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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत मगहला लगित काययक्रमहरुको  

गववरण 

सि.न.ं सििरण २०७२/७३ ऄनुमासनत २०७२/७३ ििंोसधत २०७३/७४ ऄनुमासनत 

2 स्त्री रोग िम्बन्धी सनःशलु्क स्िास्थ सशसिर िचंालन - प्रजनन/पाठेघर        100,000.00        80,000.00          100,000.00  
3 मसिला सिपमलुक तथा क्षमता सिकाि तासलम       100,000.00        80,000.00  160,000.00 
4 मसिला शिसिकरण काययक्रम  0.00 0.00 100,000.00 
5 मसिला ििकारीता ििकारी लेखा तथा सशक्षा तासलम       75,000.00         60,000.00           50,000.00  
6 मसिलािरुको लासग बमेौिमी ऄगायसनक कृसि तासलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
7 मसिलािरुको कागजको ठूलो बनाईने तासलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
8 एकल मसिला सिकाि काययक्रम         50,000.00         40,000.00           25,000.00  
9 मसिलािरुको लासग च्याई खतेी तासलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
10 सपछसडएका िगयका मसिलािरुलाइ नेततृ्ि सिकाि तासलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
11 मसिला स्ियंिसेिकािरुको लासग पुनतायजगी तथा क्षमता ऄसभिसृि तासलम /ऄिलोकन भ्रमण/कोि 

सनमायण िियोग  
      75,000.00         60,000.00           40,000.00  

12 मसिला छात्रिसृि ऄक्षय कोि सनमायण        100,000.00        80,000.00  0.00 
13 लैङ्सगक सििंा सिरुिको ऄसभयान काययक्रम िञ्चालन        50,000.00         40,000.00           50,000.00  
14 ऄन्तरायसरिय नारी सदिि िञ्चालन         25,000.00         20,000.00           20,000.00  
15 िरुसक्षत तथा मयायसदत िैदसेशक रोजगार िम्बन्धी ऄििर तथा जोसखमका बारेमा मसिलािरुलाइ  िचेतना 

काययक्रम  
       50,000.00         40,000.00  0.00 

16 मसिलाद्वारा िञ्चासलत िामासजक िघंिस्थािरुलाइ भौसतक िामाग्री िियोग      200,000.00        160,000.00          100,000.00  
17 मसिला खलेाडीिरुको िम्मान काययक्रम        20,000.00         16,000.00  0.00 
18 नगर स्तररय मसिला िञ्जाल सनमायण तथा व्यिस्थापन        100,000.00        80,000.00  0.00 
19 ऄपाङ्गता भएका मसिलािरुको लासग सिपमलूक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम      30,000.00 
20 ऄन्तरजासतय सििासित नारी िशसिकरण काययक्रम  0.00 0.00 50,000.00 
19 नगर क्षेत्रका मानसिक िन्तुलन गुमाएका सिपन्न िगयका मसिलािरुको व्यिस्थापन िियोग   25,000.00 
22 काययक्रम ििजीकरण खचय        51,000.00        40,800.00  0.00 

  जम्मा   1,496,000.00   1,196,800.00       900,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत बालबागलका लगित 

काययक्रमहरुको  गववरण   
 

गस.नं. गववरण २०७२/७३  

ऄनुमागनत 

२०७२/७३  

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

1 बाल सिकाि केन्र व्यिस्थापनका लासग प्रसत सिद्यालय चालु अ. ि. का लासग रु.८,०००।०० र अगामी 

अ. ि. का लासग रु १०,०००।०० का दरले २१ सिद्यालयिरुको लासग 
      210,000.00        168,000.00        210,000.00  

2 िाियजसनक सिद्यालयदसेख बासिरका बाल िसं्कार कक्षा िचंालन गन ेबाल मसन्दर भरपुर ८ को लासग रु 

१६,०००/-, श्री कृरण द्वपैायन गुरुकुल िेद सिद्याश्रम, भरपुर ४ को लासग ८,०००/-, िसैदक िमाज, भरपुर १४ 

