िम्माननीय प्रधानमदत्री ज्यूबाट समसत 

२०७२/१२/३० मा सिलदयाि भएको (बहुवर्षिय खरीख गुरु योजना स्वीकृत 

गराई गन)े
िालविाली/ विय 20,000

1001

काठमाण्डौ सजल्ला वुढासनलकण्ठ नगरपासलका वडा न.ं१ र२ मा रासिय 

सवकाि पाकय  सनमायण
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1002

काठमाण्डौ सजल्ला दसिणकासल-१ को ऐसतहासिक िपदा िंरिण पाकय  

सनमायण िंरिण कािय
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1003

काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन न. पा.  वडा न.ं ९ स्वीजर ल्याण्ड पाकय  सनमायण 

। नागाजुयन - काठमाण्डौ
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1004

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- िांखु 

बिपाकय  तथा अदय पूवायधार सनमायण । िकंरापुर - काठमाण्डौं  िालविाली/ विय 7,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1005

कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा न.ं 3 आलापोट थापागाउाँ  सस्थत स्वास्थ्य चौकी 

भवन पहुाँच मागय सनमायण । कागेश्वरी मनहरा - काठमाण्डौ
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1006

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

 महाकााँल–३ र २ (कागज कारखाना दखेी स्पेिल जाने बाटो) मा िडक तथा िालविाली/ विय 8,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1007

काठमाण्डौ सजल्ला नागाजुयन न. पा.  वडा न.ं ९ रामकोटमा िंरिाणसवद पाकय  

सनमायण । नागाजुयन - काठमाण्डौ
िालविाली/ विय 4,900

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1008

काठमाण्डौ सजल्ला इचंगुनारायण गा.सव.ि. इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण 

आयोजनाको असदतम सवददबुाट िुरु भै चेनेज  ०.६१८ फक.सम. बाट कररव 

१.५ फक.सम. िडक तथा ढलको लासग िाइडवाल सनमायण कायय । िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1009

काठमाण्डौ सजल्ला इचंगुनारायण गा.सव.ि. इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण 

आयोजनाको असदतम सवददबुाट कररव १.५ फक.सम. िडक तथा ढल सनमायण 

कायय (चेनेज ०.६१८ फक.सम. बाट कररव १.५ फक.सम. िम्म)
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1010

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को पूवायधार सवकाि- 

काठमाण्डौं सजल्ला वुढासनलकण्ठ नगरपासलका वडा नं ७ सिवमसददरबाट 

प्रगसत िामुदासयक वन हुाँद ैखत्री गाउाँ  गल्को पाखो जाने िडक स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 17,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1011

काठमाण्डौ सजल्ला इचंगुनारायण नगरपासलका वडा न. १५ र १६ को 

सिमानामा पने ढंुगेधारा चोक दसेख भगवानपाउ जोडने बाटोिम्म कररव 

२०० समटर लम्वाईमा ढल सनमायण एवं सगटर चौडाईको बाटो स्तरोन्नती कायय 

।
िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

339,700

1012

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - नुवाकोट सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1013 नुवाकोट सजल्ला पोिबहादरु बोगटी स्मृसत भवन सनमायण । 800

1014
नुवाकोट सजल्ला मनकामना २ मा मानेिािर आमा िमुहको िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1015
नुवाकोट सजल्ला बुधसिह १ व्यूरेनी दोभान दियनटार मा घाट तथा कृयापुत्री 

भवन सनमायण । 300

1016
नुवाकोट सजल्ला सजल्ङ्ग गासवि वडा न.ं १ पााँचखले मा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1017
नुवाकोट सजल्ला थानापसत गासवि वडा न.ं ३ सस्थत फक्रयासिल मसहला 

सवकािको भवन सनमायण । 300
1018 नुवाकोट सजल्ला कुमरी ९ सचसनयााँखकय मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1019 नुवाकोट सजल्ला पंचकदया १ घलेभञ्ज्याङ्गमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1020
नुवाकोट सजल्ला राउतेवेिी वडा न.ं ६ हुङमा तामाङ्ग िामुदासयक भवन 

सनमायण 300
1021 नुवाकोट सजल्ला सलखु १ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1022 नुवाकोट सजल्ला िुनखानी ४ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1023 नुवाकोट सजल्ला मनकामना ३ मानेगााँउ बौद्ध गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

1024
नुवाकोट सजल्ला तुप्चे गासवि वडा न.ं ६ सस्थत भैरुङ्गकोट मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1025
नुवाकोट सजल्ला सवदरु न.पा. ७  धोसवघाटमा जेष्ठ नागररक िंरिण तथा 

अध्ययन प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 300

1026
नुवाकोट सजल्ला थानापती गासवि वडा न.ं ८ थापागाउाँ  सस्थत वालिुददरी 

माई मसददर पररिर ममयत िुधार 400

1027
नुवाकोट सजल्ला खडग भदज्याङ्ग गा.सव.ि वडा न.ं ४ चैनपुर सस्थत 

राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार 200

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

काठमाण्डौ सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : नुवाकोट

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1028
नुवाकोट सजल्ला थानापसत गासवि वडा न.ं ७ सस्थत वनदवेी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1029
नुवाकोट सजल्ला थानापसत गासवि वडा न.ं ८ सस्थत रि काली मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1030
नुवाकोट सजल्ला थानापसत गासवि वडा न.ं ६ सस्थत दसेवथान मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 400

1031
नुवाकोट सजल्ला बागेश्वरी ९ सिम्ले सस्थत मंगलदवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200
1032 नुवाकोट सजल्ला पंचकदया ९ सस्थत महादवे मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1033 नुवाकोट सजल्ला ध्याङ्गिेदी कुटुङ्ग गोलुङ्ग लम्पाड ेिडक स्तरोन्नती । 400

1034
नुवाकोट सजल्ला ध्याङ्गिेदी ७ बुलुङ्ग सस्थत ३ कदया दवेी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1035
नुवाकोट सजल्ला नरजामण्डप ३ सस्थत जल िमुदद्रादवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1036
नुवाकोट सजल्ला िदद्रादवेी ९ भंगेरी सस्थत छेसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

1037
नुवाकोट सजल्ला गणेिस्थान ३ सस्थत जाल्पादवेी मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

1038
नुवाकोट सजल्ला हल्दकेासलका ९ सस्थत कुण्लेश्वर महादवे मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1039
नुवाकोट सजल्ला सचलाउने रालुका दवेी सस्थत धनेश्वरी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1040 नुवाकोट सजल्ला थानसिङ्ग गासवि ३ िगटे खोला कोररडोर बाटो स्तरोन्नती । 400

1041
नुवाकोट सजल्ला खड्गभञ्जयाङ्ग गासवि वडा न.ं ५ झो.प.ु दसेख बुहुनीबेिी 

पक्की पुलिम्मको िडक स्तरोन्नती । 400

1042
नुवाकोट सजल्ला सजसलङ्ग गासवि ३ महादवे िेत्र पययटन सवकाि िेत्र 

पूवायधार सवकाि 200

1043
नुवाकोट सजल्ला मदानपुर गासवि ४ दोभानेटार िातसविे सस्थत महादवे 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1044
नुवाकोट सजल्ला ख.भ. गासवि ५ अचेले िट नसजकको गणेि मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1045
नुवाकोट सजल्ला रालुका गासवि सस्थत रालुकादवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 500

1046

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय -कारागार- 

दवेीघाट बाटो स्तरोन्नती । सवदरु- नुवाकोट
िालविाली/ विय 13,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1047

ननगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िडक तथा ढल 

सनमायण । सवदरु- नुवाकोट ।
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1048

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सवदरु िभाहल सनमायण -क्रमागत
िालविाली/ विय 15,000

1049

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- 

नुवाकोट सजल्लाको ककनी गासवि रानीपौवा बजार केदद्रको पुवायधार सवकाि  

कायय गन े तल्लो बजार िमेत- रानीपौवा-नुवाकोट िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1050

एकीकृत वसस्त सवकाि- थानापसत गा.सव.ि. ८,४,३,२,१ मा िडक तथा 

नाला सनमायण  - (थानापसत - नुवाकोट)
िालविाली/ विय 10,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1051

एकीकृत वसस्त सवकाि- थानापसत गा.सव.ि. वडा न.ं 2 चैजु तामाङ्ग 

वस्तीको पूवायधार सवकाि (थानापसत - नुवाकोट)
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1052

एकीकृत वसस्त सवकाि- रालुकादवेी गा.सव.ि. को कल्छेदसेख –रालुका मसददर 

िम्मको िडक बाटोको (४.५ फक.सम.) नाला तथा टेवा पखायल सनमायण - 

(रालुकादवेी - नुवाकोट) िालविाली/ विय 10,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

68,500

1053

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रिुवा सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नुवाकोट सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : रिुवा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

38



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1054 रिुवा सजल्ला भोले गासविवडा न.ं५ सस्थत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1055 रिुवा सजल्ला भोले ९ सस्थत सिसद्धसवनायक मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

1056

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

रिुवा िभाहल सनमायण
िालविाली/ विय 20,000

1057

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको  एकीकृत पूवायधार सवकाि 

(विपाकय  सनमायण)। रिूवा  – धूदचे । िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1058
एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने गतलाङ्ग-रिुवा

िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

29,500

1059

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - धाफदङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1060 जनता आवाि काययक्रम : धाफदङ्ग– चेपाङ्गका लासग– क्र्मागत 50 वटा िालविाली/ विय 4,608
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1061 जनता आवाि काययक्रम : धाफदङ्ग– चेपाङ्गका लासग– नयााँ ५० वटा िालविाली/ विय 10,240
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1062 धाफदङग सजल्ला ब्राङिा ६ लापामा लापा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
1063 धाफदङ्ग सजल्ला सन.न.पा. ७ हााँडीखोलामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1064
धाफदङ्ग सजल्ला धुिा ८ बरभञ्जयाङ्ग सस्थत कृसि उपज िंकलन केदद्रको 

भवन सनमायण । 300

1065
धाफदङ्ग सजल्ला बैरेनी ८ राम मसददर सस्थत कृसि उपज िंकलन केदद्रको भवन 

सनमायण । 300

1066 धाफदङ्ग सजल्ला तिपुय ३ सस्थत कृसि उपज िंकलन केदद्रको भवन सनमायण । 300

1067
धाफदङ्ग सजल्ला थाके्र ९ मा िृजनिील जनिसि मसहला िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1068 धाफदङ्ग सजल्ला ब्राङिा ६ लापा िामुदासयक भवन सनमायण 300

1069
धाफदङ्ग सजल्ला िेम्जोङ ४ िाना फकिान, कृसि िहरकारी िंस्था भवन 

सनमायण 300

1070
धाफदङ्ग सजल्ला छते्रदउेराली मजुवा-सिखडा गाउाँ- सचलाउने गाउाँ  िडक 

स्तरोन्नती । 500
1071 धाफदङ्ग सजल्ला सजवनपुर ठुलोबेंिी िडक स्तरोन्नती । 500
1072 धाफदङ्ग सजल्ला खाल्टे ३ मा एकीकृत वसस्त सवकाि योजना । 400
1073 धाफदङ्ग सजल्ला ठुलोबेिी-मुचोक, िूलखकय , गुम्दी िडक स्तरोन्नती । 400
1074 धाफदङ्ग सजल्ला सन.न.पा. ५ सस्थत भैरवी मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
1075 धाफदङ्ग सजल्ला नौसविे ३, ४ र ५ सस्थत राम घाट सनमायण 400

1076
धाफदङ्ग सजल्ला भुमेस्थान ४ सस्थत असितेश्वर महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1077
धाफदङ्ग सजल्ला गोगनपानी सस्थत गल्छी  छााँगेश्वर मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
1078 धाफदङ्ग सजल्ला जीवनपुर ३ गासवि भवन कोल्हाचौर िडक स्तरोन्नती । 400

1079 धाफदङ्ग सजल्ला भुमेस्थान, सिम्ल-ेमहाकाली मासव भवन िडक स्तरोन्नती । 400
1080 धाफदङ्ग सजल्ला जोसगमारा ८ िेलाङदडु-थानसि िडक स्तरोन्नती । 400

1081
धाफदङ्ग सजल्ला नौसविे ६ खानीखोला-अमारे-मसछदद्र क्याम्पि िडक 

स्तरोन्नती । 400

1082 धाफदङ्ग सजल्ला वेसनघाट ९ सस्थत अकलादवेी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1083 धाफदङ्ग सजल्ला जोसगमारा ४ सस्थत मनकामना मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1084

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि। सनलकण्ठ -

धाफदङ्ग
िालविाली/ विय 14,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1085

धाके वेसनघाट र िल्यानटार वसस्त सवकाि काययक्रम अदतयगत पूवायधार सनमायण

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

40,248
566,676

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

धाफदङ्ग सजल्लाको जम्मा

बाग्मती अञ्चलको जम्मा

सजल्लाको नाम : धाफदङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

रिुवा सजल्लाको जम्मा

39



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1086

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - मकवानपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 2,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1087 जनता आवाि काययक्रम : मकवानपुर– चेपाङ्गका लासग– क्र्मागत ५० वटा िालविाली/ विय 4,608
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1088 जनता आवाि काययक्रम : मकवानपुर– चेपाङ्गका  लासग– नयााँ ५० वटा िालविाली/ विय 10,240
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1089
मकवानपुर सजल्ला बुफढचौर गासवि वडा न.ं २ स्कूलचोकमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1090
मकवानपुर सजल्ला ईया पंचकदया गासवि वडा न.ं ८ मा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1091 मकवानपुर सजल्ला भैिे गासवि वडा न.ं ३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1092 मकवानपुर सजल्ला खैराङ्ग गासवि वडा न.ं २ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1093
मकवानपुर सजल्ला मदथली गासवि वडा न.ं ६ सस्थत िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1094
मकवानपुर सजल्ला हटेौंडा नगरपासलका वडा न.ं ९ कुष्माण्ड िरोवर सत्रवेणी 

धाम िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1095 मकवानपुर सजल्ला सिस्नेरी ८ सस्थत वत्िलादवेी िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1096 मकवानपुर सजल्ला चेपाङ्ग िंग्रहालय भवन सनमायण । 500
1097 मकवानपुर सजल्ला मनहरी ३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 500

1098 मकवानपुर सजल्ला हटेौडा १६ सस्थत दछेेसलङ्ग गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200

1099
रुद्रशे्वर मसददर िेत्र सवकाि  हटेौडा ५ गुरुयोजना सनमायण तथा भौसतक िुधार 

- मकवानपुर 500

1100
मकवानपुर सजल्ला हटेौडा न.पा. वाल जागृसत मा.सव. दसेख हासत्तलेटिम्म 

िडक स्तरोन्नती । 400
1101 मकवानपुर सजल्ला थाहा ४ िााँट बजार िोल्टु िडक स्तरोन्नती । 400
1102 मकवानपुर सजल्ला हटेौडा १३ सिके्रनी पाननले िडक स्तरोन्नती । 400

1103
मकवानपुर सजल्ला हटेौडा न.पा. २४ ठूलोदमार गुम्बा डााँडा मुर्षतकला 

वगैचािम्म िडक स्तरोन्नती । 400

1104
मकवानपुर सजल्ला ठींगन गासवि वडा न.ं ३ सस्थत कासलदवेी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1105
मकवानपुर सजल्ला आमभञ्जयाङ्ग गासवि वडा न.ं ७ डुमे्रकुना  सस्थत जलपा 

जलेश्वर मसददर पररिर ममयत िुधार । 300

1106
मकवानपुर सजल्ला छसतवन ६ जुरेली सस्थत बरयथली मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1107
मकवानपुर सजल्ला हाडीखोला ७ मसिने सस्थत ऋिेवर मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1108
मकवानपुर सजल्ला कुलेखानी गासवि वडा न.ं ३ सस्थत कासलदवेी मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1109
मकवानपुर सजल्ला राईगाउाँ  गासवि वडा न.ं २ सस्थत सिव मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1110 मकवानपुर सजल्ला हटेौडा सिद्धाथय मागय स्तरोन्नती । 300

1111
मकवानपुर सजल्ला िााँखेल गासवि वडा न.ं ५ सस्थत हड्केश्वरी सिव मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1112
मकवानपुर सजल्ला आमभञ्जयाङ्ग गासवि वडा न.ं ३ सस्थत कृष्णप्रणामी 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1113
मकवानपुर सजल्ला हटेौडा उ.म.न.पा. लसक्ष्मनारयण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1114
मकवानपुर सजल्ला नामटार गासवि ८ दबुोखोला सस्थत तरकारी िकलन 

केदद्रको भवन सनमायण । 300

1115
मकवानपुर सजल्ला हटेौडा न.पा वडा न.ं ११ सस्थत लक्ष्मी नारायण मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1116 मकवानपुर सजल्ला थाहा नगरपासलका ९ सस्थत पवयसतय कृसत्रम ताल िंरिण । 300

1117
मकवानपुर सजल्ला हटेौंडा नगरपासलका वडा न.ं ४ जामे मसस्जद ममयत िुधार 

। 100

1118

एक िहर एक पसहचान - थाहा नगरपासलकामा वडा नं ९  पययटन िूचना केदद्र 

र पाकय  सनमायणका लासग पुवायधार सनमायण गने
िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1119

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - नगरपासलकाहरुको 

आवसधक योजना कायायदवयन गने - हटेौडा वडा न.ं ११ िसहद स्मारक पाकय मा 

पुवायधार  सनमायण कायय गने ।  हटेौडा - मकवानपुर
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : मकवानपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1120

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- कुलेखानी-

 मकवानपुर, खासनखेत वडा न. २ मा सचस्यान केदद्र िसहत पूवायधार सवकाि
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1121

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- थाहा 

नगरपासलका वडा न.ं  मा पाकय  तथा सपफक्नक स्थल सनमायण
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

54,348

1122

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रौतहट सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1123
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को रौतहट सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1124 रौतहट सजल्ला गौर नपा दसलत बस्तीमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
1125 रौतहट सजल्ला गंगा सपप्रामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1126 रौतहट सजल्ला सिङ्गडीयामा दसलत भवन सनमायण । 300
1127 रौतहट सजल्ला पथराबुधराम ७ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1128
रौतहट सजल्ला गंगा सपप्रा गासवि वडा न.ं ६ मा दसलत िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1129
रौतहट सजल्ला भलोसहया गासवि वडा न.ं ४ मा बाबा वागेश्वरी िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300
1130 रौतहट सजल्ला अजगैवी १ मा नमूना िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1131 रौतहट सजल्ला पचरुखीमा नमुना िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1132 रौतहट सजल्ला ब्रम्हपुरी दसलत वस्तीमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1133 रौतहट सजल्ला बितपुर िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1134 रौतहट सजल्ला गौर नपा ८ मा दसलत छात्रावाि सनमायण । 300
1135 रौतहट सजल्ला पतौरा ५ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 500
1136 रौतहट सजल्ला माधोपुर गासविमा िामुदासयक भवन सनमायण । 500

1137
रौतहट सजल्ला जुसडवेला सस्थत छयुसम स्थाराल सलङ गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

1138 रौतहट सजल्ला गौर न.पा. वडा न.ं १० िपगढ चौकमा प्रसतिालय सनमायण । 400
1139 रौतहट सजल्ला गौर न.पा. सििवा टोलको चौकमा प्रसतिालय सनमायण । 400

1140
रौतहट सजल्ला गौर न.पा. वडा न.ं १० िपगढ  गौर जाने बाटो दसेख पुवय नयााँ 

बाटो सनमायण 400

1141
रौतहट सजल्ला गौर न.पा. वडा न.ं ११ सििवा टोल दसेख वडा न.ं १२ पुरेदवा 

आाँखा अस्पतालिम्मकव बाटो स्तरोन्नती 400

1142
रौतहट सजल्ला राजपुर पुरहदवा १ सस्थत हनुमान मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1143
रौतहट सजल्ला झुमखुदवा पथरा टोल सस्थत भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1144
रौतहट सजल्ला कडरवना गासवि नदी पारी महनपुर टोल सस्थत हनुमान 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1145
रौतहट सजल्ला कटहरीया गासवि कटहरीया बजारलाई एफककृत नमूना वस्ती 

सनमायण । 400
1146 रौतहट सजल्ला िमयजुवामा िसहद पाकय  सनमायण । 400

1147
रौतहट सजल्ला मदनपुर वडा न.ं १ सस्थत ब्रह्मस्थान मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1148
रौतहट सजल्ला ितुव हिायह गासवि मा िघन िहरी सवकाि काययक्रम िंचालन 

गने 400

1149
रौतहट सजल्ला चदद्रपुर नपा वडा नं ४ सस्थत सवदध्यवासिनी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1150
रौतहट सजल्ला ितुहा हिाय गासवि वडा न.ं ३ सस्थत ितुवा हिायह मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
1151 रौतहट सजल्ला वररयारपुर ३ मा पोखरी घाट सनमायण । 400

1152 रौतहट सजल्ला चदद्रपुर नपा दरुिंचार रोडको बाटोमा सप.सि.िी. गने कायय । 400

1153
रौतहट सजल्ला रमौली बैररया गासवि वडा न.ं ४ सस्थत सवष्णु मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1154 रौतहट सजल्ला मौलापुरमा महादवे मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1155 रौतहट सजल्ला पतौरा ३ सस्थत राम मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
1156 रौतहट सजल्ला िमनपुरमा नाला सनमायण । 400

1157
रौतहट सजल्ला हसथयाही गासवि वडा न.ं ४ सस्थत स्िारी माई मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1158 रौतहट सजल्ला हसथयाही गा.सव.ि. वडा न.ं ८ मा मसस्जद सनमायण । 200

1159
रौतहट सजल्ला लक्ष्मीपुर दो. गासवि २ र३ सस्थत ब्रह्म स्थान मसददर पररिर 

ममयत िुधार। 200
1160 रौतहट सजल्ला लक्ष्मीपुर दो. गासवि ६ मा मदरिा भवन सनमायण । 300
1161 रौतहट सजल्ला पतौरा ५ मा सपकसनक स्पट सनमायण । 400

1162
रौतहट सजल्ला गौर न.पा. ५ सस्थत सवद्यापसतनगर सस्थत िूयय मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1163 रौतहट सजल्ला लौकाहममा सप.सि.िी. ढलान तथा नाला सनमायण । 400

सजल्लाको नाम : रौतहट

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

मकवानपुर सजल्लाको जम्मा

41



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1164 रौतहट सजल्ला च.प.ु न.पा. िखुअवा चौक िसहद गेट सनमायण । 400
1165 रौतहट सजल्लाको बंकुलबजार सस्थत िसहद पाकय  सनमायण 400
1166 रौतहट सजल्ला बगहीमा हनुमान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1167
रौतहट सजल्ला  चदद्रपुर न.पा. वडा न.ं ३ बजारटोल दखेी पैनी पारी जाने 

बाटो स्तरोन्नती 400
1168 रौतहट सजल्ला मत्िरी गासवि ९ सस्थत दगुाय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1169
रौतहट सजल्ला मदनपुर गासवि वडा न.ं १ गासवि भवन दसेख मदनपुर 

गासवि वडा न.ं २ हनुमान मसददरिम्मको िडक स्तरोन्नती । 400

1170
रौतहट सजल्ला सवजयपुर बजार सस्थत रामजानकी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1171
रौतहट सजल्ला चदद्रपुर न.पा. राजमागयबाट उत्तर तिय  सवद्युत प्रा. भददा पूवयको 

बाटो स्तरोन्नती । 400
1172 रौतहट सजल्ला चदद्रपुर न.पा. ५ गैररगााँउमा चौतारा  सनमायण । 400

1173
रौतहट सजल्ला सिवनगर चोक दखेी पोरठयाही जाने बाटोमा दवैु तिय  नाला 

सनमायण । 400
1174 रौतहट सजल्ला गौर न.पा वडा न.ं ५ सवद्यापसत नगर नाला सनमायण । 400
1175 रौतहट सजल्ला भेसडयाही ३, ४ र ५ मा नाला सनमायण 400

1176 रौतहट सजल्ला कटरवन वाग्मती बााँध दसेख सिमानािम्म िडक स्तरोन्नती । 400

1177
रौतहट सजल्ला राजदवेी गासवि िेढवा टोल हुाँद ैबााँध दसेख हसथयौलिम्म 

बाटो स्तरोन्नती । 400
1178 रौतहट सजल्ला हुलाकी िडक भौला बजार पूवायधार सनमायण । 500

1179

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - १. गौर नगरपासलका 

महादवेपट्टी प्रा.सव. दसेख रामजानकी मसददरको बाटो स्तरोन्नती गौर - रौतहट
िालविाली/ विय 2,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1180

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ३. पुरेनवामा नाला 

तथा बाटो सनमायण । गौर - रौतहट
िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1181

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

गौर
िालविाली/ विय 500,000

1182

एकीकृत वसस्त सवकाि - जयनगर मौलापुर कलैया बाटोमा पने रौतहट 

सजल्लाको प्रेमपुर गोनाही हाट बजार व्यवस्थापन कायय  (प्रेमपुरगोनाही -

रौतहट)
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1183

एकीकृत वसस्त सवकाि- (अजगैवी -रौतहट)

िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1184

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन-   

चदद्रपुर न.पा. वाडय न.ं १  पूवयपसश्चम लोक मागय दगुाय मसददर दसेख उत्तर 

दगुाय प्रा.सव जान ेबाटो स्तोरन्नसत । चदद्रपुर - रौतहट 
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1185

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन-  चदद्रपुर 

न.पा. वाडय नं. २  कछडीया टोलको बाटो स्तोरन्नसत । चदद्रपुर - रौतहट  िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1186

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन-   

चदद्रपुर न.पा. वाडय न.ं १५ डुमरीया चोक दसेख पसश्चम 

नासगनटोल जाने बाटो स्तोरन्नसत । चदद्रपुर - रौतहट  िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1187
एकीकृत वसस्त सवकाि- (मत्िरी -रौतहट)

िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1188

रौतहत सजल्ला िखुहवा धमौरा गासवि वा . लं ९ कब्रस्थान जाने बाटो  

स्तरोदती

िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1189

एकीकृत वसस्त सवकाि- (पतौरा -रौतहट)

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

597,900

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

रौतहट सजल्लाको जम्मा
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अपेसित उपलसधध कैफियत

1190

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बारा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1191
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को वारा सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1192
बारा सजल्ला अमाव १ बेलवामा मसहला सवकाि िमाज केदद्रको भवन सनमायण 

। 300
1193 बारा सजल्ला पकसडया गासवि वडा न.ं ५ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1194 बारा सजल्ला कचोवाय गासवि ३ मा धमयिाला सनमायण । 300

1195
बारा सजल्ला, गढीमाई  सस्थत िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप पररिर सनमायण तथा 

अदय भौसतक सनमायण तथा  िुधार कायय 500

1196
बारा सजल्ला गमहरीया सवताय गासवि वडा न.ं २ मा ३०० सम. िडक तथा 

ढल सनमायण 400

1197
बारा सजल्ला बेनौली पचरौता वडा न.ं ५ सभखनापोखरी सस्थत धमयिाला 

सनमायण । 300
1198 बारा सजल्ला कोल्हवी न.पा. वडा न.ं १ कोल्हवीमा नाला सनमायण । 400

1199
बारा सजल्ला कोल्हवी न.पा. वडा न.ं १ कोल्हवी सस्थत रामचदद्र मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1200
बारा सजल्ला गफढमाई न.पा. ४ औराहा चौकबाट थारुटोलिम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 400
1201 बारा सजल्ला गढीमाई न.पा. १४ हासत्तिार बजार िडक स्तरोन्नती । 400
1202 बारा सजल्ला गढीमाई सस्थत िाङ्गे सलङ गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200
1203 बारा सजल्ला सनजगढ न.पा. वडा न.ं ११-१२ रतनपुरी िडक स्तरोन्नती । 400
1204 बारा सजल्ला सविुनपुर वडा न.ं २ सस्थत मुसिम धमयिाला सनमायण । 300
1205 बारा सजल्ला कोल्हवी न.पा. वडा न.ं १ र ३ मा ढल सनमायण । 400

1206
बारा सजल्ला खोपवा ६ सस्थत सवश्वनाथ सिव महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200
1207 बारा सजल्ला सिम्रौनगढ नगरपासलकामा धमयिाला सनमायण । 300

1208
बारा सजल्ला सपपराती पचरौता वडा न.ं ७ मुअनीपोखरामा धमयिाला 

सनमायण । 300

1209
बारा सजल्ला सनजगढ न.पा. वडा न.ं ४ वरसपपल चौतारमा सस्थत सिव 

मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
1210 बारा सजल्ला कोल्हवी न.पा. वडा न.ं १ मा जनिसि क्लव भवन सनमायण । 300

1211
बारा सजल्ला हरैया गासवि वडा न.ं ४ र ५ मा मधुवन ढल सनकाि  र र बाटो 

स्तरोन्नती । 400

1212
बारा सजल्ला बछनपुवाय गासवि१,२,३,४,५ सस्थत थस्कोलमा ढल सनकाि र र 

बाटो स्तरोन्नती । 400

1213
बारा सजल्ला महिेपुर गासवि वडा न.ं६ सबजलपुरमा ढल सनकाि र बाटो 

स्तरोन्नती । 400
1214 बारा सजल्ला ित्तेपुर बजार दखेी सिसम्र टोल िम्म िडक स्तरोन्नती 400
1215 बारा सजल्लामरटररया स्कुल दखेी गुलरीया टोल िम्म िडक स्तरोन्नती 400
1216 बारा सजल्ला सनपसनमाल बजार दखेी धोवकाटवािम्म नाला सनमायण 400
1217 बारा सजल्ला प्रिौनी ६ दखेी नकटुवा नहरिम्म नाला सनमायण 400
1218 बारा सजल्ला सनपसनमाल वडा नं ५ र ६ मा िडक स्तरोन्नती 400
1219 बहु उद्धसेश्य िभाहल सनजगढ बारा 500

1220

सनजगढ स्माटय िहरको DPR बमोसजम २ वटा िहरी पूवायधार सनमायण

िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1221

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

कलैया िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1222

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  -वारा सजल्ला कलैया 

नगरपासललकामा विपाकय  सनमायण गने । कलैया - वारा

िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1223

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - गढीमाई नगरपासलका वडा 

न.ं २ सिमरा एअरपोटय जाने बाटो दसेख पसश्चमको हाटबजार व्यवस्थापन कायय 

(सवरगंज–सजतपुर–सिमरा–पथलैया) ।
िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1224

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सनजगढ िभाहल सनमायण - नयााँ
िालविाली/ विय 20,000

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : बारा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
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1225

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - बारा 

सजल्ला कोल्हवी न.पा. वडा न.ं  १ को िडक स्तरोन्नती तथा नाली सनमायण । िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1226

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - बारा 

सजल्ला गढीमाई न.पा. वडा न.ं 1४ हासत्तबजार िडक स्तरोन्नती । िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1227
एकीकृत वसस्त सवकाि- बारा सजल्ला डुमरवाना रजघट्टा िडक स्तरोन्नती ।

िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1228
वारा सजल्ला सनजगढ नगरपासलका वडा नं ९ िासदत टोल िडक स्तरोन्नती

िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1229

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन ।(वडा नं 

११-१२ रतनपुरी िडक स्तरोन्नती) सनजगढ  -बारा िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1230

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - बारा 

सजल्ला गढीमाई न.पा. वडा न.ं २ सिजयना टोल जाने बाटो िडक स्तरोन्नती । िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1231

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन । प्रभात 

वस्ती तेस्रो लाईन िडक ।सनजगढ  -बारा िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

632,050

1232

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - पिाय सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1233
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं २ को पिाय सजल्ला - १००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1234 पिाय सजल्ला छपकैया ३ सस्थत सचत्रगुप्त नगर धमयिाला सनमायण । 300
1235 पिाय सजल्ला हररपुर सस्थत रसवदाि मसददर पररिर ममयत िुधार । 400

1236
पिाय सजल्ला सव.उप.म.न.पा.अलौ सस्थत कासलदवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1237
पिाय सजल्ला सव.उप.म.न.पा. अलौ सस्थत द्धारदवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1238

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - सवरगंज 

उपमहानगरपासलका वडा न.ं १८ सिद्धाथयटोल बाटो स्तरोन्नती । सवरगंज-पिाय
िालविाली/ विय 1,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1239

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने- 

सवरगदज
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1240
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय पिायको 

कायायलय  भवन सनमायण ।
िालविाली/ विय 3,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1241
एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण ( खानेपानी तथा िरििाइ 

सडसभजन कायायलय िमेत) पिाय 2,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1242

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन । 

पोखरीया - पिाय  िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

567,600

1243

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - सचतवन सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1244 जनता आवाि काययक्रम : सचतवन – चेपाङ्गका लासग–क्रमागत 200 वटा िालविाली/ विय 16,385
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1245 जनता आवाि काययक्रम : सचतवन – चेपाङ्गका लासग– नयााँ 80 वटा िालविाली/ विय 16,385
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1246
सचतवन सजल्ला खैरेनी न.पा.-२ चैनपुर चोक दसेख लदरा खोलािम्म ढल 

सनमायण 700
1247 सचतवन सजल्ला रत्ननगर न.पा. १७ - १८- र १९ मा ढल सनमायण । 400
1248 सचतवन सजल्ला रत्ननगर २ सस्थत नेपाल जामे मसस्जत भवन सनमायण । 300

1249
सचतवन सजल्ला रत्ननगर नगरपासलका वडा न.ं १४ सपठुवा आदियटोल िडक 

स्तरोन्नती । 400

1250
िैलजा आचायय स्मृसत प्रसतस्थानको काययलय सनमायण भरतपुर १४ तोरीखेत - 

सचतवन 300
1251 गलेश्वर आश्रम दसेख कासलगण्डकी नदी िम्मको सिढीं सनमायण । 400
1252 दवेघाट आश्रम दसेख कासलगण्डकी जाने सिढी ममयत । 400

1253
सचतवन सजल्ला सत्रवेणीधाम सस्थत बालमीकी आश्रम  िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप पररिर सनमायण तथा अदय भौसतक सनमायण तथा िुधार कायय 500

1254
सचतवन सजल्ला भरतपुर उप-महानगरपासलका वडा न.ं ८ सस्थत सिव मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

सजल्लाको नाम : पिाय

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : सचतवन

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

पिाय सजल्लाको जम्मा

बारा सजल्लाको जम्मा

44



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1255
सचतवन सजल्ला भरतपुर उप-महानगरपासलका वडा न.ं ७ सस्थत कासलका 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1256 सचतवन सजल्ला भरतपुर २ वेलटााँडी िडक स्तरोन्नती । 400

1257
सचतवन सजल्ला भरतपुर १० नहरचोक मेसडकल कलेज जनस्वास्थ्य 

कायायलयिम्मको बाटो स्तरोन्नती । 400

1258
सचतवन सजल्ला भरतपुर उप-महानगरपासलका वडा न.ं १२ चेतनामागय 

पोिेली टोलमा ढल तथा नाला सनमायण । 400

1259
सचतवन सजल्ला पारु गाउाँ  खैरेनी न.पा. र राप्ती न.पा. ६-७-८ मा ढल सनमायण 

। 400
1260 सचतवन सजल्ला सचत्रवन नगरपासलकामा ितह ढल सनमायण कायय 400

1261
सचतवन सजल्ला भरतपुर उमनपा ७ थापचोक दसेख तमु चोकिम्मको िडक 

स्तरोन्नती । 400

1262
सचतवन सजल्ला भरतपुर उमनपा ९ विदत चोक दसेख एपोलो पेदटिम्मको 

िडक स्तरोन्नती । 200

1263
सचतवन सजल्ला भरतपुर उमनपा ७ उज्जवल टोल गोरखकाली चोक दसेख पूवय 

कासलका चोकिम्म बाटो स्तरोन्नती । 500

1264
सचतवन सजल्ला भरतपुर उमनपा ७ कृष्णपुरमा कृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1265

एक िहर एक पसहचान - भरतपुर अस्पतालमा बासहरबाट आउने सवरामी 

कुरुवाहरुको लासग व्यवसस्थत आवाि िसहत मेसडकल सभलेज एवं पुवायधार 

सनमायण कायय
िालविाली/ विय 23,750

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1266

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ििा िहर काययक्रम 

अदतगयत UEIP िंचालन भएको भरतपुर न.पा. मा ढल  तथा प्रिोधन केदद्र 

िंचालनमा ल्याउन आवश्यक थप पूवायधारहरु सनमायण गने
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1267

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ििा िहर काययक्रम 

अदतगयत िहरी तथा वातावरणीय िुधार आयोजना िंचालन भएका न.पा. 

हरुमा सनमायण भएका ढल तथा प्रिोधन केदद िंचालनमा ल्याउन आवश्यक 

थप पूवायधारहरु सनमायण गने – रत्ननगर नगरपासलका । िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1268

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - सचतवन सजल्ला 

भरतपुर न.पा. रेडक्रि भवन दसेख नहरिम्मको बाटो स्तरोन्नती ।

िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1269 िौराहा िभाहल  सनमायण रत्ननगर नगरपासलका सचतवन िालविाली/ विय 40,000
1270 सचतवनमा नारायणी कला मसददर सिरट हल िालविाली/ विय 10,000

1271

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- 

नाला सनमायण कायय । मेघौली -सचतवन िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

128,620
1,980,518

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सचतवन सजल्लाको जम्मा

नारायणी अञ्चलको जम्मा

45



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1272

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - गोरखा सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1273
जनता आवाि काययक्रम : गोरखा– चेपाङ्ग र गदधवय  , वोटे (माझी) कुमाल 

,वराम र दसलतका लासग क्रमागत १०० वटा
िालविाली/ विय 9,216

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1274
जनता आवाि काययक्रम : गोरखा– चेपाङ्ग र गदधवय  , वोटे (माझी) कुमाल 

,वराम र दसलतका लासग नयााँ २०० वटा
िालविाली/ विय 20,481

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1275
गोरखा सजल्ला गो. न.पा. मा सव.सप. गणेिमान मेमोररयल िाउण्डिेन भवन 

सनमायण । 300

1276
गोरखा सजल्ला गुम्दा गासवि वडा न.ं ५ माझ गाउाँमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1277 गोरखा सजल्ला सिर्कदवािमा एकीकृत िेवा केदद्रको भवन सनमायण । 300

1278
गोरखा सजल्ला गुम्दा गासवि वडा न.ं ५ माछेखोलामा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1279 गोरखा सजल्ला तादद्राङ्ग ९ काउलेमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1280 गोरखा सजल्ला घ्यालचोक िुददरवस्तीमा बाल क्लब भवन सनमायण । 300
1281 गोरखा सजल्ला तादद्राङ्ग ५ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1282 गोरखा सजल्ला चोरकाटे छाप्राक िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1283 गोरखा सजल्ला जौवारीमा बहुउद्दशे्यीय िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1284 गोरखा सजल्ला सलगसलगकोट ३ सस्थत सलगसलग िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1285
गोरखा सजल्ला सझमे्रक ३ थालाजुङ्गमा चम्पावती मसहला जागरण केदद्रको 

भवन सनमायण । 300
1286 गोरखा सजल्ला छेपेटारमा िैलजा आचायय आदिय िमाज आश्रम सनमायण । 600
1287 गोरखा सजल्ला भच्चेक गासवि मा बहुउद्दशे्यीय िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1288
गोरखा सजल्ला मादबु गासवि वडा न.ं ३ सस्थत मादबु घले गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

1289 गोरखा सजल्ला पालुङ्गटार ७ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1290
गोरखा सजल्ला पालुङ्गटार ७ भण्डारथोक सस्थत कासलका मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1291
गोरखा सजल्ला गो.न.पा. मा सव.सप. गणेिमान स्मृसत भवनमा िौचालय 

सनमायण । 300

1292

मस्यायङ्दी कोररडोर- पालुङ्गटार स्माटय िहरको DPR बमोसजम २ वटा 

िहरी पूवायधार सनमायण
िालविाली/ विय 16,150

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1293

एक िहर एक पसहचान - गोरखा सजल्ला गोरखा न.पामा ऐसतहासिक पाकय  

सनमायणका लासग पुवायधार सवकाि गने
िालविाली/ विय 28,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1294

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िसि चोक दसेख 

बतािे हुाँद ैगोरखा क्याम्पि जाने बाटोको स्तरोन्नती गने कायय । गोरखा न.पा. 