को लासग रु ८,०००/-, दगूाय माता ईपािना िसमसत, भरपुर १३ को लासग रु ८,०००/-, श्री ित्य िाइ केन्र 

भरपुर ६ को लासग रु ८,०००/- गरर जम्मा ४८,०००/- बाल िसं्कार सशक्षालाइ प्रोत्िािनका लासग िियोग 

       60,000.00         48,000.00         60,000.00  

3 बालमतै्री स्थानीय शािन काययक्रम िञ्चालन      176,000.00        220,800.00        245,000.00  
4 बालक्लबिरुको क्षमता सिकाि काययक्रम तथा बालक्लब/बाल िञ्जालिरुबट िुने काययक्रममा िियोग         75,000.00         60,000.00         50,000.00  
5 बाल स्िास््य प्रबियन काययक्रम      100,000.00        100,000.00        100,000.00  
6 जन्मदताय िम्बन्धी िचेतनामलूक काययक्रम       75,000.00         60,000.00         50,000.00  
7 बालबासलका िम्मान काययक्रम तथा बाल सदिि िचंालन        75,000.00         60,000.00         50,000.00  
8 नमनूा बाल सिकाि केन्र घोिणा काययक्रम       100,000.00         80,000.00         75,000.00  
9 िामदुासयक सिद्यालयका सशक्षकिरुलाइ तासलम िञ्चालन -कम््यूटर तथा सचत्रकला       50,000.00         40,000.00  0.00 
10 एच. अआ. भी. एड्ि तथा लागू पदाथय दवु्ययिनी सिरुिको िचेतना काययक्रम सिद्यालय तथा बालक्लबलाइ        50,000.00        40,000.00         50,000.00  
13 िामदुासयक सिद्यालय स्तरीय ऄसतररि सक्रयाकलापिरु िासजरी जिाफ, सनबन्ध, ििृत्िकला काययक्रम 

िञ्चालन 
       50,000.00         40,000.00         50,000.00  

15 िाियजसनक सिद्यालय तथा पुस्ताकालय प्रबियन काययक्रम    275,000.00        120,000.00        150,000.00  

16 शसिद िरुज सिश्वाि भिन सनमायण       150,000.00        120,000.00  100,000.00 

17 बाल श्रम मिु नगर काययक्रम िचंालन        50,000.00         40,000.00         50,000.00  

19 ऄपाङ्गता भएका बालबासलकािरुकालासग छात्रबसृि तथा शसैक्षक िामाग्री सितरण 0.00 0.00        30,000.00  

20 बाल असधकार तासलम  0.00 0.00        30,000.00  

21 बाल िञ्जालका पदासधकारीिरुलाइ ऄिलोकन भ्रमण  0.00 0.00        50,000.00  

  जम्मा    1,496,000.00   1,196,800.00   1,350,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत 

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत अगथयक तथा सामागजक रुपमा 

पगछ परेका गवपन्न वगयहरुले प्रत्यि फाआदा पाईने अयोजनाहरुको (दगलत, अगदवासी/जनजाती, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग, मधेशी, 

मुगस्लम, गपछडावगय र ऄन्य गपछगडएका वगय समेतको)  लगित काययक्रमहरुको गववरण 

गस.नं. गववरण २०७२/७३ 

ऄनुमागनत 

२०७२/७३ 

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

सबै वगयबाट स्वीकृत काययक्रम     969,000.00     775,200.00  350,000.00 
1 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन       500,000.00       400,000.00  0.00 
2 लोकििेा पररक्षा तयारी कक्षा िञ्चलान - असदिािी/जनजाती       169,000.00       135,200.00  0.00 
3 लोकििेा पररक्षा तयारी कक्षा िञ्चलान - ऄन्य िगय       100,000.00        80,000.00  0.00 
4 स्िच्छ खानेपानीको लासग ट्यूिेल जडान तथा ऄन्य सनमायण काययक्रम      200,000.00       160,000.00  350,000.00 