- गोरखा िालविाली/ विय 8,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1295

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

गोरखा िभाहल सनमायण
िालविाली/ विय 10,000

1296

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

गोरखा सजल्ला भच्चेक बजार एकीकृत वस्ती सवकाि काययक्रम

िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

99,947

1297

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - लमजुङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1298 लमजुङ्ग सजल्ला िुददरजार न.पा.-९ ताकुय  खहरेमा िामुदासयक भवन सनमायण 500

1299
लमजुङ्ग सजल्ला िुददरजार न.पा.-६ बोरट मुहानमा िामुदासयक भवन 

सनमायण 500

1300
लमजुङ्ग सजल्ला वेसििहर न.पा. १ उफदपुर सस्थत कासलका आमा िमूहको 

िामुदासयक भवन सनमायण । 1,000

1301
लमजुङ्ग सजल्ला भुलभुले २ मा इदद्रणेी जनजासत आमा िमूहको भवन 

सनमायण । 300
1302 लमजुङ्ग सजल्ला हरीचौर २ सिमलबोटमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1303
लमजुङ्ग सजल्ला चदद्रशे्वर ७ दरुाडााँडामा मसहला िामुदासयक भवनको 

कम्पाउण्डवाल तथा िभाकि सनमायण । 300

1304
लमजुङ सजल्ला िुददर बजार न.पा.-१ रामदी दउेरालीमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 1,500

1305 लमजुङ्ग सजल्ला राइनाि न.पा. ५ धमयभकारी िामुदासयक भवन सनमायण । 500

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

गोरखा सजल्लाको जम्मा

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183

सजल्लाको नाम : गोरखा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : लमजुङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1306
लमजुङ्ग सजल्ला वेसििहर न.पा. रानीकुवा तल्लो बगर सस्थत मिान घाट 

सनमायण । 400

1307
लमजुङ्ग सजल्ला िुददर बजार ५ सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 500

1308
लमजुङ्ग सजल्ला िुददर बजार १ रामदी सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 500

1309

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - बेसििहर 

न.पा.  वडा न.ं ९ र १० सस्थत चक्रपथको नया िडक  स्तरोन्नती र लमजुङ्ग 

सजल्ला बेसििहर नपा मा  िहजी बिपाकय  िंरिण एवं िुधार  कायय । 

वेिीिहर- लमजुङ्ग िालविाली/ विय 10,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1310

वेिीिहर न.पा.-१,उफदपुर दउेथानमा बाल उद्यान सनमायण

िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

21,800

1311

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - तनहुाँ सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1312
जनता आवाि काययक्रम : तनहुाँ– चेपाङ्ग र गदधवय  , वोटे (माझी) कुमाल 

,वराम र दसलतका लासग क्रमागत ५० वटा
िालविाली/ विय 4,608

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1313
जनता आवाि काययक्रम : तनहुाँ– चेपाङ्ग र गदधवय  , वोटे (माझी) कुमाल 

,वराम र दसलतका लासग नयााँ २०० वटा
िालविाली/ विय 20,481

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1314
तनह ंसजल्ला िसतस्वारा गा.सव.ि.-१ चुंदी रम्घा टुहुरी पिलमा िामुदासयक 

भवन सनमायण 800
1315 तनहुाँ सजल्ला जामुने ४ मा जामुने िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1316 तनहुाँ सजल्ला व्याि न.पा.९ दराई िामुदासयक भवन सनमायण 300
1317 तनहुाँ सजल्ला क्यासमन १ मा  कुमाल गाउ िामुदासयक भवन सनमायण 300
1318 दउेराली नगर  िमुदासयक भवन सनमायण व्याि न पा १०  - तनहुाँ 300
1319 तनहुाँ सजल्ला व्याि १० मा सव.सप स्मृती भवन सनमायण । 300

1320
तनहुाँ सजल्ला पुकोट गा.सव.ि. वडा न.ं ३ रानीपानीमा िामुदासयक भवन 

सनमायण 300
1321 तनंहु सजल्ला सवहु ४ मा िाहारा आमािमुह भवन सनमायण । 300

1322
तनहु सजल्ला िुक्ला गण्डकी न.पा.१७ सस्थत वेतपानी िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1323 तनहुाँ सजल्ला धााँिीकुवा ६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1324
तनहुाँ सजल्ला व्याि न.पा.१ दमौली सस्थत थानी  वाल सवकाि केदद्रको भवन 

सनमायण । 500
1325 तनहाँ सजल्ला समलुयङ्ग ५ मा गाउाँ  िेवा कोि िामुदासयक भवन सनमायण । 500
1326 तनहुाँ सजल्ला बिदतपुर सस्थत थानी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1327 तनहुाँ सजल्ला थामी गासवि मृगला मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1328 तनहुाँ सजल्ला िुक्लागण्डकी न.पा. ४ नसवन वसस्त मागय कालोपते्र । 400
1329 तनहुाँ सजल्ला व्या. न.पा. ५ वोटे िास्कृसतक िंग्रालय भवन सनमायण 300

1330 तनहुाँ सजल्ला समलुयङ्ग ५ कवासजत सस्थत गणेि मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1331 रुपाकोट ४ र गामा रुम्टो सस्थत दवेी भंगेरको मसददर पररिर ममयत िुधार 200
1332 तनह सजल्ला रुपाकोट ४ िेफद सस्थत पंच मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1333 तनहुाँ सजल्ला पृथ्वी राजमागय दसेख मीन मा.सव. थपुय िडक स्तरोन्नती । 400
1334 तनंहु सजल्ला सवहु ५ मा िज्जन जामे मसस्जद ममयत िुधार । 200

1335

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं ७ सस्थत 

मानहुाँ पययटफकय मागयको स्तरोन्नती गने कायय । व्याि न. पा. -  तनहुाँ
िालविाली/ विय 8,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1336

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

दमौली िभाहल सनमायण
िालविाली/ विय 1,000

1337

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- 

(चक्रपथ स्तर उन्नती तथा ितह ढल सनमायण कायय ) तनहु ं–  आवुखैरेनी
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

45,889
सजल्लाको नाम : स्याङ्गजा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

1338

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - स्याङ्गजा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1339
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ४ को स्याङ्गजा सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

तनहुाँ सजल्लाको जम्मा

लमजुङ्ग सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : तनहुाँ

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1340
स्याङ्गजा सजल्ला िांखर गा.सव.ि वडा-६ दवेीस्थान आमा िमूह िामुदासयक 

भवन सनमायण 500

1341
स्याङ्गजा सजल्ला कृष्णगण्डफक   गा.सव.ि वडा-८ आरुखकय मा आमा िमूह 

िामुदासयक भवन सनमायण 1,000

1342
स्याङ्गजा सजल्ला कें वरे भदज्याङ्ग  गा.सव.ि वडा-१बनकट्टामा आमा  

िामुदासयक भवन सनमायण 500

1343
स्याङ्गजा सजल्ला कें वरे भदज्याङ्ग  गा.सव.ि वडा-६  ताप्केमा आमा िमूह 

िामुदासयक भवन सनमायण 500

1344
स्याङ्गजा सजल्ला कें वरे भदज्याङ्ग  गा.सव.ि वडा-४िपौंदमेा िामुदासयक 

भवन सनमायण 1,500
1345 स्याङ्गजा सजल्ला पञ्चमूल पुस्तकालय भवन सनमायण 1,000
1346 मगरिमाज िामुदासयक भवन, चापाकोट न.पा. ७ स्याङ्गजा 1,000

1347 स्याङ्गजा सजल्ला सिवमसददर पररिर सनमायण श्रीकृष्ण गण्डकी ९ स्याङ्गजा 500
1348 स्याङ्गजा सजल्ला पकवादी ७ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 500

1349
स्याङ्गजा सजल्ला रत्नपुर चापाकोट न.पा. वडा न.ं १ सस्थत जनिामुदासयक 

प्रासवको िामुदासयक भवन सनमायण । 500

1350 स्याङ्गजा सजल्ला केवरभदजयाङ्ग गासवि ४ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 1,500

1351 स्याङ्गजा सजल्ला िेसतदोभान ८ सस्थत सिवालय िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1352
स्याङ्गजा सजल्ला अजुयनचौपारी ४ मा ज्योसत आमा िमूहको िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300
1353 स्याङ्गजा सजल्ला चापाकोट ७ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 1,000

1354
स्याङ्गजा सजल्ला पौवेगौड ेबजारमा भैरवकालीका िामुदासयक आमा िमूह 

भवन सनमायण । 300
1355 स्याङ्गजा सजल्ला िेदीखोला गासवि २ सस्थत मदन स्मृसत भवन सनमायण । 300

1356
स्याङ्गजा सजल्ला वासलङ्ग न.पा. ३ सस्थत बहुउदशे्यीय िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1357 स्याङ्गजा सजल्ला वासलङ्ग न.पा. ८ वगुवामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1358
स्याङ्गजा सजल्ला पुतलीबजार १ मा अपाङ्गता िूचना तथा श्रोत केदद्रको 

भवन सनमायण । 300

1359
स्याङ्गजा सजल्ला भीरकोट न.पा. २ गोदीखोलामा नविृजना िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1360
स्याङ्गजा सजल्ला भीरकोट न.पा. सतिेदीमामा िृजनसिल िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1361
स्याङ्गजा सजल्ला एलादी ४ मा मसहला सिल्पकला िामुदासयक भवन सनमायण 

। 300
1362 स्याङ्गजा सजल्ला भाटखोला ६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1363 स्याङ्गजा सजल्ला आरुखकय  ६ वडाचौरमा ित्िंग िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1364 स्याङ्गजा सजल्ला जगत्रदवेी गा.सव.ि. मा िामुदासयक भवन सनमयण 300
1365 स्याङ्गजा सजल्ला राङभाङ ८ मा समलन आमा िमूहको भवन सनमायण । 300

1366
स्याङ्गजा सजल्ला सचते्र भञ्जयाङ्ग ३ आमा िमुहको िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1367 ॎ श्री कल्ण्याणेश्वर पञ्चमुखी महादवे मसददर सवघाय 400
1368 दगुायमाता मसददर पररिर सनमायण चापाकोट न.पा.११ स्याङ्गजा 500

1369
स्याङ्गजा सजल्ला िााँखर गा.सव.ि. वडा न.ं ६ केलादीघाट सस्थत राधा 

दामोदर मसददर पररिर ममयत िुधार 200

1370
स्याङ्गजा सजल्ला भीरकोट न.पा गोफदखोला-पुवात-माइपुज्ने-उजेलीडााँडा 

िडक स्तरोन्नती । 400

1371
स्याङ्गजा सजल्ला भीरकोट न.पा. पाटापाटी-िुददरचौर-कोलडााँडा िडक 

स्तरोन्नती । 400
1372 स्याङ्गजा सजल्ला भीरकोट न.पा. आाँधीखोलामा िीटी हल सनमायण । 1,000
1373 स्याङ्गजा सजल्ला वासलङ्ग ९ िुकौदी-सपपलटारी िडक स्तरोन्नती । 400

1374
स्याङ्गजा सजल्ला वहुउद्दशे्यीय िामुदासयक भवन सनमायण र टेवा पाखायल 

सनमयण वासलङ्ग नगरपासलका वडा न.ं ३ 300

1375
स्याङ्गजा सजल्ला गल्याङ्ग तल्लो बजारमा कररव ४०० मी. िडक स्तरोन्नती 

। 500

1376
स्याङ्गजा सजल्ला आरुखकय  ९ िेफदखोला दसेख पञ्चािे पंचधाम जाने बाटो 

थानकोट दसेख राउिे खण्डको स्तरोन्नती । 400
1377 स्याङ्गजा सजल्ला पुतलीबजार ८ मा िसहद महदेद्र स्मृसत पाकय  ममयत िुधार 400
1378 स्याङजा सजल्ला मालुङा ( टुनोबोट दसेख स्वास्थ्य केदद्र िडक स्तरोन्नती । 400
1379 स्याङजा सजल्ला जगत्रदवेी ८ मा सिटी हल सनमायण । 400

1380
स्याङ्गजा सजल्ला पेलकाचौर ६ दोवाटा बाहुनटोल सस्थत सिव मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
1381 कृष्ण मसददर चापाकोट -६ बेलचौर स्याङ्जा 500
1382 राधाकृष्णमसददर केलादी घाट स्याङ्जा 500
1383 श्री जगत्रादवेी मसददर भौसतक पुवायधार सनमायण जगत्रादवेी स्याङ्जा 500
1384 सिव मसददर चापोकोट १० स्याङ्जा 500

1385
ररमाल्नी भुमरीघाट जगतेआाँप-कुडादी ठाडो पाखोिेदीदसेख कालीआाँपिम्म 

जोड्ने िडक, चापाकोट न.पा १०, ११, स्याङ्गजा 2,000
1386 सिवमसददर पररिर सनमायण चापाकोट न पा ११ स्याङ्जा 700

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1387

स्याङ्गजा सजल्लाको वासलङ्ग स्माटय िहरको कायायदवन प्रारम्भ गनय  २ वटा 

िहरी पूवायधार सनमायण
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1388

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  -  स्याङ्गजा सजल्ला 

वासलङ्ग न.पा. वाडय न.ं ८ ऐलादी - भुते कहरेा भञ्जयाङ्गबाट सत्रयािी रत्ने 

रेिम खेती सनस्कने बाटो स्तरोन्नती । वासलङ्ग - स्याङ्गजा िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1389

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  सनमायण । 

वासलङ्ग - स्याङ्गजा
िालविाली/ विय 8,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1390

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िुरकौदी दसेख 

सपपलडाडी िम्म िडक तथा ढल स्तरोन्नती गने । वासलङ्ग - स्याङ्गजा
िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1391

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बिपाकय  सनमायण । 

पुतलीवजार न.पा. - स्याङ्गजा
िालविाली/ विय 8,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1392

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

स्थानीय सनकायिाँग िहकायय गरी स्याङजा सजल्ला पुतली बजार न.पा मा 

५०० व्यसि िमताको िभा गृह सनमायण कायय गने िालविाली/ विय 15,000

स्थासनय िभा िम्मेलन तथा 

िााँस्कृसतक काययक्रम िंचालन भई 

िहजता हुने

1393

एकीकृत वसस्त सवकाि- (आरुखकय  - स्याङ्गजा)

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1394

चापाकोट न.पा. को गुरु योजना बमोसजम एकीकृत भौसतक पूवायधार सवकाि, 

स्याङ्गजा 10,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

94,300

1395

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - कास्की सजल्ला

िालविाली/ विय 2,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1396
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम : कास्की–गदधवयकालासग -नयााँ  १५ वटा िालविाली/ विय 3,072

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1397 कास्की सजल्ला पोखरा उ.म.न.पा ४ फक्रयाकमय भवन सनमयण 2,000

1398
कास्की सजल्ला पुरुदचौर १ र २ तल्लोकोट ठााँटीमा जनजागृती बहुउद्दसेश्यय 

भवन सनमायण । 200

1399
कास्की सजल्ला पुरुदचौर १ र २ तल्लोकोट ठााँटीमा जनजागृती बहुउद्दसेश्यय 

भवन सनमायण । 300
1400 कास्की सजल्ला कास्कीकोट िेत्रको गुरुयोजना अनुरुप कायायदवयन 500

1401

पोखरा उपमेगासिटीपासलका राि वैक चोक दसेख सवरौटाचोकिम्म तथा 

मुस्ताङ्ग चोक दसेख िसहद चोक हुाँद ैरत्नचोकिम्मको पेटी िुधार र िोलार 

वसत्त जडान र (पोखरा-  व्याि मेगासिटी)
िालविाली/ विय 42,750

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1402

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - अमरसिह चोक पोखराबाट 

तनहुाँ खैरेनीटार िम्म  िर्षभि रयाक तथा िुटपाथ सनमायण (मुख्य-मुख्य बजार 

िेत्रमा मात्र)
िालविाली/ विय 26,200

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1403

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - सड. आई. जी. 

कायायलयको मासथल्लो चोकबाट िहीद चोक सजल्ला प्रिािन कायायलय गेट 

िम्म नाली तथा िुटपाथ सनमायण कायय । पोखरा उ.म.न.पा. - कास्की
िालविाली/ विय 15,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1404

कास्की सजल्ला लेखनाथ नगरपासलका-१३ लामे आहालमा िेसत्रय विपाकय  

सनमायण

िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1405
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय कास्कीको 

कायायलय  भवन सनमायण - ल्याण्ड स्केसपङ्ग कायय ।
िालविाली/ विय 1,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1406
एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण (Heavy Equipment   

िडक सडसभजन कायायलय कायायलय िमेत) कास्की
िालविाली/ विय 19,400

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1407

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

एकीकृत वसस्त सवकाि-  फढकुरपोखरी गा.सव.ि को भौसतक सवकाि योजना 

कायायदवयन - नौ डााँडा िेरा चौर िडक स्तरोन्नती (फढकुरपोखरी - कास्की)
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

120,922

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

कास्की सजल्लाको जम्मा

स्याङ्गजा सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : कास्की
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1408

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - मनाङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1409

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

मनाङ सजल्ला चामेसस्थत सजल्ला खेलकुद सवकाि िसमसत अदतगयतको भवन 

ममयत िंभार कायय । 300

1410

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको  एकीकृत पूवायधार सवकाि । 

मनाङ्ग - चामे ।
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

4,800
387,658

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : मनाङ्ग

मनाङ्ग सजल्लाको जम्मा

गण्डकी अञ्चलको जम्मा
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1411

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - मुस्ताङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1412

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

मुस्ताङ्ग सजल्ला माझी गासवि मािायमा आमा िमूहको भवन सनमायण ।

300

1413

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम मुस्ताङ्ग सजल्ला जोमिोममा स्याउ प्रिोधन गृह सनमायण
िालविाली/ विय 5,800

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1414

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको  एकीकृत पूवायधार सवकाि 

(जोमिोङ्ग र मािाय गा.सव.ि. को िदरमुकाम िेत्र)। मुस्ताङ्ग– जोमिोङ्ग
िालविाली/ विय 15,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

22,100

1415

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - म्याग्दी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1416
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ४ को म्याग्दी सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1417 म्याग्दी सजल्ला कुहुाँ ७ गोदावरी  आमा िमूहको भवन सनमायण । 600
1418 म्याग्दी सजल्ला सिख ३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1419 म्याग्दी सजल्ला अमयन ५ सपपलबोटमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1420
म्याग्दी सजल्ला बेनी न पा वा६ झफकम्ली हुद ैताराखोला जोडने िडक 

स्तरोन्नती 400
1421 म्याग्दी सजल्ला बेनी न पा सतनमाने कार्कक गााँउ जोडने िडक स्तरोन्नती 400
1422 म्याग्दी सजल्ला दरवाङग बजारको ढल सनकाि सनमायण 400
1423 म्याग्दी सजल्ला बेनी बजारको बिपाकय  स्तरोन्नती 400

1424
नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि । बेसन–म्याग्दी

िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1425

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने – म्याग्दी सजल्ला 

– ताकम गाउाँ  ।
िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

20,500

1426

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - पवयत सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1427
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ४ को पवयत सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1428 पवयत सजल्ला सनसलदह आमा िमूहको िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1429 पवयत सजल्ला मदन आसश्रत भवन सनमायण । 300
1430 पवयत सजल्ला सलसमठानामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1431
पवयत सजल्ला खानीगाउाँ  गासवि वडा नं २ सस्थत जनकल्याण िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1432
पवयत सजल्ला थापाठान गासवि काकीडााँडा  वडा नं २ सस्थत िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1433
पवयत सजल्ला पाखापानी गासवि वडा नं ५ सस्थत कोखे िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1434
पवयत सजल्ला कघाय गासवि वडा नं ७ सस्थत बौद्ध युवा क्लव िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1435
पवयत सजल्ला कु.न.पा. १४ सस्थत दवेी पञ्चाङ्ग भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1436
पवयत सजल्ला कुश्मा न.पा. ११ टुसनखोल्िी दसेख पोखरी सडलिम्मको िाखा 

िडक स्तरोन्नती । 400

1437 पवयत सजल्ला मुफढकुवा ९ सस्थत लक्ष्मीनारायण मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : मुस्ताङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : म्याग्दी

सजल्लाको नाम : पवयत

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

म्याग्दी सजल्लाको जम्मा

मुस्ताङ्ग सजल्लाको जम्मा

51



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1438

पवयत सजल्ला कुश्मा नगरपासलका सिवालय चोक राफिक कायायलय िडक रू- 

१० लाख खरेया पूरानो बाटो -१० लाख
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1439

पवतय सजल्ला कुश्मा न.पा. १४ दउेतीखेत-कटुवा- चौपारी- दगुायघर - अगलो  

पुल बाटो स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1440

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि(कुश्मा बजार 

चक्रपथ सनमायण (१०लाख) र थानापतीको चौतारी- कामधेनु प्रा.सव. 

लामपाटा कुश्मा वडा न.ं ५ (१०लाख), सजरो फक.मी. दखेी गोदाम िम्म बाटो 

स्तरोन्नती (१०लाख) र पवयत सजल्ला डााँडाखेत-सगजेत- भारती गाउाँ- कुश्मा 

न.पा. वडा न.ं ७ दलुुङ्ग (१०लाख)। कुश्मा - पवयत
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

18,600

1441

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बागलुङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1442
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ४ को वाग्लुङ्ग सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1443 बागलुङ सजल्ला तारा सिपमा तारमखोला िामुदमसयक भवन सनमायण । 500
1444 बागलुङ्ग सजल्ला हरीचौर २ सिमलबोटमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1445 बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. ७ मा दसलत मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1446 बाग्लुङ्ग सजल्ला तंग्राममा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1447 बाग्लुङ्ग सजला हरीचौर २ सिमलवोटमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1448 बाग्लुङ्ग सजल्ला सिगाना २ चनौटेमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1449 बाग्लुङ्ग सजल्ला ताराखोला २ सिपमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1450 बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. ४ मा वी.पी. स्मृसत भवन सनमायण । 300

1451
बाग्लुङ्ग सजल्ला हरटया गासवि ८ र ९ आमा िमूहको िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1452 बाग्लुङ्ग सजल्ला हकुले ६ सनिसन्न तासलम हल सनमायण । 300

1453
बाग्लुङ्ग सजल्ला बाग्लुङ्ग बजारमा मसहला तथा बाल असधकारी िेवा 

केदद्रको भवन सनमायण । 300

1454
बाग्लुङ्ग सजल्ला पैयूाँपाटा ४ मा िमाजिेवी मसहला िमूह पुछारघर भवन 

सनमायण । 300
1455 बागलुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. ७ मसलकमा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण 300
1456 बाग्लुङ्ग सजल्ला दसुललाभाटी १ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1457
बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. ११ ओडारचौर सस्थत सछपसछपे िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1458 बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. १ रामरेखामा फक्रयापुत्री भवन सनमायण । 300

1459
बागलुङ्ग सजल्ला पैयुपाटा गासवि ५ मुिुरावारी दसलतवसस्तमा िामुदासयक 

भवन सनमायण 300
1460 बाग्लुङ्ग सजल्ला सवहुाँ ६ दसलत वसस्तमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1461
बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. १ मा मदन भण्डारी स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन 

सनमायण । 300
1462 बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा.१ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1463 बाग्लुङ्ग सजल्ला वोङ्गवा दोभान ३ सथरबाङ्ग िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1464 वागलुङ सजल्ला सवहुाँ ५ मा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण कायय । 300

1465
बाग्लुङ्ग सजल्ला बागलुङ्ग नगरपासलकामा  पीसडत आश्रय स्थलको भवन 

सनमायण । 500
1466 बाग्लुङ्ग सजल्ला बोङदोभान हररखोरमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1467 बाग्लुङ्ग सजल्ला सभमसगटे्ठ सस्थत रासनदवेी माता मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1468 बाग्लुङ्ग सजल्ला भकुण्ड ेगासवि ७ सस्थत बराह मसददर पररिर िुधार । 200

1469
बाग्लुङ्ग सजल्ला ररघा गासवि १ सस्थत उदय ररघा बुद्ध सवहार ररघा पररिर 

िुधार । 200
1470 बाग्लुङ्ग सजल्ला ररघा ६ मा िम्िान पररिर िुधार । 400
1471 टेक ब. असधकारी प्रसतष्ठान  पुस्ताकालय भवन सभमसगठे  - बाग्लुङ्ग 300

1472 बाग्लुङ्ग सजल्ला  कोडवाि ८ सस्थत कोटथान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1473
बाग्लुङ्ग सजल्ला असधकारी चौर सस्थत कोइराला घाट सनमायण तथा पररिर 

िुधार । 400

1474
बाग्लुङ्ग सजल्ला जोदी ३ िाजारुख सस्थत भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1475
बाग्लुङ्ग सजल्ला नागाजुयन १ रानीवन सस्थत नागभुिण महादवे मसददर 

पररिर ममयत िुधार। 200
1476 बाग्लुङ्ग सजल्ला भकुण्ड े९ दधल्याङ्गमा मिानघाट सनमायण । 400

1477
बाग्लुङ्ग सजल्ला बा.न.पा. १० सस्थत सतरुपसत नाथ मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1478
बागलुङ्ग सजल्ला असधकारीचौर गासवि वडा न.ं ९ मा सिवालय मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200
1479 बाग्लुङ्ग सजल्ला तमान गासवि वडा न.ं ३ मा तमान पाकय  सनमायण । 400

1480
बानपा १० कुडुलेमा  रहकेो वाङकटेश्वर वेद सवध्याश्रम सवध्यासपठको 

पररिरमा सतरुपसतनाथ मंसददर सनमायण कायय । 200

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : बागलुङ

पवयत सजल्लाको जम्मा

52



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1481 बाग्लुङ्ग सजल्ला सभमिेदी बजार सस्थत बौद्ध गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200
18,700
79,900

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183

धौलासगरी अञ्चलको जम्मा

बाग्लुङ्ग सजल्लाको जम्मा

53



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1482

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - गुल्मी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1483 जनता आवाि काययक्रम : गुल्मी–गदधवय वोटेको लासग - क्र्मागत  १० वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1484 जनता आवाि काययक्रम : गुल्मी–गदधवय वोटेका लासग - नयााँ  १५ वटा िालविाली/ विय 3,072
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1485 गुल्मी सजल्ला फकरण पुस्तकालय  भवन सनमायण । 500

1486
गुसल्म सजल्ला अखयले-१ छेक्मीमा लालीगुरांि  मसहला  िामुदासयक भवन 

सनमायण 500

1487
गुल्मी सजल्ला रेिुंङ्गा.न.पा. वडा न.ं १२ सिसमचौर सस्थत सिवालय मसहला 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1488 गुल्मी सजल्ला भनभने ५ गोलडााँडा तरकारी िंकलन केदद्रको भवन सनमायण । 300

1489 गुल्मी सजल्ला रे.न.पा. ४ जोसगथुममा नवदगुाय युवा कल्वको भवन सनमायण । 300
1490 गुल्मी सजल्ला सिस्नेहार ९ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1491 गुल्मी सजल्ला गैडाकोट ७ मा कासलका मसहला जागृसत भवन सनमायण । 300

1492 गुल्मी सजल्ला रेिुङ्गा.न.पा. १ मा चेतनसिल आमा िमूहको भवन सनमायण । 300
1493 गुल्मी सजल्ला तम्घािमा अमरकल्याण आमा िमुह मसहला भवन सनमायण । 300
1494 गुल्मी सजल्ला रुपाकोटमा दमका आमा िमुहको भवन सनमायण । 300
1495 गुल्मी सजल्ला रे.न.पा. ७ सिस्नेहारमा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1496 गुल्मी सजल्ला अिेवा मचाकोट सितलपाटीमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1497 गुल्मी सजल्ला हाडहाड े६ मा आमा िमुहको भवन सनमायण । 300
1498 गुल्मी सजल्ला जोहान १ मा परमादद स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन सनमायण 300

1499 गुल्मी सजल्ला हाडहाड २ सस्थत कृसि उपज िंकलन केदद्रको भवन सनमायण । 300
1500 गुल्मी सजल्ला दोहली िामुदासयक भवन सनमायण । 1,000

1501
गुल्मी सजल्ला नेटा सस्थत पररश्रमी कृसि िंस्था कृसि उपज िंकलन केदद्रको 

भवन सनमायण । 300
1502 िीमलटारी िभाहल सनमायण, गुल्मी 2,500

1503
गुल्मी सजल्ला रेिुंङ्गा.न.पा. वडा न.ं १० उपल्लो तम्घाि सस्थत सिवालय 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1504 गुल्मी सजल्ला भनभने ९ सस्थत छत्रकोट मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1505 गुल्मी सजल्ला वाग्ला ८ सस्थत चारी खेल्ने डााँडा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1506 गुल्मी सजल्ला सििेनी ९ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
1507 गुल्मी सजल्ला वसलथुम २ सस्थत िवेश्वर सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1508 गुल्मी सजल्ला हसस्तचौर गासवि वडा न.ं ३ मा धमयिाला सनमायण । 300

1509
गुल्मी सजल्ला रे.न.पा. ७ कुाँ डापानी सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
1510 गुल्मी सजल्ला सपपलधारा ६ सस्थत खड्ग मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1511 गुल्मी सजल्ला पौफदअमराई ६ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1512
गुल्मी सजल्ला रे.न.पा. ८ सस्थत भुजेलखकय  टोल सस्थत सभमिेनस्थान मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1513
गुल्मी सजल्ला ररमुवा गासवि ९ सपपलडााँडा सिवालय मसददर पररिर ममयत 

िुधार 200
1514 गुल्मी सजल्ला ररमुवा गासवि १ कोट भंगेर मसददर पररिर ममयत िुधार 200
1515 गुल्मी सजल्ला हाडहाड ेबजारमा ढल सनमायण । 400

1516 गुल्मी सजल्ला रेिुङ्गा.न.ंपा ११ सिसमचौरमा चेतेनेरा बजारमा ढल सनमायण । 400
1517 गुल्मी सजल्ला अस्लेवा दउेपाटनमा मलामी घर सनमायण । 300

1518
गुल्मी सजल्ला सिसमचौर गासवि वडा न.ं ३ सस्थत कासलका मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1519 गुल्मी सजल्ला वडागाउाँ  ८ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1520 गुल्मी सजल्ला वडागाउाँ  ५ पेगा सस्थत जगदम्बा मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1521
गुल्मी सजल्ला रे.न.पा. वडा न.ं ६ बालकाटेमा सिवालय मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
1522 गुल्मी सजल्ला अग्लुङ २ सस्थत भुमेथान मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1523 गुल्मी सजल्ला घसमर १ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1524 गुल्मी सजल्ला भनभने २ सस्थत भगवती मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1525
गुल्मी सजल्ला हसस्तचौर गासवि वडा न.ं ८ पनाहाघाट सस्थत सिवालय 

मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1526 गुल्मी सजल्ला मरभुङ सिमलटारी बजार ढल सनमायण । 400
1527 गुल्मी सजल्ला अखयवाङ ४ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1528 गुल्मी सजल्ला ररढीं सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1529 गुल्मी सजल्ला रुपाकोट १ सस्थत सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1530 गुल्मी सजल्ला ग्वादी २ सस्थत सििंती मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1531 गुल्मी सजल्ला हुाँगा गासवि ७ सस्थत राधे मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

सजल्लाको नाम : गुल्मी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना
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1532

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - उफदनढुङ्गा 

विपाकय  सनमायण। रेिुङ्गा–गुसल्म
िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1533

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि सचफदचौर 

खेलमैदान सवकाि। रेिुङ्गा–गुसल्म
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1534

एकीकृत वसस्त सवकाि - गुल्मी सजल्लाको बलेटक्िार गासवि बलेटक्िार 

बजारबाट ररमुवा छापा वडा नं ७ टोल जाने बाटो स्तरोन्नती ।(बलेटक्िार 

गासवि- गुल्मी) िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1535

एकीकृत वसस्त सवकाि - गुल्मी सजल्ला सित भण्डारको सड सप आर बमोसजम 

सनमायण कायय प्रारम्भ गने - नयााँ गाउाँ  ।
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1536

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने सिसमचौर- गुसल्म

िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

36,794

1537

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - पाल्पा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1538 जनता आवाि काययक्रम : पाल्पा  वोटेको लासग - क्रमागत  ५ वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1539 जनता आवाि काययक्रम : पाल्पा  वोटेको लासग - नयााँ  १५ वटा 3,072
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1540 पाल्पा सजल्ला तानिेन न.पा.-१० गैरागाउं िामुदासयक भवन सनमायण 500
1541 पाल्पा सजल्ला रामपुर नपा २ वदयकोटमा नमूना मगर पाहना घर सनमायण। 500

1542
पाल्पा सजल्ला मदनपोखरामा िामुदासयक रेसडयो मदन पोखराको भवन 

सनमायण । 300
1543 पाल्पा सजल्ला जल्पा गासवि मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण 300
1544 पाल्पा सजल्ला झडवेा २ दउेसगर मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1545
पाल्पा सजल्ला चापपानी ९ सझरभञ्जयाङ्गमा मसहला िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1546 पाल्पा सजल्ला छहरा ८ मा नवदसृि िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1547 पाल्पा सजल्ला खानीछाप ९ मा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण। 300
1548 पाल्पा सजल्ला मुझुङ्गमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1549 पाल्पा सजल्ला वदयकोट मा नमूना मगर पाहुना घर सनमायण । 300
1550 पाल्पा सजल्ला रानीमहल युवा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1551 पाल्पा सजल्ला रामपुरसस्थत मदन आसश्रत भवन सनमायण । 1,000
1552 पाल्पा सजल्ला रानीमहल सस्थत यूवा िमाज िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1553 दगुाय मसददर ममयत तथा पुनर्षनमायण रामपुर न.पा ७, पाल्पा 500

1554 पाल्पा सजल्ला रामपुरको केलादी रजघरा बेजाड रातोमाटा िडक स्तरोन्नती । 400
1555 अकलादवेी मसददर रामपुर - १० आमडााँडा पाल्पा 500
1556 पाल्पा राम मसददर रामपुर-८ 500

1557

एक िहर एक पसहचान - पाल्पा सजल्ला सझरुवाि गासवि मगर वस्तीमा 

नाचघर तथा पुवायधार सवकाि काययक्रम िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1558

एक िहर एक पसहचान - पाल्पा सजल्ला तानिेन नगरपासलकामा 

वातावरणमैत्री जेष्ठ नागररक भवन सनमायण िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1559 एकीकृत कायायलय भवन सनमायण, पाल्पा िालविाली/ विय 45,000
1560 तानिेन िभाहल सनमायण - नयााँ िालविाली/ विय 1,000

1561

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

एकीकृत वसस्त सवकाि- बेझाङ्ग बजार दसेख रातामाटा जाने बाटो स्तरोन्नती 

गने ।  (रामपुर - पाल्पा)
िालविाली/ विय 8,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

94,894

1562

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - नवलपरािी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1563
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ४ र ५ को नवलपरािी सजल्ला -५०० वटा िालविाली/ विय 28,500

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

सजल्लाको नाम : पाल्पा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : नवलपरािी

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

पाल्पा सजल्लाको जम्मा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

गुल्मी सजल्लाको जम्मा
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अपेसित उपलसधध कैफियत

1564 नवलपरािी सजल्ला सचिापानी ४ मा बहुउद्दसेश्यय भवन सनमायण । 300

1565
नवरपरािी सजल्ला वदयघाट न.पा. २ सचिापानीमा िामुदासयक भवन सनमायण 

। 300
1566 नवलपरािी सजल्ला जल्दा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1567
नवलपरािी सजल्ला रुपौसलया गासवि वडा न.ं ६ महलबारी प्रसतिा आमा 

िमूहको िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1568
नवलपरािी सजल्ला कुसडया गासवि वडा न.ं ५ हरकपुरामा मसहला जागरण 

केदद्रको िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1569
नवलपरािी सजल्ला रामपुर खडौना गासवि वडा न.ं ४ गडौरीमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1570
नवलपरािी सजल्ला बेदौली गासवि वडा न.ं ५ श्रीरामपुर हररजन दसलत 

वसस्तमा धमयिाला सनमायण । 300

1571
नवलपरािी सजल्ला रुपौसलया गासवि वडा न.ं ७ सछवनीमा बालपुरी 

फदव्यधाम धमयिाला सनमायण । 300

1572
नवलपरािी सजल्ला डढे गाउाँ  गासवि वडा न.ं ९ सिद्धाथय िामुदासयक 

वाचनालय भवन सनमायण । 300

1573
नवलपरािी सजल्ला रकुवा गासवि वडा न.ं ८ रकुवा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1574
नवलपरािी सजल्ला सचिापानी २ बधयघाट न पा मा बहुउदशे्य िामुदासयक 

भवन सनमायण 600

1575
नवलपरािी सजल्ला जहदा र मरौसलयामा जदाहा िामुफदयक पुस्तकालय 

िामुफदयक भवन सनमायण 300

1576
नवलपरािी सजल्ला रकुवा गासवि वडा न.ं ८ कामी गाउाँ  दसेख मौला जाने 

बाटो स्तरोन्नती 400

1577
नवलपरािी सजल्ला िुनौली न.पा. वडा न.ं ३ खैरेनी सस्थत दगुाय मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1578
नवलपरािी सजल्ला दवेचुसल न.पा. वडा न.ं १४ सस्थत कैलािेश्वर महादवे 