अगदवासी/ जनजाती लगित काययक्रम    400,000.00     335,000.00     350,000.00  
1 जलिाय ुपररितयन तथा रेड ्लि िम्बन्धी िचेतना काययक्रम       50,000.00        40,000.00  0.00 
2 असदिािी सदिि मनाईने काययक्रम िञ्चालन       25,000.00        25,000.00  25,000.00 
3 जातीय भेिभूिा पोिाक खररद/ईत्पादन काययक्रम        50,000.00        40,000.00  35,000.00 
4 जातीय बाजा गाजा खररद       50,000.00        35,000.00  0.00 
5 ILO िम्बन्धी ऄसभमखुीकरण तासलम       50,000.00        40,000.00  0.00 
6 असदिािी जनजाती िघं/िस्थािरुलाइ िियोग - िाकािुक्की, ल्िोिार, सिरुिा, सकरात पियिरु िमेत          75,000.00        60,000.00  75,000.00 
7 कम््यूटर तासलम - क्षमता सिकाि तथा सिपमलुक तासलम        50,000.00        40,000.00  50,000.00 
8 असदिािी/जनजाती मिोत्िि मनाईने       50,000.00        55,000.00  25,000.00 
9 ऄपाङ्गता भएका असदिािी/जनजाततीिरुलाइ सिपमलुक तासलम 0.00 0.00 25,000.00 
10 लोकििेा पररक्षा तयारी कक्षा िञ्चलान  0.00 0.00 75,000.00 
11 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन 0.00 0.00 40,000.00 

दगलत वगय लगित काययक्रम     150,000.00      120,000.00  150,000.00 
1 नगर स्तररय दसलत प्रोफायल सनमायण        50,000.00  0.00 0.00 
2 दसलत बस्तीमा िामसुिक सडप बोररङ्ग जडान  0.00       40,000.00  0.00 
3 मानि ऄसधकार, छुिाछुत, भेदभाि सिरुि िचेतना काययक्रम       25,000.00        20,000.00  0.00 
4 सिपमलूक/रोजगारमलूक/अयमलुक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम         50,000.00        40,000.00        50,000.00  

 5 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन  0.00 0.00       15,000.00  

 6 दसलत बिृ तथा ऄपाङ्गिरुलाइ िम्मान तथा िियोगी िामाग्री सितरण 0.00 0.00       25,000.00  

7 दसलत िमिूिरुलाइ नौमती/पँचेबाजा तथा भेिभुिा खररद तथा व्यिस्थापन         25,000.00        20,000.00  60,000.00 
गपछडा वगय लगित काययक्रम     125,000.00      100,000.00  100,000.00 

1 सिपमलूक/अयमुलक/ रोजगारमलूक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम       125,000.00       100,000.00        70,000.00  
2 ऄपाङ्गता भएका सपछडाबगयका व्यसििरुलाइ सिपमलुक तासलम तथा क्षमता सिकाि काययक्रम  0.00 0.00 15,000.00 
3 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन  0.00 0.00 15,000.00 

मुगस्लम वगय लगित काययक्रम     125,000.00      100,000.00  100,000.00 
1 कम््यूटर तासलम       45,000.00        35,000.00  0.00 
2 ब्यूटी पालयर तासलम       40,000.00        32,000.00  0.00 
3 सिपमलूक/अयमुलक/ रोजगारमलूक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम  0.00 0.00 40,000.00 
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गस.नं. गववरण २०७२/७३ 

ऄनुमागनत 

२०७२/७३ 

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

4 कसिस्तान ममयत िम्भार भरपुर २ 0.00 0.00 25,000.00 
5 मसुस्लम मसिलािरुको लागी मसिला सििंा सिरुि जनचेतना काययक्रम        25,000.00        20,000.00  0.00 
6 मदरिाका बालबासलकािरुको लासग खलेकुद िामाग्री सितरण        10,000.00         8,000.00  15,000.00 
7 पैगम्बर मोिमद जन्मजयसन्त अयोजना         5,000.00         5,000.00  5,000.00 
9 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन 0.00 0.00 15,000.00 