तुल्िी पसवत्र आश्रम पररिर ममयत िुधार । 200

1579
नवलपरािी सजल्ला रकुवा गासवि वडा न.ं ८ कामी गाउाँको सपपल चौतारो 

सनमायण 400

1580
नवलपरािी सजल्ला गुठीिूययपुरा गासवि वडा न.ं ६ मेघई सस्थत सडहवारस्थान 

पररिर ममयत िुधार । 200

1581
नवलपरािी डढे गाउाँ  गासवि वडा न.ं १ जौवारी दसेख कोकेिम्मको िडक 

स्तरोन्नती 400

1582
नवलपरािी सजल्ला नरिही गासवि वडा न.ं १ सवतायमा मसस्जद पररिर ममयत 

िुधार । 200

1583
नवलपरािी सजल्ला कावािोती न.पा. वडा न.ं १६ सस्थत िसहद स्मृसत पाकय  

तथा बाल उद्यान केदद्र सनमायण । 400

1584

नवलपरािी सजल्ला कावािोती न.पा.२ िसमलधारी चोक दसेख पसश्चम हुद ै

उत्तरतिय  दिघरे चोकबाट कासलका मा।सव।हुद ैदसेवथान िम्म िडक स्तरोन्नती 

। 400
1585 नवलपरािी सजल्ला बधयघाट न पा २ सचिापनीमा नाला सनमायण 400

1586
नवलपरािी सजल्ला लौगचई ८ सस्थत िनराईि सवहार गुम्बा पररिर ममयत 

िुधार । 200

1587

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िंगम टोल, वडा न ३ 

को वाटो स्तरोन्नती तथा नाली सनमायण । रामग्राम न. पा.- नवलपरािी िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1588

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

नवलपरािी
िालविाली/ विय 500,000

1589

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - 

नवलपरािी सजल्ला वदयघाट न.पा. वडा न.ं ६ सवद्युतचोक दसेख वेताहानी 

गाउाँ  जाने िडक  स्तरोन्नती ।(वदयघाट - नवलपरािी)
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1590

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - 

नवलपरािी सजल्ला गैडाकोट नगरपासलका वडा न.ं १ र २ सस्थत श्रीनगर 

श्रीपद िडक र िो का दायााँबायााँका िहायक िडकहरु स्तरोन्नती तथा ढल 

सनमायण ।
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1591

एकीकृत वसस्त सवकाि -  (िुस्ता - नवलपरािी)

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1592

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- नाला  

सनमायण । गैडाकोट - नवलपरािी  िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1593

एकीकृत वसस्त सवकाि- नवलपरािी सजल्लाको डडे गाउाँ  – बैडा हुाँद ैरकुवा 

गा.सव.ि. वडा न.ं १ र वडा न.ं  ८ िेरा दसेख दडहरािम्मको िडक सनमायण - 

(रकुवा - नवलपरािी) िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

561,300

1594

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रुपददहेी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183

सजल्लाको नाम : रुपददहेी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

नवलपरािी सजल्लाको जम्मा

56



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1595
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को रुपददहेी सजल्ला -५०० वटा िालविाली/ विय 28,500

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1596 रूपददहेी सजल्ला सतलोत्तमा न.पा १६ िामुदासयक भवन सनमायण 500

1597
रूपददहेी सजल्ला तामनगर िामुदासयक अध्ययन तथा स्रोत केदद्रको िभाहल 

सनमायण 500
1598 रूपददहेी सजल्ला वुटवल न.पा. १३ िभाहल सनमायण 1,000

1599
तामनगर िामुदासयक अध्त्तययन केदद्र, बुटवल १४, तामनगरको सनमायणासधन 

बहुउद्दशे्यीय िामासजक भवन सनमायण । 300

1600
रुपददहेी सजल्ला िैनामैना ४ मा उपहार उद्यमी मसहला िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500
1601 रुपददहेी सजल्ला बुटवल ९ श्रमज्योसत भवन सनमायण । 500

1602
रुपददहेी सजल्ला बुटवल २१ रासनबारी बहुउदशे्यीय िामुदासयक भवन 

सनमायण । 500
1603 रुपददहेी सजल्ला बुटवल ९ भगत िवयसजत प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 500
1604 िप्त ऋसि मसददर बुटवल 300
1605 रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. ८ मा िडक तथा ढल सनमायण । 400

1606
रुपददहेी सजल्ला बुटवल उ.म.न.पा. वडा न.ं ५ सस्थत सिद्धवावा मसददर 

पररिर ममयत िुधार (गुरुयोजना अनुिार कायय गनुय पन)े 500
1607 रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. ६ िडक स्तरोन्नती । 400

1608
रुपददहेी सजल्ला सिद्धाथयनगर न.पा. वडा न.ं ७ भैरवा गाउाँ  र रुद्र पथ ढल 

तथा िडक स्तरोन्नती । 400
1609 रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. ४ स्टाक टोल पथ िडक स्तरोन्नती । 400
1610 रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. १२ फदपज्योती पथ िडक स्तरोन्नती । 400
1611 रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. ९ गोनसहया गाउाँ  सभत्र जाने िडक स्तरोन्नती । 400

1612
रुपददहेी सजल्ला सि.न.पा. वडा न.ं ८ सस्थत सछसतज पथको बाटो तथा नाली 

सनमायण । 400

1613
बुटवल उपमहानगरपासलकाको दबुौलो पोखरावारी-वड्कासिर तपाहा हुाँद ै

नहरपुर मासविम्मको िडक स्तरोन्नती । 500

1614
रुपददहेी सजल्ला सतलोत्तमा नगरपासलका िंकरनगर चोक दसेख 

बनवारटकािम्मको िडक स्तरोन्नती । 300

1615
रुपददहेी सजल्ला रुद्रपुर गासविको गरगरे चोकदसेख पूतयघाट बजारिम्मको 

िडक स्तरोन्नती । 300
1616 बुटवल ६ सस्थत लक्ष्मीनारायण पययटफकय पूवायधार सवकाि । 500
1617 बुटवल १४ ब्रह्मकुमारी ग्लोबल सपि पूवायधार सवकाि । 500
1618 बुटवल १४ समलनपाकय को पूवायधार सनमायण । 500
1619 बुटवल ९ सहलपाकय  पुवायधार सनमायण । 500
1620 बुटवल ४  मणीमुकुददिेन उद्यान पररिर िुधार । 500

1621
बुटवल उपमहानगरपासलका वडा नं ४ मैनाबगर दसेख सजतगडी जोडने िडक 

स्तरोन्नती । 500

1622 सतलोत्तमा नगरपासलका सस्थत िंकरनगर बनबारटकाको पूवायधार सनमायण । 500
1623 रुपददहेी सवददवासिनी सत्रदवेी मसददर सतलोत्तमा- ११ 500
1624 रुपददहेी सिव कुलायन मसददर बुटवल- २० 500

1625

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा नं ६ सस्थत 

अिोक पथमा  ढल तथा िडक सनमायण कायय गने । सिद्धाथयनगर - रुपददहेी िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1626

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा नं ३ सस्थत 

माहामाया पथमा  िडक स्तरोन्नती गने । सिद्धाथयनगर - रुपददहेी िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1627

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - वडा न.ं ३ 

सितानियरी िडक स्तरोन्नती। सिद्धाथयनगर - रुपददहेी िालविाली/ विय 3,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1628

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगनय - 

सिद्घाथयनगर
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1629
वुटवलमा अदतरासिय स्तरको िम्मेलन केदद्र सनमायण प्रथम तथा दोश्रो चरण 

िमेत
िालविाली/ विय 230,000

1630
वुटवलमा अदतरासिय स्तरको िम्मेलन केदद्र सनमायण प्रदियसन हल तथा 

ल्याण्डस्केसपङ्ग
िालविाली/ विय 50,000

1631

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- 

 मसणग्राम बजार (आनददवन नमुना गासवि) रुपददसेह
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

841,500

1632

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - कसपलवस्तु सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1633 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को कसपल्वस्तु सजल्ला -५०० वटा (थप) िालविाली/ विय 28,500
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1634

जनता आवाि काययक्रम : कसपलवस्त ु– दसलत र सवपन्न मुिलमानका लासग– क्र

मागत १०० वटा (१०० वटा क्रमागत मध्य ३५ वटा अधुरो रहकेोमा वनको 

िमस्या िमाधान भएपसछ काययक्रम पठाइने)
िालविाली/ विय 9,216

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

सजल्लाको नाम : कसपल्वस्तु

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347190

रुपददहेी सजल्लाको जम्मा

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1635 कसपलवस्तु सजल्ला वुद्धवाटीका नगरपासलका मा बुद्ध पाकय  सनमायण । 400

1636
कसपलवस्तु सजल्ला सस्थत लक्ष्मणघाटमा व्यवसस्थत र आधुसनक िवदाह गृह 

सनमायण । 400
1637 कसपलवस्तु सजल्ला वाणगंगा के्रिरटोल मधुवन िडक सनमायण । 400
1638 कसपलवस्तु सजल्ला कृष्णनगर न.पा. ३ सस्थत प्रवेिद्धार सनमायण । 400

1639
कसपलबस्तु जल्ला कृष्णनगर न.पा. ८ लसक्ष्मनगर गाउाँको िमीउल्लाहको घर 

दखेी मदरिा िम्म आर.सि.सि ढलान कायय 400
1640 कसपलवस्तु सजल्ला बु.उप.म.न.पा. १३ रानापथ सस्थत िडक स्तरोन्नती । 400

1641
कसपलवस्तु सजल्ला पूवय पसश्चम लोकमागय अदतगयत कोइली वनगाई िडक 

स्तरोन्नती । 400

1642
कसपलवस्तु सजल्ला वाणगंगा न.पा. १२ को लक्ष्मणघाट अमैली िडक 

स्तरोन्नती । 400
1643 कसपलवस्तु सजल्ला वाणगंगा न.पा. सजतपुरबजारमा नाला सनमायण । 400

1644

लुसम्बनी स्माटय िहरको DPR बमोसजम २ वटा िहरी पूवायधार सनमायण

िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1645

एक िहर एक पसहचान - लुसम्बनी गुरुयोजना िेत्र बासहरका प्रवेि मागयहरुमा 

पूवायधार सवकाि गरी स्तरोन्नती

िालविाली/ विय 28,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1646

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

कसपलवस्तु िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1647

ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - सतलोत्तमा नगरपासलका नयााँ 

समलचोक- प्रेमनगर चोक-वाग्ले चोक-दवेदह लुसम्वनी मागयको िासदतवन 

चोकिम्मको बाटो स्तरोन्नती
िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

594,566

1648

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - अघायखााँची सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1649 जनता आवाि काययक्रम : अघायखाची – गदधवयका लासग– क्रमागत १० वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1650 जनता आवाि काययक्रम : अघायखाची – गदधवयका लासग– नयााँ २५ वटा िालविाली/ विय 5,120
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1651
अघायखााँची सजल्ला छत्रगञ्ज ८ िसहद पोिेल सिवालय स्मृसत प्रसतष्ठानको 

भवन सनमायण । 300

1652
अघायखांची सजल्ला  भासगरथी स्मृती प्रसतष्ठान खन २, अघायखांचीको 

िंरिकत्वमा सनमायण हुने बहुउद्दशे्यीय िामासजक भवन सनमायण 300

1653
अघायखांची सजल्ला  फढकुरा गासवि ३ सस्थत भगवसत मसददर पररिरमा 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1654 अघायखांची सजल्ला फढकुरा गासवि ३ चौतारामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1655 अघायखाची सजल्ला भासगरथी स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 300

1656
अघायखााँची सजल्ला, भगवसत-८ काउलेमा  भगवती युवा क्लव िामुदासयक 

बहुउद्दशे्यीय भवन सनमायण । 1,300

1657
अघायखांची सजल्ला नुवोकोट २ चेडा दसेख लाम्ची सिवालय मसददर जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400

1658
अघायखााँची सजल्ला भगवती ९ ताराखिे सस्थत आकाि दवेी मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

1659
अघायखााँची सजल्ला नुवाकोट २ छेडा दसेख सिवालय मसददर लम्ची जाने बाटो 

स्तरोन्नती । 400

1660

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण ( खानेपानी तथा िरििाइ 

सडसभजन कायायलय िमेत)  अघयखााँची िालविाली/ विय 10,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1661

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - १. गुदटे खोला 

सजप पाकय  सनमायण ३० लाख २.  िंधीखकय को बिपाकय  दसेख पुच्छारा भसत 

टोलका सभसत्र िडकहरु बाटो स्तोरन्नसत २० लाख ३. कृसि सवकाि कायायलय 

दसेख सव.सप. स्मृती भवनिम्म जाने बाटो स्तरोन्नती १० लाख । 

िसदधखकय–अघायखााँसच
िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

27,342
2,156,396

िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

लुसम्बनी अञ्चलको जम्मा

अघायखााँची सजल्लाको जम्मा

कसपलवस्तु सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : अघायखााँची

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347186

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

58



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1662

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - प्युठान सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1663
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को प्यूठान सजल्ला -१०० वटा (थप) िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1664
प्यूठान सजल्ला प्यूठान न.पा. ११ धाइरेचौरमा िुनौलव कृसि िहकारी भवन 

सनमायण । 300
1665 प्यूठान सजल्ला प्यूठान न.पा. जुमीमा िसहद प्रसतष्ठानको भवन सनमायण । 300

1666
प्युठान सजल्ला प्युठान न.पा. ८ सस्थत मसहला बहु उद्दशे्यीय िहकारी भवन 

सनमायण । 300

1667
प्युठान सजल्ला प्युठान न.पा. १० र १४ का दसलत वसस्तमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1668
प्युठान सजल्ला प्युठान नगरपासलकामा जुसम्रको िसहद प्रसतष्ठानको भवन 

सनमायण । 500
1669 प्युठान न.पा.मा १३ िभागृह सनमायण 700
1670 दिै घर मसददर सनमायण, प्युठान न.पा. दारभाने प्युठान 500
1671 प्यूठान सजल्ला नव ज्योसत िामुदासयक पुस्तकालय भवन सनमायण । 300
1672 प्यूठान सजल्ला जनजली िंग्राहालय भवन सनमायण 300

1673
प्यूठान सजल्ला, प्यूठान सस्थत स्वगयद्ववारी आश्रम िेत्रमा गुरुयोजना अनुरुप 

पररिर सनमायण तथा अदय भौसतक सनमायण ममयत िुधार कायय 500

1674
प्युठान सजल्ला प्युठान न.पा. वडा न.ं १४ वाग्दलुा सस्थत सिद्धशे्वर महादवे 

सिवालय मसददर पररिर ममयत िुधार 200
1675 प्युठान सजल्ला प्युठान न.पा. १५ गेजवाङ्गमा िहीद पाकय  सनमायण । 400
1676 प्युठान सजल्ला जुम्रीमा ढल सनमायण । 400
1677 १२ कुने दह-रुङटी-स्वगयद्वारी धार्षमक कोररडोर सनमायण 500

1678

३४७१९० भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

खानेपानी तथा िरििाइ सडसभजन कायायलय प्यूठानको कायायलय भवन 

सनमायण कायय िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1679

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - नाली सनमायण 

तथा बाटो स्तरोननती । खलङ्गा - प्यूठान
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1680

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने – प्यूठान सजल्ला 

–  सभङ्ग्री गाउाँमा बिपाकय  सनमायण।
िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1681

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने – प्यूठान सजल्ला 

बाग्दलुा रटकुरीमा बि पाकय  सनमायण ।
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

28,200

1682

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रोल्पा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1683 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को रोल्पा सजल्ला -१०० वटा (थप)
िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1684 रोल्पा (क्रमागत) - कमयचारी आवाि िालविाली/ विय 7,000 कमयचारीहरुलाई आवाि व्यवस्था हुने

1685 जनता आवाि काययक्रम : रोल्पा  गदधवय दसलतका लासग - क्रमागत  २० वटा िालविाली/ विय 1,843
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1686 जनता आवाि काययक्रम : रोल्पा  गदधवय , दसलतका लासग - नयााँ  १५ वटा िालविाली/ विय 3,072
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1687 रोल्पा सजल्ला सलवाङ्ग सस्थत मदन आसश्रत स्मृसत भवन सनमायण । 600

1688 रोल्पा सजल्ला राङिी ३ सस्थत जन प्रगसतसिल युवा क्लवको भवन सनमायण । 300
1689 रोल्पा सजल्ला  माडीचौरमा जंकोट िामुदासयक भवन सनमायण 500
1690 रोल्पा सजल्ला सजएम गेटिम्म िडक स्तरोन्नती । 400

1691
रोल्पा सजल्ला िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सडसभजन कायायलय दसेख 

सजएम गेिहाउििम्मकी िडक स्तरोन्नती । 400

1692

एक िहर एक पसहचान - सलवाङ्ग नगरपासलकाको गुरुङ्ग गाउाँमा 

बहुउदसेश्यय िामुदासयक भवन सनमायण िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1693

एक िहर एक पसहचान - सलवाङ्ग नगरपासलकाको गुरुङ्ग गाउाँको वस्ती 

िेत्रमा पूवायधार सवकाि गने िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1694

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण - िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण 

सवभाग सडसभजन कायायलय रोल्पाको कायायलय िमेतका लासग िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

प्युठान सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : प्युठान

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : रोल्पा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
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हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1695

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - िडक नाला 

तथा हररत पाकय  सनमायण ।  सलवाङ्ग - रोल्पा िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1696
नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि-  रोल्पा- िुसलचौर

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1697

एकीकृत वसस्त सवकाि - नाली  सनमायण तथा बाटो स्तरोननती - (थवाङ्ग - 

रोल्पा) िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

66,315

1698

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - रुकुम सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1699 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ र ६ को रुकुम सजल्ला -१०० वटा (थप) िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1700 जनता आवाि काययक्रम : रुकुम वादी र दसलतका लासग -क्रमागत २० वटा िालविाली/ विय 1,843
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1701 जनता आवाि काययक्रम : रुकुम वादी र दसलतका लासग - नयााँ  १५ वटा िालविाली/ विय 3,072
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1702 रुकुम सजल्ला मुसिकोटमा िसहद स्मृसत भवन सनमायण । 300
1703 रुकुम सजल्ला महतमा महत िसहद स्मृसत बहुउद्दशे्यीय भवन सनमायण । 300
1704 रुकुम सजल्ला खलंगा ३ मा िहीद स्मृसत िभाहल सनमायण । 300
1705 रुकुम सजल्ला दसलत छात्रावाि भवन सनमायण । 300
1706 रुकुम सजल्ला मुसिकोट मा असथसत गृह सनमायण । 300
1707 रुकुम सजल्ला ररलु ३ वझाङ्गमा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1708 रुकुम सजल्ला मुसिकोट न.पा. मा दसलत छात्राबािको भवन सनमायण । 300
1709 रुकुम सजल्ला रुकुमकोटमा िसहद स्मृसत बहुउद्श्यीय भवन सनमायण । 500
1710 रुकुम सजल्ला मुसिकोट ६ मा िसहद स्मृसत पाकय  तथा िभाहल सनमायण । 400
1711 रुकुम सजल्ला खलंगा िोलावाङ्गमा िंग्राहलय भवन सनमायण । 300

1712 रुकुम सजल्ला चौरजहारी न.पा. सस्थत सवजेश्वरी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
1713 रुकुम सजल्ला रुकुमकोट िसहद पाकय  सनमायण । 300

1714

एक िहर एक पसहचान - रूकुमकोट नगरपासलकाको कमलदह िेत्रमा भ्यू 

टावर र पाहुना घर सनमायण िालविाली/ विय 14,250

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1715

एक िहर एक पसहचान - रूकुमकोट नगरपासलका िेत्रको कमलदह िेत्र 

िंरिण तथा पकय  सनमायण िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1716 सजल्ला वन कायायलय रुकुमको कायायलय भवन सनमायण िालविाली/ विय 3,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1717 सजल्ला प्रिािन कायायलय रुकुमको कायायलय भवन नमायण िालविाली/ विय 8,000
िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1718 रुकुमकोट िभाहल सनमायण - नयााँ िालविाली/ विय 13,000

1719

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - नाला तथा 

िडक सनमायण ।  मुिीकोट - रुकुम
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1720

एकीकृत वसस्त सवकाि - (तकिेरा - रुकुम)

3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

70,665

1721

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िल्यान सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1722 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को िल्यान सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1723 जनता आवाि काययक्रम : िल्यान–गदधवय, वादी का लासग -क्रमागत १० वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1724 जनता आवाि काययक्रम : िल्यान–गदधवय, वादी का लासग -नयााँ  ३० वटा िालविाली/ विय 6,144
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1725
िल्यान सजल्ला  सपपलनेटा वडा नं. ७ (हाल बागचौर नगरपासलका वडा नं 

१०)  सस्थत सिव पावयती मसददर सनमायण  कायय 200

1726
िल्यान सजल्ला वागचौर नगरपासलका वडा न.ं ८ सस्थत भैरव नाथको मसददर 

ममयत कायय 200
1727 िल्यान सजल्ला िल्यान ३ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार 200

1728

३४७१९० भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सजल्ला नापी कायायलय िल्यानको कायायलय भवन सनमायण
िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

रुकुम सजल्लाको जम्मा

रोल्पा सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : रुकुम

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : िल्यान

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

60
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1729

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि-  सितलपाटी -

िल्यान
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1730

एकीकृत वसस्त सवकाि- नाला सनमायण  तथा पखायल सनमायण - (थारमारे - 

िल्यान)
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1731

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - बिपाकय  तथा 

सिफढ तथा रेसलङ्ग सनमायण कायय । खलंगा - िल्यान
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1732

नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- िल्लीबजार-

 िल्यान 
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

34,866

1733

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - दाङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1734 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को दाङ्ग सजल्ला -१००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1735 जनता आवाि काययक्रम : दाङ –गदधवय, वादीका लासग - क्रमागत  १५ वटा िालविाली/ विय 1,382
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1736 जनता आवाि काययक्रम : दाङ –गदधवय, वादीका लासग - नयााँ  ४० वटा िालविाली/ विय 8,192
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1737 दाङ सजल्ला तुलसिपुर नपा टरीगााँउमा मुसस्लम िामुदासयक भवन सनमायण । 500
1738 नेत्रलाल स्मृसत िभाहल घोराही 2,500

1739 दाङ्ग सजल्ला घोराही न.पा. वडा न.ं १० मा बहुउदशे्यीय िभागृह सनमायण । 300

1740 दाङ्ग सजल्ला घोराही न.पा. वडा न.ं ८ मा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1741 दाङ्ग सजल्ला गडवा गासवि ४ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1742 दाङ्ग सजल्ला घोराही न.पा. ६ रझेनामा िभाहल सनमायण । 300

1743
दाङ्ग सजल्ला घोराही ४ सस्थत गोरि सिद्ध रत्ननाथ मसददर पररिरमा 

धमयिाला सनमायण 300
1744 दाङ्ग सजल्ला तुल्िीपुरमा सिटीहल सनमायण 300
1745 दाङ्ग सजल्ला गढवा ७ घोराहमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1746 जनता सवद्यापीठ सबजौरी दाङ्गको पुस्तकालय भवन सनमायण, दाङ्ग 1,000
1747 सवददवासिनी मसददर ममयत तथा पुनर्षनमायण, दाङ्ग 500

1748
दाङ्ग सजल्ला  घोराही न.पा ६ मसिनाटोल दसेख कासलका मसददर हाँद ै

स्वगयद्धारी मसददर जाने िडक स्तरोन्नती । 200

1749
दाङ्ग सजल्ला घोराही नपा २ पनौरा सस्थत सिव सवदध्यवासिनी मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1750

दाङ सजल्ला धनाय १ सस्थत धारापानी पाण्डशे्वर सिवसलङग मसददर  

गुरुयोजना अनुरुप पररिर सनमायण तथा अदय भौसतक सनमायण तथा ममयत 

िुधार कायय 500

1751
दाङ्ग सजल्ला घोराही न.पा. ६ मिीना सस्थत माइकाथान मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1752 दाङ्ग सजल्ला मानपुर ३ मजगाउाँमा भयारथान ममयत िुधार । 200

1753
दाङ्ग सजल्ला सत्रपुरा न.पा. ७ हापुर सबजौरी सस्थत धौलु मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 300

1754
दाङ्ग सजल्ला सत्रपुरा न.पा. १ डोके्रना चौकदसेख दसिण खेतरुवािम्म जाने 

िडक स्तरोन्नती । 400
1755 दाङ्ग सजल्ला हकुेली पोटली दसेख बैवाङ्गिम्म नाला सनमायण । 400

1756
दाङ्ग सजल्ला पञ्चकुले सचिापानी सस्थत सत्रमुखेश्वर महादवे मसददर पररिर 

िुधार । 200

1757
दाङ्ग सजल्ला पुरनधार गासवि ४ िुपारी सस्थत भगवती दवेीको मसददर 

पररिर िुधार । 200
1758 दाङ्ग सजल्ला खड्गदवेी मसददर पररिर ममयत िुधार । 300
1759 दाङ्ग सजल्ला वािगजेरी हाद ैचाचला जोडने बाटो स्तरोन्नती 400
1760 खड्गदवेी मसददरको भौसतक पूवायधार दाङ 500
1761 िुकोरा थारु दरवारको भौसतक पूवायधार दाङ 500
1762 बााँि गजेरी हुाँद ैचाचला जोड्ने बाटो, सत्रपुर न.पा. दाङ्ग 1,000

1763
रतनपुर पुरानो बगाले हुाँद ैबालीराम थापा घर हुाँद ैकाभ्रे दहबाट सभत्री िकाम 

िडक सत्रपुर न.पा., दाङ्ग 1,000

1764

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - ठूला िहरी कोरीडोरको 

पूवायधार सवकाि गने (लमही –घोराही–तुलिीपुर–इमसलया) िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1765

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - दाङ सजल्ला घोराही 

न.पा.वडा न.ं११ सस्थत क्याम्पि रोड रानीजरुवा मानव कल्याण टोलमा 

िडक सनमायण तथा स्तरोन्नती । घोराही न.पा.- दाङ
िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1766

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - िेवार खोला बिपाकय  

सनमायण । घोराही न.पा.- दाङ िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

िल्यान सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : दाङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1767

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - दोघरे जग्गा 

एफकररणमा सग्रनपाकय  सनमायण । तुलिीपुर - दाङ िालविाली/ विय 2,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1768

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - दाङ सजल्ला घोराही 

न.पा.वडा न.ं११ सस्थत कपािेको अटोसभलेजमा पूवायधार सनमायण । घोराही 

न.पा.- दाङ
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1769
खानेपानी तथा िरििाइ सडसभजन कायायलय दाङ्गको कायायलय भवन 

सनमायण कायय
िालविाली/ विय 6,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1770 घोराही िभाहल सनमायण िालविाली/ विय 20,000

1771

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

एकीकृत वसस्त सवकाि- भालुवाङ बिपाकय  सनमायण - (भालुवाङ्ग - दाङ)

िालविाली/ विय 10,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

147,174
347,220

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

दाङ्ग सजल्लाको जम्मा

राप्ती अञ्चलको जम्मा
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1772

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बााँके सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1773 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को बााँके सजल्ला -१००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1774 जनता आवाि काययक्रम : बााँके–वादी र दसलतका लासग - क्रमागत  १० वटा िालविाली/ विय 846
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1775 जनता आवाि काययक्रम : बााँके–वादी र दसलतका लासग - नयााँ  २० वटा िालविाली/ विय 3,762
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1776
बााँके सजल्ला गंगापुर गासवि सस्थत रासिय मधेिी अपाङ्ग महािंघको भवन 

सनमायण । 300

1777
बााँके सजल्ला गंगापुर गासवि सस्थत अपाङ्ग तथा अनाथ बालबासलका भवन 

सनमायण । 300

1778
बााँके सजल्ला ने.उ.म.न.पा. इदद्रपुर सस्थत कासलकासल महाकाली मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1779 बााँके सचिापासन गासवि वडा न.ं १ र वडा न.ं ४ को दवैु तिय  नाला सनमायण । 400

1780
बााँके सजल्ला बागेश्वरी गासवि २ सड गाउाँ  १ न.ं चोक दसेख पसश्चम र खजुरा 

बजार हनुमानगढी मसददर दसेख पसश्चमिम्म नाला सनमायण । 400

1781
बााँके सजल्ला नौवस्ता गासवि ८ वासनया भरमा सि.पी. िेदटरको लासग 

अपाङ्गगता मैत्री िौचालय िसहतको पररिर सनमायण िुधार । 400

1782
बााँके सजल्ला ने.उ.म.न.पा. १७ मा कुकसलया मद्िा तथा मसस्जत पररिर 

ममयत िुधार । 400

1783

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - १. पुरानो सड.एि.सप 

कायायलयदसेख सवद्युत substation िम्म िडक स्त्रोन्नती गने । नेपालगंज - वााँके िालविाली/ विय 4,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1784

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ३. नेपालगंज न.पा. 

वडा नं १ मा water park  िंरिण । नेपालगंज - वााँके िालविाली/ विय 4,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1785

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - कोहलपुरको पूवायधार 

सवकाि - िाझा िंस्थाबाट डडुवानाला िम्म ढल सनमायण 

(नेपालगंज–कोहलपुर)
िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1786

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

नेपालगदज
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1787
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय वााँकेको पररिर 

िुधार
िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1788 नेपालगञ्ज city hall सनमायण िालविाली/ विय 3,000
1789 कोहलपुर िभाहल सनमायण -नयााँ िालविाली/ विय 20,000

608,008

1790

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बर्कदया सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1791 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ५ को वर्कदया सजल्ला -१००० वटा (थप) िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1792
जनता आवाि काययक्रम : बर्कदया–गदधवय, वादी, राजी, लोध कालासग -

 क्रमागत  २० वटा
िालविाली/ विय 1,693

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1793
जनता आवाि काययक्रम : बर्कदया–गदधवय, वादी, राजी, लोध कालासग -

 नयााँ ३० वटा
िालविाली/ विय 5,643

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1794 बर्कदया सजल्ला वािगढी न.पा.वडा न.ं६ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1795
बर्कदया सजल्ला राजापुर न.पा. ११ सस्थत आवारुल उलुम मदरिा ममयत िुधार 

। 200
1796 बर्कदया सजल्ला मोहमदपुर गासविको िडक स्तरोन्नती । 400
1797 बर्कदया सजल्ला गुलेररया ७ िंगम टोलमा ढल सनमायण । 400

1798
बर्कदया सजल्ला राजापुर १७ जोसगपुरमा राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1799

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - ढल सनमायण तथा 

िुटपाथ सनमायण । गुलरीया - वदीया िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1800

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

गुलररया
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1801

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण ( खानेपानी तथा िरििाइ 

सडसभजन कायायलय िमेत) बर्कदया िालविाली/ विय 10,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

बााँके सजल्लाको जम्मा

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

सजल्लाको नाम : बााँके

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186

सजल्लाको नाम : बर्कदया

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1802

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन । 

बााँिगढी-बर्कदया
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1803

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन (राजापुर 

बजार िेत्रमा बिपाकय  सनमायण)। राजापुर - बर्कदया 
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1804

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन (राजापुर 

बजार िेत्रमा बजार व्यवस्थापनका लासग टहरा सनमायण र नाला सनमायण 

िमेत )। राजापुर - बर्कदया 
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

593,836

1805

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - िुखेत सजल्ला

िालविाली/ विय 2,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1806 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को िुखेत सजल्ला -१००० वटा िालविाली/ विय 57,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1807 जनता आवाि काययक्रम : िुखेत–वादी, दसलतका लासग - क्रमागत  12 वटा िालविाली/ विय 1,106
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1808 जनता आवाि काययक्रम : िुखेत–वादी र दसलतका लासग - नयााँ  50 वटा िालविाली/ विय 10,240
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1809 िुखेत सजल्ला िनातन धमय िेवा िसमसतको पररिर भवन सनमायण 1,000

1810 िुखेत सजल्ला सवरेदद्रनगर ६  मा सगररजाप्रिाद कोइराल स्मृसत भवन सनमायण । 300

1811
िुखेत सजल्ला दिरथपुर ५ मा िसि मसहला िमूहको िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

1812
िखेत सजल्ला सवरेदद्रनगर ३ छसव प्रा.सव. दसेख दसिण पूवयको तेश्रो िडक 

नाला सनमायण तथा स्तरोन्नती । 400

1813
िुखेत सजल्ला स्याउली बजार दसेख सिव उच्च मा.सव.िम्म िडक तथा ढल 

स्तरोन्नती 400

1814
िुखेत सजल्ला सव.न.पा. वडा न.ं २०  बाङ्गेसिमल सस्थत दगुाय मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1815 िुखेत सजल्ला सव.न.पा. वडा न.ं १८  बुद्धपथ पतेनी िडक स्तरोन्नती । 400

1816 िुखेत सजल्ला सचिापानी न.पा. ५ Inf दसेख सचिापानी जाने बाटो स्तरोन्नती । 500

1817
िुखेत सजल्ला सवरेदद्रनगर २ फदपमाला दउेती बज्यै मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1818 िुखेत सजल्ला मटेला ३ ठााँटी बजार सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1819 िुखेत सजल्ला बटु भैरव बयलकााँडा ५ जाने िाखा िडक तथा नाला सनमायण । 400

1820
िुखेत सजल्ला सवरेदद्रनगर १६ िीतलनगर मागय नाला सनमायण तथा िडक 

स्तरोन्नती । 400

1821

िखेत सजल्ला सवरेदद्रनगर नपा ३ र ४ को सिमाना बाटो धनमदत्रीचोकदसेख 

भैरव िामुदासयक वन कायायलयिम्म र वडा न.ं ३ को वडा कायायलय जाने 

िडक स्तरोन्नती । 400

1822

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - बुलबुले पाकय को  

िडक स्तरोन्नती, सपकसनक िेड, िेप्टीक ट्डांक सनमायण र अदय िाइट 

डभेलपमेण्ट कायय । सवरेदद्रनगर- िुखेत
िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1823

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - ६. थानी चौर बाटो 

स्तरोन्नती ( वीरेदद्रनगर- दिरतपुर–सछदच)ु  - , ९० लाख सवरेदद्रनगर नपा ७ 

मा गुरुङ्ग चोक दसेख बस्नेत नियरी िम्म जाने बाटो स्तरोन्नती - १० लाख िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1824

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  -गगने खोलादसेख अमर 

ज्योती उच्च मा.सव. िम्म जाने िडक खण्ड (एअरपोटय जाने बाटो) स्तरोन्नती ।  

वीरेदद्रनगर- िुखेत
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1825
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय िुखेतको 

पररिर िुधार
िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1826

िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सड.का. िुखेतको Annex  भवन 

सनमायण तथा पररिर िुधार (गत आ.व. को बााँफक भुिासन िसहत)–िुखेत । िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1827 िुखेतको रामघाटमा बहुउद्दशे्यीय भवन (Multipurpose hall) सनमायणा गने िालविाली/ विय 5,000
1828 िुखेत िभाहल सनमायण -क्रमागत िालविाली/ विय 60,000

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347190

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

सजल्लाको नाम : िुखेत

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

बर्कदया सजल्लाको जम्मा

भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण
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1829

एकीकृत वसस्त सवकाि - लाटी कोइली गा.सव.ि. २,४,६,८,९ वडाहरुको थारु 

वस्तीहरुमा एफककृत  पूवायधार सवकाि  (लाटीकोइली - िुखेत)
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1830
नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि- सछदच-ु िुखेत

िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1831
एकीकृत वसस्त सवकाि - िुखेत सजल्लाको मेहलकुनामा िभाहल सनमायण

िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1832

एकीकृत वसस्त सवकाि- िुखेत सजल्ला गुठ्ठु गासवि सविालबजारमा पुवायधार 

सवकाि ।
िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1833

एकीकृत वसस्त सवकाि - िुखेत सजल्ला मैनतडा, गा.सव.ि. जारेबजार–भेरी 

पुल िडक कालोपते्र र नाली सनमायण कायय- २० लाख, िुखेत सजल्ला िहारे 

गासवि वडा न.ं ४ मा बाटो स्तरोन्नती गने - १० लाख,  िुखेत सजल्ला गैरी 

बजारमा िडक नाला स्तरोन्नती - १० लाख
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

190,946

1834

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - दलैेख सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1835 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को दलैेख सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1836 जनता आवाि काययक्रम : दलैेख–वादी र दसलतकालासग - नयााँ  25 वटा िालविाली/ विय 5,120
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1837 दलैेख सजल्ला वााँिी गासवि ३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1838 दलैेख सजल्ला रानीवन गासविमा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1839
दलैेख सजल्ला रानीवनमा िसहद सवरबहादरु सिह स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन 

सनमायण । 300

1840
दलैेख सजल्ला ना.न.पा. वडा न.ं ७ सस्थत पिुपसतनाथ मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1841
दलैेख सजल्ला भवानी ५ सस्थत मष्ठमहादवे मसददर पररिरमा वृद्धाश्रम सनमायण 

। 200

1842
दलैेख सजल्ला ना.न.पा. ८ सिमडा सस्थत कालभैरव मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1843
दलैेख सजल्ला ना.न.पा. वडा न.ं ७ सवजौरामा कृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1844
दलैेख सजल्ला ना.न.पा. वडा न.ं ६ मासथल्लो सवजौरामा बराह मि मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1845
दलैेख सजल्ला नारायण न.पा. ८ सस्थत सवदध्यवासिनी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1846
दलेेख सजल्ला नारायण १ जाहारकोट सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

1847
दलैेख सजल्ला नारायण ८ ततायङ्ग सस्थत िेती बराहा मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
1848 दलैेख सजल्ला काठमण्डौ सस्थत सवददवािीनी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1849

दलैेख सजल्लाको दलु्लु स्माटय िहरको कायायदवन प्रारम्भ गनय  २ वटा िहरी 

पूवायधार सनमायण
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1850

एक िहर एक पसहचान - दलैेख सजल्ला न.पा सस्थत खुल्ला मैदानलाई िेसत्रय 

स्तररय खेलकुद मैदान (Stadium) को रुपमा सवकाि गने कायय
िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई नगरपासलका 

वािीहरुको सजवनस्तरमा िुधार आउने

1851

एक िहर एक पसहचान - ऐसतहासिक रुपमा महत्वपूणय मासनएको धार्षमक 

स्थल (कोरटला-श्रीस्थान ज्वाला- नासभस्थान) जोडने िडक स्तरोन्नती गने कायय
िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

53,520

1852

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - जाजरकोट सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1853 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को जाजरकोट सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1854 जनता आवाि काययक्रम : जाजरकोट  वादी, दसलतका लासग - नयााँ  ५० वटा िालविाली/ विय 10,240
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1855
जाजरकोट सजल्ला खलंगा ४ बोहरामा एकल मसहला िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1856 जाजरकोट सजल्ला भेरी मासलका न.पा.-१ मा िभागृह सनमायण 1,000

1857

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम एक िहर एक पसहचान- भेरीमासलका नगरपासलकामा पूवायधार सनमायणको 

काययहरु गने
िालविाली/ विय 10,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : दलैेख

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : जाजरकोट

दलैेख सजल्लाको जम्मा

िुखेत सजल्लाको जम्मा

65



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1858

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण जाजरकोट  ।
िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1859