मधेशी वगय लगित काययक्रम     125,000.00      100,000.00  125,000.00 
1 यूिा खलेकुद सिकाि काययक्रम       25,000.00        60,000.00  25,000.00 
2 मधशेी मसिलािरुको लागी मसिला सििंा सिरुि जनचेतना काययक्रम        50,000.00  0.00 0.00 
3 सिपमलूक/अयमुलक/ रोजगारमलूक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम        50,000.00        40,000.00  70,000.00 
4 खलुा सदशामिु काययक्रम िञ्चालन  0.00 0.00 15,000.00 
5 ऄपाङ्गता भएका मधशेी िगयका व्यसििरुलाइ सिपमलुक तासलम तथा क्षमता सिकाि काययक्रम  0.00 0.00 15,000.00 

ऄपाङ्ग वगय लगित काययक्रम     150,000.00     175,000.00  125,000.00 

1 
सजल्ला ऄपाङ्ग िघंको ििकाययमा िब ैजातीका ऄपाङ्गता भएका व्यसििरुलाइ सिपमलूक/ अयमलुक/  

रोजगारमूलक तथा क्षमता सिकाि काययक्रम  
     150,000.00       175,000.00  100,000.00 

2 सजल्ला ऄपाङ्ग िघंको ििकाययमा िब ैजातीका ऄपाङ्गता भएका व्यसििरुलाइ ििायक िामाग्री सितरण 0.00 0.00 25,000.00 
जेष्ठ नागररक लगित काययक्रम     100,000.00       90,000.00  50,000.00 

1 जषे्ठ नागररकिरुको िम्मान काययक्रम        30,000.00        30,000.00  30,000.00 
2 जषे्ठ नागररकिरुको िघं/िस्थािरुलाइ काययक्रम िियोग        50,000.00        30,000.00  0.00 
3 जषे्ठ नागररक सदिि मनाईने       20,000.00        30,000.00  20,000.00 

कुल जम्मा 2,144,000.00  1,795,200.00  1,350,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत स्थानीय गनकाय स्रोत पररचालन 

तथा व्यवस्थापन काययगवगध २०६९ को अधारमा गनयमानुसारले हुने प्रबर्द्यनात्मक काययक्रमहरुको गववरण 

गस.नं. गववरण २०७२/७३ ऄनुमागनत २०७२/७३ संसोगधत २०७३/७४ ऄनुमागनत 
1 िामासजक तथा भौसतक पूिायधार सिकािका ििाना काययक्रमिरु      500,000.00      400,000.00      300,000.00  
 स्थानीय स्तरमा शौचालय, ट्यूिेल सितरण तथा ऄन्य गररब ईन्मखु पूिायधारका काययक्रम िञ्चालन       500,000.00        400,000.00         300,000.00  
2 िातािरण व्यिस्थापन काययक्रमिरु      450,000.00      400,000.00       325,000.00  
 िडक पाकय  तथा िररयाली व्यिस्थापन    200,000.00        200,000.00          150,000.00  
 माछा माि ुबजार व्यिस्थापन      50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 िातािरण िम्बन्धी जनचेतनामलूक काययक्रम  - िफा क्षेत्र घोिणा, ्लासिक मिु क्षेत्र काययक्रम असद       150,000.00         100,000.00          100,000.00  
 खाद्य िस्त ुसनररक्षण, ऄनुिन्धान,  व्यिस्थापन तथा ईपभोिा सित िरंक्षण            50,000.00          50,000.00           25,000.00  
3 कला िासित्य/रोजगार तथा पत्रकाररता प्रबियन      200,000.00      150,000.00       150,000.00  
 रोजगार प्रबियन काययक्रम           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कला िासित्य प्रबियन           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 पत्रकाररता प्रबियन         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
4 प्रकोप व्यिस्थापन       600,000.00      600,000.00       500,000.00  
 भूकम्प प्रसतरोधी िरंचना सनमायणका लासग ऄसभमसुखकरण काययक्रम           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 रासरिय भिन िसंिता िम्बन्धी जनचेतनामलुक काययक्रम/ कासलगढ तासलम         150,000.00         150,000.00          150,000.00  
 दिैीप्रकोप व्यिस्थापन कोि व्यस्थापन तथा अपतकासलन रािात सितरण         400,000.00        400,000.00         300,000.00  
5 यूिा तथा खलेकुद       400,000.00      500,000.00       400,000.00  
 नगर स्तररय खलेकुद काययक्रम िञ्चालन         300,000.00        400,000.00         300,000.00  
 खलेकुदका लासग िघंिसं्थािरुलाइ िियोग काययक्रम (भरपुर ११ टीम सनमायण तथा व्यिस्थापन िमते)         100,000.00         100,000.00          100,000.00  
6 कृसि/पशु/ििकाररता सिकाि सिकाि काययक्रम       450,000.00      300,000.00      300,000.00  
 पश ुसिकाि काययक्रम         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृसि िमिुिरुलाइ कृसि काययक्रम िचंालन तथा प्रबियन         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 स्थानीय ििकारी सिकाि काययक्रम          100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृिी ििकारी िञं्जाल सनमायण           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृिी सिचाइ िचंालन ममयत काययक्रम          100,000.00         100,000.00          100,000.00  
7 िसं्थागत सिकाि       850,000.00    1,013,200.00      750,000.00  
 राजश्व िधुार तथा व्यिस्थापन         300,000.00         513,200.00         300,000.00  
 कम््युटर िफ्टिेयर ममयत/नयाँ जडान खचय - एसककृत िम्पसत कर         200,000.00        200,000.00          150,000.00  
 मौजदुा काययसिसध तथा सनदसेशका ऄद्यािसधक         150,000.00         100,000.00          100,000.00  
 िम्भाव्यता ऄध्ययन/िामासजक पररक्षण/ िाियजसनक पररक्षण/ िाियजसनक िनुुिाइ         200,000.00        200,000.00         200,000.00  
8 पययटन सिकाि काययक्रम       400,000.00      300,000.00      300,000.00  
 पययटन तथा सिमिार क्षेत्र सिकाि काययक्रम         300,000.00        200,000.00         200,000.00  
 िन क्षेत्र सिकाि काययक्रम          100,000.00         100,000.00          100,000.00  
9 बजार क्षेत्र व्यिस्थापन काययक्रम       300,000.00      300,000.00       200,000.00  
 बजार व्यिस्थापन          200,000.00        200,000.00          100,000.00  
 बजार क्षेत्रमा पासकय ङ्ग व्यिस्थापन - ररक्िा, ट्याक्िी, मोटरिाआकल         100,000.00         100,000.00          100,000.00  

10 िाियजसनक नीसज िाझदेारी काययक्रम       100,000.00       50,000.00        50,000.00  
 िाियजसनक नीसज िाझदेारी िसमसत प्रबियन           100,000.00          50,000.00           50,000.00  

11 योजना सनमायण काययक्रम       650,000.00      400,000.00       225,000.00  
 िासियक नगर योजना तजुयमा           150,000.00        400,000.00         225,000.00  
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 सिसभन्न गुरु योजना  सनमायण          500,000.00  0.00 0.00 
12 ऄन्य काययक्रम       100,000.00      100,000.00       100,000.00  
 ऄन्य काययक्रम - नगरको सदघयकासलन िोच सनमायण         100,000.00         100,000.00          100,000.00  
 जम्मा    5,000,000.00    4,513,200.00    3,600,000.00  

 

२२ औ ंनगर पररषदबाट पाररत 

चालु अ.व.०७२।०७३ र अगामी अ.व. ०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने 

नगर स्तररय सावयजगनक गनमायण योजनातफय  

गस.नं. योजना सञ्चालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

चालु अ.व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने ससंोगधत काययक्रम  

क) नगर स्तरीय योजना 50,00,000.00 
1 अपँगाछी दसक्षण सकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भरपुर १ 5,00,000.00 

2 पृ् िीनगर सिमादसेख सकच्चकबधिम्मको बाटो,  भरपुर १ 5,00,000.00 

3 रंगेडाँडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक, माब चौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो, भरपुर २ 5,00,000.00 