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - खलङ्गा वडा 

न.ं २ सपपलबोट हुाँद ैसज.सव.ि. हल- गणेि मसददर - सजल्ला प्रिािन केदद्र गेट 

बाटो स्तरउदती गने कायय । खलङ्गा - जाजरकोट
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1860

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि -  बिपाकय बाट 

िासदत चौतारा- तल्लो थाप्ले जाने बाटो स्तरोन्नती। खलङ्गा - जाजरकोट िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

40,740
1,487,050

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

जाजरकोट सजल्लाको जम्मा

भेरी अञ्चलको जम्मा

66



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1861

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - डोल्पा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1862
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को डोल्पा सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1863 डोल्पा सजल्ला नकुय  ४ र ५ मा जेष्ठ नागररक भवन सनमायण । 300
1864 डोल्पा सजल्ला दापु सस्थत भैरव मि मसददर ममयत 200
1865 डोल्पा सजल्ला सतदजे  वडा नं ८ सस्थत श्री सिमेन ला कङ गुम्बा सनमायण 200

1866

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सजल्ला प्रिािन कायायलय डोल्पाको कायायलय भवन सनमायण कायय
िालविाली/ विय 20,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1867

 नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको एकीकृत पूवायधार सवकाि ।  

दनुै - डोल्पा
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1868

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको एकीकृत पूवायधार सवकाि 

गने -दनुैदसेख सतप्ला गाउ जोिने िडक_डोल्पा
िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1869

डोल्पा सजल्लाका सवसभन्न स्थानका ८ वटा एफककृत वसस्त सवकाि काययक्रम 

अदतयगत पूवायधार सनमायण
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

36,400

1870

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - जुम्ला सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1871 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को जुम्ला सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1872 जुम्ला (क्रमागत) - कमयचारी आवाि िालविाली/ विय 7,000
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1873 जुम्ला सजल्ला सवराट ७ सिजा लौसडसिम िामुदासयक िासदत भवन सनमायण । 500
1874 जुम्ला सजल्ला नेपाल पत्रकार िंघको भवन सनमायण जुम्ला 300
1875 जुम्ला सजल्ला वडफक १ जुम्लामा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1876 जुम्ला सजल्ला बोहरागाउमा िामुदासयक िुचना केदद्रको भवन सनमायण । 300

1877
जुम्ला सजल्ला कुडारर ४ र ५ रावतवाडामा मसहला िामुदासयक भवन सनमायण 

। 300
1878 जुम्ला सजल्ला  कणायली पुस्तकालय भवन सनमायण । 500
1879 जुम्ला सजल्ला च.न.पा. ६ सस्थत ॎ िासदत भवन सनमायण । 300

1880
जुम्ला सजल्ला च.न.पा. ६ रासनतालमा सिव बाबा मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1881
जुम्ला सजल्ला च.न.पा. ४ िासदतनगरमा कासलका मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

1882
जुम्ला सजल्ला दपेाल गाउाँ  गासवि सचमेने दसेख सवरु स्वााँडािम्मको बाटो 

स्तरोन्नती । 400
1883 जुम्ला सजल्ला दपेाल गाउाँ  गासवि ६ र ७ िोइगाउाँ  बाटो स्तरोन्नती । 400

1884
जुम्ला सजल्ला दपेाल गाउाँ  गासवि ८ झारज्वालाबाट कुसम्डगाउाँिम्मको घोडटेो 

बाटो स्तरोन्नती । 400

1885
जुम्ला सजल्ला मासलका वोता वडा न.ं २ र ३ जोडने झुलाबाढा-इपी-नाउ ढंुगा 

बाटो स्तरोन्नती। 400

1886
जुम्ला सजल्ला बुम्रमाडीचौर गासवि ७ सस्थत छेडा महादवे मसददर पररिर 

जाने सिढीं सनमायण । 400

1887
जुम्ला सजल्ला मासलका वोता सस्थत सवश्राम चौतारा, पानी पौवाको ममयत 

िुधार । 400

1888
जुम्ला सजल्ला मासलका वोता गासवि सस्थत नौमुले सतथयस्थल पररिर ममयत 

िुधार । 200

1889
जुम्ला सजल्ला मासलका वोता गासवि सस्थत महादवे मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1890
जुम्ला सजल्ला सस्थत मैला ठाडाचौर दबु्लेकांध हुद ैमािपुर िम्मको िडक 

सनमायण । 400

1891 जुम्ला सजल्ला तातोपानी गासवि बासवरा मिा मसददर जाने सिढीं सनमायण । 400
1892 जुम्ला सजल्ला ताम्ती २ िुकी सस्थत िरस्वती मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

1893
जुम्ला सजल्ला बड्की गासवि सस्थत आचाययसलहीं सवष्णु मसददर पररिर ममयत 

िुधार। 200

1894 जुम्ला सजल्ला मावैपातारखोला डााँडा वाडााँ खगाल खोला बाटो स्तरोन्नती । 300
1895 जुम्ला सजल्ला पातरािी गासवि दवेस्थल मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1896

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
एक िहर एक पसहचान - चददननाथ नगरपासलकामा स्याउ खेसत प्रवदयनका 

लासग व्यविासयक स्याउ प्रिोधन केदद्र सनमायण गने िालविाली/ विय 20,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

सजल्लाको नाम : जुम्ला

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : डोल्पा

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183

डोल्पा सजल्लाको जम्मा
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1897

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सजल्ला प्रिािन कायायलय ANNEX भवन ,जुम्ला (भवन सनमायण कायायलय 

प्रयोजन) िालविाली/ विय 4,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1898
नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - चददननाथ 

न.पा.मा  बिपाकय  सनमायण  । चददननाथ - जुम्ला िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1899

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - चददननाथ 

न.पा. वडा न. 5  भारतीवाडामा नाली सनमायण र सवजयनगर दसेख स्वास्थ्य 

सवज्ञान प्रसतष्ठान जोड्ने िडक (खोले िडक)सनमायण  । चददननाथ - जुम्ला िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1900

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि -  चददननाथ 

न.पा. वडा न. ६ र ७ को पूवायधार सवकाि (  सनमायणासधन कमयचारर आवि 

जाने बाटो र रानीताल िुधार कायय िमेत ) चददननाथ - जुम्ला िालविाली/ विय 8,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1901

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने  - घौलापानी 

जुम्लामा स्याउ भण्डारको Detail Engineering Design  बमोसजम 

सनमायण कायय प्रारम्भ गने
िालविाली/ विय 1,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

63,100

1902

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - कासलकोट सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1903 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को कासलकोट सजल्ला - १०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1904
जनता आवाि काययक्रम : कासलकोट  वादी र दसलतका लासग -

 क्रमागत 25 वटा
िालविाली/ विय 2,304

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1905 जनता आवाि काययक्रम : कासलकोट  वादी र दसलतका लासग - नयााँ  40 वटा िालविाली/ विय 8,192
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1906
कासलकोट सजल्ला पााँखा गासवि ४ छााँया ढंुगा दसलत टोलमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300

1907
कासलकोट सजल्ला पााँखा गासवि १, २ र ३ मा सविाल िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1908 कासलकोट सजल्ला मादमा ५ सस्थत सिव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1909
कासलकोट सजल्ला पााँखा १ र ४ सस्थत प्रडसवला गरुड नुहाउने धमयिाला 

सनमायण । 300

1910
कासलकोट सजल्ला पााँखा गासवि ३ सस्थत सविाल िुददर मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1911
कासलकोट सजल्ला पाखााँ गासवि वडा नं  ४ सस्थत सलगािैनी मसददर पररिर 

िुधार कायय 200

1912

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एकीकृत  िरकारी कायायलय भवन सनमायण, कासलकोट
िालविाली/ विय 25,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1913
एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने – कासलकोट 

सजल्ला – ( छाप्रे,  स्यूना र भताय  ) । िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1914
नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको एकीकृत पूवायधार सवकाि - 

ताडी बिपाकय  सनमायण - 25 लाख। कालीकोट – मादमखाडाचक्र िालविाली/ विय 2,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1915

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको एकीकृत पूवायधार सवकाि  - 

मादमखाडा बजार सप.सि.सि. गने – 45 लाख गने र कणायली लोकमागय दसेख 

एफककृत कायायलय हुद ैररङ्गरोड जोड्ने अधुरो िडक सनमायण गने 2० लाख, 

मादमखाडा चक्रमा खुला मञ्च सनमायण िुधार - 25 लाख  कालीकोट – 

मादमखाडाचक्र
िालविाली/ विय 8,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

59,196

1916

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - मुगु सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1917
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को मुगु सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1918 मुगु सजल्ला गमगढीमा जडीबुटी प्रिोधन केदद्रको भवन सनमायण । 300

1919
मुगु सजल्ला काकीवाडा ९ मासथतुम सस्थत डााँडा महादवेा मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200
1920 मुगु सजल्ला श्रीकोट गासवि ७ बाह्रदवे मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1921

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एकीकृत  िरकारी कायायलय भवन सनमायण, मुगु
िालविाली/ विय 8,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1922

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको एकीकृत पूवायधार सवकाि ।  

गमगफढ (श्रीनगर ८ र ९ तसलतुमको पूवायधार सवकाि) – मुगु
िालविाली/ विय 5,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

20,400

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

सजल्लाको नाम : कासलकोट

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : मुगु

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

मुगु सजल्लाको जम्मा

कासलकोट सजल्लाको जम्मा

जुम्ला सजल्लाको जम्मा

68



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1923

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - हुम्ला सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1924 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ६ को हुम्ला सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1925 जनता आवाि काययक्रम : हुम्ला  दसलतका लासग - क्रमागत 25 वटा िालविाली/ विय 2,304
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1926 जनता आवाि काययक्रम : हुम्ला  दसलतकालासग - नयााँ  4० वटा िालविाली/ विय 8,192
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1927
हुम्ला सजल्ला श्रीनगर गा.सव.ि. वडा ५ सस्थत दसलत वस्तीमा िामुदासयक 

भवन सनमायण । 600
1928 हुम्ला सजल्ला सिसमकोट गा.सव.ि.सस्थत मनमोहन स्मृसत भवन सनमायण । 300

1929
हुम्ला सजल्ला सिसमकोट गा.सव.ि.सस्थत पुष्पलाल स्मृसत प्रसतष्ठानको भवन 

सनमायण  । 300
1930 हुम्ला सजल्ला श्रीनगर गा.सव.ि. ४ मा दसलत िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1931
हुम्ला सजल्ला श्रीनगर गा.सव.ि. मेहलेचोक सस्थत िर्ककदवेताको मसददर 

सनमायण । 200
1932 हुम्ला सजल्ला मेल्छाम गासवि २ सस्थत मेकुने िगुम्बा पररिर ममयत िुधार। 200
1933 हुम्ला पययटकीय िहर सनमायण हुम्ला 2,000

1934

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

सजल्ला वन कायायलय हुम्लाको कायायलय भवन सनमायण कायय
िालविाली/ विय 8,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1935

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको  एकीकृत पूवायधार सवकाि-  

सिसमकोट -हुम्ला
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1936

हुम्ला सजल्लाको लेकबराही लाप्चे एकीकृत घनावस्ती वस्ती सवकाि काययक्रम 

िंचालन गने
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1937

नगरपासलका नभएका सजल्ला िदरमुकामहरुको  एकीकृत पूवायधार सवकाि-  

सिसमकोट -हुम्ला
िालविाली/ विय 4,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1938

एफककृत घनावस्ती पूवायधार सवकाि काययक्रम िंचालन गने – हुम्ला सजल्ला- 

दामाय र यारी।
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

44,596
223,692

सजल्लाको नाम : हुम्ला

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

हुम्ला सजल्लाको जम्मा

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

कणायली अञ्चलको जम्मा
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1939

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बाजुरा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1940
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को वाजुरा सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1941 बाजुरा सजल्ला गुदखुाती ६ मा मिा िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1942
बाजुरा सजल्ला कुल्दवेमाण्डौ  गासवि ७ मा बसडमासलका िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
1943 वाजुरा सजल्ला दहकोट २ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1944 वाजुरा सजल्ला कोल्टीमा मसहलाअसधकार भवन सनमायण । 300

1945
बाजुरा सजल्ला कुल्दवेमाण्डौ  गासवि ७ बोहरा दवेी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1946 बाजुरा सजल्ला कोटीला १ सवरिैन वसडमासलका मसददर पररिर ममयत िुधार। 200
1947 बाजुरा सजल्ला पाण्डुिैन ५ सस्थत िाक्य गुम्बा पररिर ममयत िुधार । 200
1948 बाजुरा सजल्ला कोल्टी बजार नाला सनमायण । 400

1949
एकीकृत वसस्त सवकाि - (वाजुरा)

िालविाली/ विय 6,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1950

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - ० फक.सम. 

दखेी सजल्ला प्रिािन कायायलयिम्मको बाटो स्तरोन्नती । मातयडी - बाजुरा । िालविाली/ विय 1,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1951

 नगरपासलका नभएका िाना िहरहरुको पूवायधार सवकाि-

(कोल्टी वजारको पसहरो पदछाई िडकमा नाली सनमायण गन ेर वाटोमा ढंुगा  

छाप्ने कायय) बाजुरा – कोल्टी
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

19,400

1952

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बझाङ्ग सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1953
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को वझाङ्ग सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1954
बझाङ्ग सजल्ला ज.न.पा. ४ सस्थत िामासजक तथा प्रासवसधक िामुदासयक 

भवन सनमायण । 300
1955 बझाङ्ग सजल्ला डौराकोट कोटेदवेल दसलत िमुदासयक भवन । 300
1956 बझाङ्ग सजल्ला िहपत्री मसहला िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1957
बझाङ्ग सजल्ला जयपृथ्वी नगरपासलका ४ मा िामासजक तथा प्रासवसधक 

सवकाि िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1958
बझाङ्ग सजल्ला ज.न.पा. ४ चैनपुर रेञ्जपोि दसेख सज.सि.का. बझाङ्गिम्म 

ढल सनमायण । 400
1959 बझाङ्ग सजल्ला ज.न.पा. ७ रोकायाबाडामा ढल सनमायण । 400

1960

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि। जयपृथ्वी - 

बझाङ्ग
िालविाली/ विय 12,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

21,700

1961

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - अछाम सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1962
अछाम सजल्ला बाटुलािेन गा.सव.ि.वडा न.ं३ सस्थत श्री दसलत सहत 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

1963
अछाम सजल्ला बाटुलािेन गा.सव.ि.वडा न.ं७ सस्थत श्री दाह्रमेिको मसददर 

सनमायण । 200

1964
अछाम सजल्ला बाटुलािेन गासवि वडा न.ं ५ र ७ को सबचमा रहकेो 

कासलकादवेी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1965
एकीकृत वसस्त सवकाि (गत आ.व.को बााँफक भुिानी िसहत) - (वयलपाटा - 

अछाम) िालविाली/ विय 2,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

1966

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि -  क) मंगलिेन 

बजार िेत्रको बाटो स्तरोन्नती, नाली सनमायण र ररटेसनङ्गवाल सनमायण 40 

लाख ख) सजल्ला प्रिािन कायायलय अगाडी स्मृती पाकय  सनमायण 30 लाख ।   

मंगलिेन- अछाम ।
7,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

11,200

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

बाजुरा सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : बाजुरा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : बझाङ्ग

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : अछाम

अछाम सजल्लाको जम्मा

बझाङ्ग सजल्लाको जम्मा

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

70



सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

1967

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - डोटी सजल्ला

िालविाली/ विय 2,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1968 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को डोटी सजल्ला -२०० वटा (थप) िालविाली/ विय 22,500
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1969 जनता आवाि काययक्रम : डोटी  वादी र दसलतका लासग - क्रमागत 10 वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1970 जनता आवाि काययक्रम : डोटी  वादी र दसलतका लासग - नयााँ  2० वटा िालविाली/ विय 4,096
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1971 डोटी सजल्ला पचनाली ८ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1972 डोटी सजल्ला मुडभारा ७ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1973 डोटी सजल्ला सवपी नगरमा सव.पी. िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1974 डोटी सजल्ला फद.सि.न.पा. २ सिलगढीमा खेलकुद मैदान ममयत िुधार । 400
1975 डोटी सजल्ला फद.सि. न.पा. सजरो ४ चौतारो पुनर्षनमायण । 400

1976
डोटी सजल्ला फद.सि. न.पा. ७ सपप्ला बेहुको बोट दसेख िेती नदी जाने 

पैदलबाटो स्तरोन्नती । 400

1977
डोटी सजल्ला फदपायल सिलगढी नपा १३ उसडतोला सस्थत भ्राण मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1978
डोटी सजल्ला कलेना गासवि वडा न.ं १ बंगला दसेख वडा न.ं ३ दउेगडा दवेी 

मसददर िम्मको िडकबाटो स्तरोन्नती । 400

1979
डोटी सजल्ला फद.सि.न.पा ४ सिलगढी सस्थत राधाकृष्ण मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1980
डोटी सजल्ला फद.सि.न.पा. ३ छाउनी सपपल दसेख फद.सि.न.पा. २ राधाकृष्ण 

मसददर िडक बाटो स्तरोन्नती । 400

1981
डोटी सजल्ला फद.सि.न.पा. २ जगेराबारी टोलमा लक्ष्मीनारायण मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

1982
डोटी सजल्ला पोखरी गासवि सस्थत पोख प्याल दवेता मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1983
डोटी सजल्ला फदपायल सिलगढी नपा १३ उसडतोला तली गाउाँ  दसेख गाउिम्म 

जाने बाटो स्तरोन्नती । 400

1984 डोटी सजल्ला लोली सतखात्तर ४ सस्थत कासलका मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1985 डोटी सजल्ला  कपल्लेकी ७ गुम सस्थत काल भैरव मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1986
डोटी सजल्ला भूसमराजमाण्डौ ५ सस्थत दगुाय भवानी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

1987 डोटी सजल्ला फदपायल सिलगढी नपा ५ नवादवे मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1988 डोटी सजल्ला लोली सतखात्तर ४ सस्थत कासलका मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

1989

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम
नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - १. फदपायल 

बजारको एअरपोटय जाने बाटोमा नाली सनमायण ।  फदपायल सिलगढी - डोटी िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1990
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय डोटीको ग्यारेज 

सनमायण तथा पररिर िुधार कायय गने
िालविाली/ विय 4,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

1991 डोटी िभाहल सनमायण प्रथम तथा दोश्रो चरण िमेत िालविाली/ विय 40,000

1992

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

एकीकृत वसस्त सवकाि - (वुडहर - डोटी)

िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

89,118

1993

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - कैलाली सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

1994 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को कैलाली सजल्ला -५०० वटा िालविाली/ विय 28,500
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1995
जनता आवाि काययक्रम : कैलाली–गदधवय, वादी, राजी, लोधका लासग -

 क्रमागत  ५० वटा
िालविाली/ विय 4,608

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1996
जनता आवाि काययक्रम : कैलाली–गदधवय, वादी, राजी, लोध का लासग -

 नयााँ  5० वटा
िालविाली/ विय 10,240

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

1997
कैलाली सजल्ला रटकापुर नगरपासलका-९ मा िांस्कृसतक िमाज िामुदासयक 

भवन सनमायण 500
1998 कैलाली सजल्ला अत्तररया १३ मा िामुदासयक भवन सनमायण । 300
1999 कैलाली सजल्ला मोहनेया  मंगलेश्वर मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

2000
कैलाली सजल्ला गोदावरी गासवि १ वङगेिाल सस्थत सिव मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

2001
कैलाली सजल्ला धनगढी ४ सस्थत नवादवे मसददर पररिरमा िामुदासयक भवन 

सनमायण । 400
2002 कैलाली सजल्ला अत्तररया ४ ररङ्गरोड प्रगसत टोल िडक स्तरोन्नती । 500