4 नयाँबजार भरपुरबाट डाँगीबारी पूिय पाण्डे चौक, पोखरी िुदँ ैअपगाछी जाने बाटो, भरपुर २ 5,00,000.00 

5 सि.पी.मागय ऄधरुो कलभटय सनमायण भरपुर ११ 3,00,000.00 

6 प्रकाशपुर मागय - शसिद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुरपलाल मागय जगंलिम्म जोड्ने बाटो, भरपुर १२ 5,00,000.00 

7 मचेी राजमागयदसेख आलाका स्िास््य चौकीिम्मको बाटो -स्िास््य चौकी मागय भरपुर १२ 5,00,000.00 

8 जानकी मागय भरपुर १५ 5,00,000.00 

9 गैरी मागय भरपुर १५ 5,00,000.00 

10 तटबन्धन गन ेकाम -अिश्यकता ऄनुिार 7,00,000.00 

ख) जगेडा कोष   
ऄ)  सडक कालोपते्र  1,20,00,000.00 

1 िडा नं.३।४।७ ऄन्तयगत बोिोबारी चौकदसेख मसन्त्रचौक िडा कायायलय िुदँ ैजनता चौकदसेख धलुाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिसृि गन ेकाम  60,00,000.00 

2 िडा नं.११।१३।१४ ऄन्तयगत दिेकोटा मागय, टािर मागय िुदँ ैचैतुबारी सशिालय चौकबाट केन्र िुदँ ैसििाथय चौकिम्मको बाटो   60,00,000.00 

अ) ढल, पक्की  नाला, कलभटय गनमायण गने काम   1,50,00,000.00 
1 िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तयगयत भान ुचौकदसेख रामऄितारको पिलिम्म तथा सझम्की चौकिम्मको िडक पुनः सनमायण तथा ऄबला सचत्र मसन्दर (सिनेमा िल) 

दसेख िोमराज पौडेलको घर िुदँ ैमचेी नदीिम्मको पैनी व्यिसस्थत गन ेर पक्की नाला सनमायण गनुय पने 

50,00,000.00 

2 िडा नं.८।९ ऄन्तयगयत क्याम्पि पछाडीको बाटो िुदँ ैिगरमाथा चौकदसेख सिद्यतु प्रासधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला सनमायण गन े 50,00,000.00 
3 िडा नं.१०/११ को सजल्ला प्रशािन कायायलय पूिय एि पी मोडदसेख धलुाबारी जोड्न ेिडक चौडा गरी नाला सनमायण 50,00,000.00 

ग भवन गनमायण गने काम  1,50,00,000.00 

1 भरपुर नगरपासलका कायायलय भिन सनमायण (भरपुर न.पा.िा.नं.६ मा)  (िघंीय मासमला तथा स्थानीय सिकाि मन्त्रालय माफय त) 1,00,00,000.00 
2 बधशाला सनमायण तथा िधुार कायय (भरपुर न.पा.िा.नं.५ र १४ मा)  पश ुपंक्षी सनदशेनालयिगँ ििकाययमा  50,00,000.00 
3 शिरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरुो सनमायण (भरपरु न.पा.िा.नं.६मा) नेपाल िरकारबाट प्राप्त भएमा  

अगामी अ.व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने काययक्रम   
क) नगर स्तरीय योजना 50,00,000.00 
1 अपँगाछी दसक्षण सकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भरपुर १ 5,00,000.00 
2 पृ् िीनगर सिमादसेख सकच्चकबधिम्मको बाटो,  भरपुर १ 5,00,000.00 
3 रंगेडाँडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक, माबोचौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो, भरपुर २ 5,00,000.00 
4 नयाँबजार भरपुरबाट डाँगीबारी पूिय पाण्डे चौक, पोखरी िुदँ ैअपगाछी जाने बाटो, भरपुर २ 5,00,000.00 
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गस.नं. योजना सञ्चालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

5 प्रकाशपुर मागय - शसिद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुरपलाल मागय जगंलिम्म जोड्ने बाटो, भरपुर १२ 5,00,000.00 
6 मचेी राजमागयदसेख आलाका स्िास््य चौकीिम्मको बाटो - स्िास््य चौकी मागय  भरपुर १२ 5,00,000.00 
7 जानकी मागय भरपुर १५ 5,00,000.00 
8 गैरी मागय भरपुर १५ 5,00,000.00 
9 स्िणय मिोत्िि मागय ग्राभेल भरपुर १० 5,00,000.00 
10 तटबन्धन गन ेकाम - अिश्यकता ऄनुिार 5,00,000.00 
 
 

  
  

 

 
ख) जगेडा कोष   
 ऄ) सडक कालोपते्र 1,20,00,000.00 
1 िडा नं.३।४।७ ऄन्तयगत बोिोबारी चौकदसेख मसन्त्रचौक िडा कायायलय िुदँ ैजनता चौकदसेख धलुाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिसृि गन ेकाम  60,00,000.00 
2 िडा नं.११।१३।१४ ऄन्तयगयत दिेकोटा मागय, टािर मागय िुदँ ैचैतुबारी सशिालय चौकबाट केन्र िुदँ ैसििाथय चौकिम्मको बाटो   60,00,000.00 

अ) ढल, पक्की  नाला, कलभटय गनमायण गने काम  1,50,00,000.00 
1 िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तयगत भान ुचौकदसेख रामऄितारको पिलिम्म तथा सझम्की चौकिम्मको िडक पुनः सनमायण तथा ऄबला सचत्र मसन्दर (सिनेमा िल) 

दसेख िोमराज पौडेलको घर िुदँ ैमचेी नदीिम्मको पैनी व्यिसस्थत गन ेर पक्की नाला सनमायण गनुय पने 

50,00,000.00 

2 िडा नं.८।९ ऄन्तयगत क्याम्पि पछाडीको बाटो िुदँ ैिगरमाथा चौकदसेख सिद्यतु प्रासधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला सनमायण गन े 50,00,000.00 
3 िडा नं.१०/११ को सजल्ला प्रशािन कायायलय पूिय एि पी मोडदसेख धलुाबारी जोड्न ेिडक चौडा गरी नाला सनमायण 50,00,000.00 

ग) भवन गनमायण गने काम  1,50,00,000.00 
1 भरपुर नगरपासलका कायायलय भिन सनमायण -भरपुर न.पा.िा.नं.६ मा (िघंीय मासमला तथा स्थानीय सिकाि मन्त्रालय माफय ) 1,00,00,000.00 
2 बधशाला सनमायण तथा िधुार कायय (भरपुर न.पा.िा.नं.५ र १४ मा)  पश ुपंक्षी सनदशेनालयिगँ ििकाययमा  50,00,000.00 
3 शिरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरुो सनमायण (भरपरु न.पा.िा.नं.६मा) नेपाल िरकारबाट प्राप्त भएमा  

सावयजगनक सम्पगि ममयत  

सडक ममयत सधुार काययक्रमतफय   

चालु अ.व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने काययक्रम 1,00,00,000.00 

1 भरपुर ५ को बिपाकय दसेख सगरी चौकिम्मको बाटो  
2 भरपुर ६ को मचेी लोकमागयदसेख जगदम्बा जाने बाटो  
3 भरपुर ६ सशि मसन्दर ऄगाडीको बाटो  
4 भरपुर ७ को दिेी बस्तीदसेख सपपल चौक जाने बाटो  
5 भरपुर ७ को नगरपासलका कायायलयछेईदसेख पूिय मचेी खोला जाने बाटो  
6 भरपुर ९।१० को िगरमाथा चौकदसेख रजत जयन्ती चौक जाने बाटो  
7 भरपुर ६ को मचेी मागयदसेख भानु चौक तेसलसभट्टा जाने बाटो  
8 भरपुर १० को रजत जयन्ती चौकदसेख जेल िुदँ ैसशि मसन्दर जाने बाटो  
9 भरपुर १३ को केन्र मोडदसेख कलबलगुडी जाने बाटो  
10 भरपुर ५ को सदपक थापाको घरछेईदसेख दसक्षण जाने बाटो  
11 भरपुर ८ को िसस्पटल चौकदसेख िसस्पटल जाने बाटो   