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

डोटी सजल्लाको जम्मा

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : डोटी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : कैलाली

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347183
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

2003

एक िहर एक पसहचान - कैलाली सजल्ला धनगढी नगरपासलकामा कोल्डस्टोर 

सनमायण िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2004

एक िहर एक पसहचान - कैलाली सजल्ला धनगढी नगरपासलकामा जडीबुटी 

प्रिोधन केदद्र सनमायण िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2005

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - धनगढी 

नगरपासलकाको रातोपुलदसेख घरेलु कायायलयको चोक िम्म िडक स्तरोन्नती 

गने कायय । धनगढी - कैलाली
िालविाली/ विय 13,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2006

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - १. अत्तरीया धनगढी िडक 

खण्डके  मनहरा पुलदसेख अत्तररया जाने िडक र धनगढी भदिारदसेख चटकपुर 

चौराहा िम्म नाला सनमायण
िालविाली/ विय 1,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2007

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने-

,धनगढी
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2008
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय कैलालीको 

Annex भवन सनमायण
िालविाली/ विय 5,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

2009 रटकापुर िभाहल सनमायण िालविाली/ विय 16,000
2010 धनगढी िभाहल सनमायण िालविाली/ विय 1,000

2011

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- कैलाली 

सजल्ला  लम्कीचुहा नगरपासलका वडा न.ं २ रटकापुर रोड दसेख बााँ कुवा िम्म 

िडक िुटपाथ तथा ढल सनमायण । लम्कीचुहा  - कैलाली
िालविाली/ विय 4,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

2012

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- िडक  

तथा ढल सनमायण । भजनी - कैलाली
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

2013

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन- कैलाली 

सजल्ला  लम्कीचुहा नगरपासलका वडा न.ं २ मा विपाकय  सनमायण। लम्कीचुहा  

- कैलाली
िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

631,448
772,866

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

कैलाली सजल्लाको जम्मा

िेती अञ्चलको जम्मा
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
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आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

2014

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - कंचनपुर सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

2015
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को कंचनपुर सजल्ला -५०० वटा िालविाली/ विय 28,500

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2016
कञ्चनपुर सजल्ला कृष्णपुर सस्थत सभमदत्त पदत स्मृसत िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300

2017
कञ्चनपुर सजल्ला वेदकोट नगरपासलका वडा न.ं २ मा श्री पिुपसत आमा िमुह 

िामुदासयक भवन सनमायण । 300

2018
कञ्चनपुर सजल्ला सभमदत्त नगरपासलका १७ सस्थत श्रीराम िामुदासयक िमाज 

िेवाको िामुदासयक भवन सनमायण । 300
2019 कञ्चनपुर सजल्ला रैकवार सवचवा ६ मा के.पी. स्मृसत भवन सनमायण । 500
2020 कञ्चनपुर सजल्ला िंकरपुर ४ मा सव.पी स्मृसत भवन सनमायण । 500

2021
कञ्चनपुर सजल्ला भी.न.पा. १७ सस्थत कृष्ण ग्राम िेवा िसमतको वाल सनमायण 

। 300

2022
कञ्चनपुर सजल्ला भीमदत्त पदत पाकय  स्तरोन्नती तथा िावयजसनक पुस्तकालय 

सनमायण । 300

2023

कञ्चनपुर सजल्ला दोधरा चादनी न.पा. ररगरोड सनमायण बजार तथा दोधरा 

भानु क्याम्पि चोक र वावाथान बजारको चौक र िफकरे चोक िेत्र कालोपते्र । 500

2024
कञ्चनपुर  सजल्ला िुडा गा.सव.ि.वडा न.ं९ सस्थत श्री किलािैनी भगवती 

तथा बेतालेश्वर मसददर पररिुर ममयत िुधार । 500

2025
कञ्चनपुर सजल्ला कृष्णपुर ६ मंगलनगर सस्थत श्री कृष्ण प्रणासम िेवाधाम 

अनाथ वालवासलका तथा वृद्धाश्रमको भवन सनमायण । 300

2026
कञ्चनपुर सजल्ला झलारी-सपपलाडी न.पा. वडा न.ं १० सस्थत सिव मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

2027
कञ्चनपुर सजल्ला, भीमदत्त न.पा. सस्थत सवष्णु मसददर िेत्रमा गुरुयोजना 

अनुरुप पररिर सनमायणतथा अदय भौसतक सनमायण िुधार कायय 500

2028
कंचनपुर सजल्ला सभमदत्त न.पा. ५ वनगाउाँ  सत्रपुरा क्लव अगाडीबाट दसिण 

जाने बाटो स्तरोन्नती । 400
2029 कञ्चनपुर सजल्ला झम्का बजार िडक स्तरोन्नती। 400

2030
कञ्चनपुर सजल्ला भी.न.पा.मा सिव मसददर दसेख िासदत सनकेतन मासविम्म 

ढल सनमायण । 500

2031
कञ्चनपुर सजल्ला भी.न.पा अदतगयत ब्रह्मदवे दसेख घारी खााँचिम्म िडक 

स्तरोन्नती । 500

2032
कञ्चनपुर सजल्ला सभमदत्त नगरपासलका ११ सपपल चौतारा ११ दसेख 

महाकाली नदीिम्म िडक स्तरोन्नती । 1,000

2033
कञ्चनपुर सजल्ला झलारी नगरपासलका १० सस्थत झलारी बजार खुला मञ्च 

सनमायण । 400
2034 कञ्चनपुर सजल्ला रैकवार सवचवा मा खुला मञ्च सनमायण । 400

2035

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - १. तीनतारा गदर 

िडक तथा नाला िुधार । सभमदत्त - कंचनपुर िालविाली/ विय 20,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2036

ख. ठूला िहरी कोरीडोरहरुको पूवायधार सवकाि - २. गोदावरर िेत्रको 

पूवायधार सवकाि िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2037

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - २.  वडा न.ं ९, 

ब्रह्मदवे बजारको सिद्धनाथ मसददर मूलगेटदसेख बजार िम्म िडक तथा ढल 

िुधार कायय । सभमदत्त - कंचनपुर
िालविाली/ विय 2,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2038

तराईका सवसभन्न सजल्लाका िदरमुकाम िमेत रहकेा  िहरहरुको भौसतक 

िंरचना, िडक सवस्तार, ढल ब्यवस्थापन ,बि पाकय  ,मनोरदजन पाकय , िौयय 

बत्ती ,खानेपानी लगायतका पूवायधार सनमायण एवं िौददययकरण काययहरुगने - 

महदेद्रनगर
िालविाली/ विय 500,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

566,600

2039

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - डडलेधुरा सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

2040 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को डडले्धुरा सजल्ला -२०० वटा (थप) िालविाली/ विय 11,400
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2041 जनता आवाि काययक्रम : डडले्धुरा राउटेका लासग - क्रमागत  10 वटा िालविाली/ विय 922
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2042 जनता आवाि काययक्रम : डडले्धुरा राउटेका लासग - नयााँ  2० वटा िालविाली/ विय 4,096
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2043
डडलेधुरा सजल्ला अमरगढी न.पा.५ सस्थत िुगरखाली मसहला िामुदासयक 

वन उपभोिा िमुहको भवन सनमायण । 300
2044 भद्रपुर गा.सव.ि. मटेला गाउाँ  भगवती मसददर पररिर सनमायण डडले्धुरा 500

2045
डडले्धुरा सजल्ला दवेल फदव्यपुर ९ दानेलमा सपचाि मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2046
डडले्धुरा सजल्ला गणेिपुर गासवि सस्थत लाटा गदयाप बाबाको मसददर 

पररिर ममयत िुधार। 200

2047
डडले्धुरा सजल्ला अजयमेरु गासवि वडा न.ं १ र २ सस्थत कााँणवेताल मसददर 

पररिर ममयत िुधार । 200

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180

कञ्चनपुर सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : कञ्चनपुर

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

सजल्लाको नाम : डडले्धुरा

आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

2048
डडले्धुरा सजल्ला भागेश्वर गासवि ४ िसतगाउाँ  सस्थत पािालुरा मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

2049
डडले्धुरा सजल्ला भागेश्वर गासवि ४ िसतगाउाँ  सस्थत कैलपाल मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

2050
डडले्धुरा सजल्ला भागेश्वर गासवि ४ िसतगाउाँ  सस्थत भागेश्वर मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

2051
डडले्धुला सजल्ला कोटेली ७ सस्थत दगेुश्वर दउेघर मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200
2052 डडलेधुरा सजल्ला कैलपाल दउेघर पररिर िुधार ,िमैजी 300
2053 डडलेधुरा मा ढाड िमैजी रेक घर सनमायण कोटेली -७ िमैजी 200
2054 डडलेधुरा सजल्लाको उग्रतारा सस्थत यज्ञिाला छाना िुधार कायय 400

2055
अमरगढी स्माटय िहर- अमरगढी फकल्ला िंरिण कायय

िालविाली/ विय 19,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2056
अमरगढी स्माटय िहर- उग्रतारा मसददर पररिर िुधार अमरगढी-७

िालविाली/ विय 9,500

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2057

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  -अमरगढी न.पा. ४ 

सस्थत  डकलेमा बि पाकय  सनमायण गने । अमरगढी - डडलेधुरा
िालविाली/ विय 6,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2058

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - २. राजापुर बजार 

िेत्रीय हुलाक कायायलय चोकदसेख िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग 

सड.का. हुाँद ै८ पररवार स्टाि क्वाटर िेसत्रय स्वास्थ्य कायायलय जाने बाटोको 

स्तरोन्नती ।
िालविाली/ विय 8,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2059
डडलेधुरा सजल्ला अमरगढी न.पा.-५ मा विपाकय  सनमायण

िालविाली/ विय 5,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2060

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

एफककृत िरकारी कायायलय भवन सनमायण डडलेधुरा   ।
िालविाली/ विय 15,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

2061

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

नयााँ नगरपासलकाहरु (सजल्ला िदरमुकाम बाहके) को 

गुरु योजना/ भौसतक सवकाि योजना/अध्ययन प्रसतवेदन कायायदवयन - खेल 

मैदान िुधार तथा सवकाि । डडलेधुरा – जोगबुढा  िालविाली/ विय 3,000

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

86,518

2062

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - बैतडी सजल्ला

िालविाली/ विय 1,500

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

2063
347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम
जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को वैतडी सजल्ला -५०० वटा िालविाली/ विय 28,500

लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2064 बैतडी सजल्ला  मलौली िमुदमसयक भवन सनमायण । 500
2065 बैतडी सजल्ला पाटनमा िामुदासयक बहुउदशे्यीय भवन सनमायण । 300

2066
बैतडी सजल्ला हररसिङयावगडमा कासलका िामुदासयक अध्ययन केदद्रको 

भवन सनमायण । 1,000
2067 बैतडी सजल्ला गढीमा दिरथचदद्र िामुदासयक भवन सनमायण । 2,500

2068 बैतडी सजल्ला पाटन १३मा मदन भण्डारी स्मृसत िामुदासयक भवन सनमायण । 2,000
2069 बैतडी सजल्ला पाटन १३ मा पाटन िामुदासयक भवन सनमायण । 300
2070 पाटन .न.पा वाड न १३ मा गौरा पवय िामुदासयक भवन सनमायण  - बैतडी 300

2071 वैतडी सजल्ला वैतडी सजल्ला सवकाि पदत स्मृसत प्रसतष्ठान, पाटन भवन सनमायण 300

2072
बैतडी सजल्ला कैलपाल गासवि वडा न.ं ८ र ९ मा गाउाँ  घर िामुदासयक भवन 

सनमायण । 300
2073 बैतडी सजल्ला मैलाली िामुदासयक भवन सनमायण । 300
2074 बैतडी सजल्ला दहेीमा मेलौली िामुदासयक भवन 2,500
2075 बैतडी सजल्ला खोडपेमा िामुदासयक भवन सनमायण 2,500
2076 बैतडी सजल्ला खोचेले श्रीकोट िामुदासयक बहुउद्दशे्यीय भवन सनमायण 2,500
2077 बैतडी सजल्ला कुवाकोटमा पूजा प्रसतष्ठान सनमायण 500
2078 बैतडी सजल्ला गाजरीमा िामुदासयक भवन सनमायण 500

2079 बैतडी सजल्ला रौलेश्वर गासवि वडा न.ं १ सस्थत िंचेरी माण्डौ पररिर िुधार । 200
2080 वैतडी सजल्ला िंकरपुर सस्थत भुसमराज मसददर पररिर ममयत िुधार 200
2081 बैतडी सजल्ला मेलौसल गासवि मेलौली भगवती मसददर  - बैतडी 200

2082
बैतडी सजल्ला डीलािैसन ५ तल्लोदहेी सस्थत कणयकेदार मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2083
बैतडी सजल्ला पा.न.पा. १३ पहरी गाउाँ  सस्थत िमौजी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2084
बैतडी सजल्ला डीलािैसन ३ सस्थत किलािैनी भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200
2085 बैतडी सजल्ला गोकुलेश्वर ७ सस्थत कासलका मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2086 बैतडी सजल्ला रुद्रशे्वर ३ सस्थत लटीनाथ मसददर पररिर ममयत िुधार। 200

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

डडले्धुरा सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : बैतडी

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 
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सि.नं.

ब.उ.सि.नं. आयोजना /काययक्रमको

 नाम
आयोजना /काययक्रमका प्रमुख उपकाययक्रम (Sub-Projects)

आयोजना /

काययक्रमको अवसध

वार्षिक बजेट (रु 

हजारमा )

आयोजना /काययक्रमबाट 

अपेसित उपलसधध कैफियत

2087 वैतडी सजल्ला सलङ्गनािौसन भगवत मसददर दसेहमाडौ घेर पखायल तथा ममयत 200

2088
बैतडी सजल्ला कोटपेटरा २ सस्थत खुमट दगुायभवानी मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2089
बैतडी सजल्ला दिरथचदद न.पा. १ बुद खोला स्कुपर िेत्र दसेख मसतबाडको 

तल्लो खोलािम्मको पााँचिय समटर पक्की नाला सनमायण । 400

2090 बैतडी सजल्ला ग्वाल्लेक केदार मेलौली भगवती मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

2091
बैतडी सजल्ला द.न.पा. ५ ररचपाल सस्थत जगन्नाथ मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2092
बैतडी सजल्ला द.न.पा. ५ बस्कोट सस्थत कासलका मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

2093
बैतडी सजल्ला िैलेश्वर गासवि १ सस्थत िंिेरीमाण्डौ मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2094
बैतडी सजल्ला दहेीमाण्डौ गासवि १ सनङ्गलािैनी भगवती मसददर पररिर 

ममयत िुधार । 200

2095
बैतडी सजल्ला द.न.पा. ४  पल्लायौडाली सस्थत भगवती मसददर पररिर ममयत 

िुधार । 200

2096
बैतडी सजल्ला द.न.पा. ५  सस्थत दमाईघर खुदाई मसददर पररिर ममयत िुधार 

। 200

2097 बैतडी सजल्ला द.न.पा. ५  सस्थत कैलपाल दवेता मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2098 बैतडी सजल्ला द.न.पा. ५  सस्थत सिद्धशे्वर मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2099 बैतडी सजल्ला वनारिी मसददर पररिर ममयत िुधार। 300
2100 बैतडी सजल्ला गरुखोला ६ महारुद्र मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2101 बैतडी सजल्ला पा.न.पा १२ असनरुद्र मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

2102 बैतडी सजल्ला कोटपेटरा २ खुमट दगुाय भवानी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2103 बैतडी सजल्ला मल्लादहेी डीलािैनी मसददर पररिर ममयत िुधार । 200
2104 बैतडी सजल्ला बेडौती गुजर िडक 1,000
2105 बैतडी सजल्ला खोड्पेमा बिपाकय  सनमायण 2,000
2106 बैतडी सजल्ला आरुवाटा सतम्लेिडक सिद्धशे्वर 1,000

2107

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - १. 

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने - बि पाकय  सनमायण । 

दिरथचदद्र- वैतडी िालविाली/ विय 9,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2108

नगरपासलकाहरुको आवसधक योजना कायायदवयन गने  - २. दिरथचदद न.पा. 

इश्वरीधाम जाने िडक स्तरोन्नती (क्रमागत िमेत)। दिरथचदद्र- वैतडी
िालविाली/ विय 3,000

िहरी पुवायधार सवकािबाट िहरी 

वातावरणमा िुधार आई 

नगरपासलका वािीहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2109
िहरी सवकाि तथा भवन सनमायण सवभाग सडसभजन कायायलय वैतडी कायायलय 

भवन सनमायण ।
िालविाली/ विय 10,000

िरकारी िेवा िुसवधा प्रवाहमा 

प्रभावकारीता आउने

2110 दिरथचदद नगर भवन सनमायण, बैतडी िालविाली/ विय 30,000
107,600

2111

347020 िहरी सवकाि तथा 

भवन सनमायण 

सडसभजन कायायलयहरु
िरकारी कायायलय भवन ममयत िुधार - दाचुयला सजल्ला

िालविाली/ विय 1,000

िरकारी कायायलय भवनहरु ममयत 

िुधार भएको हुने

2112 जनता आवाि काययक्रम- प्रदिे न.ं ७ को दाचुयला सजल्ला -१०० वटा िालविाली/ विय 5,700
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2113 जनता आवाि काययक्रम : दाचुयला वादी र दसलतका लासग - क्रमागत  १० वटा िालविाली/ विय 920
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2114 जनता आवाि काययक्रम : दाचुयला वादी र दसलतका लासग -नयााँ  १० वटा िालविाली/ विय 2,048
लसक्ष्त वगयका पररवारहरुको 

सजवनस्तरमा िुधार आउने

2115 दाचुलाय सजल्लामा मदन आसश्रत स्मृसत प्रसतष्ठान भवन सनमायण (क्रमागत) 300
2116 दाचुलाय सजल्ला हुनैथान ६ चोल्थीमा िामुदासयक भवन सनमायण 300
2117 दाचुलाय सजल्ला सहफकलामा सछप्लाकेदार मसहला िामुदासयक भवन सनमायण 300
2118 दाचुयला सजल्ला राप्ला २ सस्थत फदपचदद्र मसददर पररिर ममयत िुधार । 200

2119

एकीकृत वसस्त सवकाि- गोकुलेश्वर बजारको िडक तथा ढल सनमायण िुधार 

कायय    - (गोकुलेश्वर - दाचुयला)
िालविाली/ विय 3,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

2120

नयााँ न.पा. भएका सजल्ला िदरमूकामहरुको पूवायधार सवकाि - िडक तथा 

ढल सनमायण िुधार कायय । खलङ्गा- दाचुयला
िालविाली/ विय 6,500

छररएर रहकेा वसस्त र सजल्ला 

िदरमुकामहरुको पूवायधार सवकाि 

भई सजवनस्तरमा िुधार आउने ।

20,768
781,486

14,327,489

347192 नमुना एकीकृत बस्ती 

सवकाि काययक्रम 

(तराई मधेि-पहाड-

सहमाल)

347190 भवन सनमायण 

िंसहता,िरकारी भवन 

सनमायण

347186 िघन िहरी सवकाि 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

347180 आवाि व्यवस्था 

काययक्रम

347183 सविेि भौसतक तथा 

पूवायधार िेत्र सवकाि 

आयोजना

दाचुयला सजल्लाको जम्मा

कुल जम्मा (पााँच सवकाि िेत्रको) 

बैतडी सजल्लाको जम्मा

सजल्लाको नाम : दाचुयला

िहरी सवकाि , आवाि तथा भवन 

महाकाली अञ्चलको जम्मा
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