अगामी अ.व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने काययक्रम  1,00,00,000.00 

1 भरपुर ६।७।८।५ ऄन्तयगत िगंम चौकदसेख भन्िारिम्मको बाटो  

2 भरपुर ९।१० ऄन्तयगत क्याम्पि चौकदसेख पसिम सकराँत िामदुासयक भिनछेईिम्मको बाटो  

3 भरपुर १० ऄन्तयगत टाली टोलाको बाटो  
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गस.नं. योजना सञ्चालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

4 भरपुर ८ ऄन्तयगत नागररक एफ.एम.छेईदसेख पूिय धलुाबारी रोड जोड्ने बाटो  

5 भरपुर १० ऄन्तयगत केदार चापागाइको घरछेईको बाटो  

6 भरपुर ऄन्तयगत सि.पी.चौकदसेख लेखनाथ चौक, तेसलसभट्टा िुद ैभानु चौकिम्मको बाटो  

नोटः मागथ ईल्लेगखत योजनाहरुमा एकमुष्ट रु.१,००,००,०००।-  बजेट गवगनयोजन गररएको छ । गवगनयोगजत बजेट ऄनुसार प्राथगमकताक्रम १ देगख गवगनयोजन भएका 

योजनाहरुको लागत ऄनुमान तयार गदाय क्रमैसँग योजना संचालन गररने छ । गवगनयोगजत बजेटबाट रकम नपुग भएको योजनाहरु स्वतः अगामी नगर पररषदबाट 

क्रमैसँग प्राथगमकतामा राखी योजना सञ्चालन गररनेछ । 
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२२ औ ंनगर पररषदबाट पाररत अ.व. ०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने 

वडास्तरीय योजना  

(वडास्तरीय योजनामा गवगनयोगजत रकम रु १,१२,५०,०००।०० लाइ वडाको भूगोल तथा जनसखँ्याको अधारमा बाँडफाँड गरी तपगसल ऄनुसारका 

योजनाहरु प्राथगमकताक्रम ऄनुसार सञ्चालन गररनेछ ।) 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

वडा नं.१ 

१ मङ्गलबारेदसेख ब्लक नं.५ जाने बाटो ग्राभेल गने 

२ ब्लक नं.११ दसेख १२ जाने कल्भटय स्लायब सनमायण गने 

३ िमिान घाटदसेख डाँडा गाईँ िुँद ैभालु खोलािम्मको बाटो  

४ भैिाबारीको मसन्दरदसेख ईिरतफय  जाने बाटो ग्राभेल गने 

५ मचेी पारी िरेुश िररयाको बगानदसेख खड्ग गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

६ अपँगाछीदसेख पूिय मचेी जाने बाटो ग्राभेल 

७ सधमालधरुाको पूलदसेख पसिम सनमबिादरु थापाको घर िुँद ैजाने बाटो ग्राभेल 

८ ब्लक नं.१२ दसेख १३ जाने बाटो ग्राभेल 

९ अपँगाछीको िमिान घाट सनमायण 

१० िासिमारादसेख बिुलाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

वडा नं.२ 

१ भरपुर २ रेडक्रि भिन ईपशाखा िुदँ ैमन्त्री टोल जोसडने बाटो ग्राभेल 

२ भरपुर २ मा रिकेो पुराने आटाभट्टा चौकदसेख पसिम एग्रो फ्याक्िी िुदँ ैदसक्षण तफय को गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

३ करेला चौकबाट फागो चौक जोसडने कलभटय सनमायण 

४ सझलसमले खोला दसक्षण ्लसटङ्ग पूियदसेख पशपुसत प्रा.सि. जाने खोलामा पूल सनमायण 

५ दईेसनया पूल पसिम िुँद ैईिर सबच बाटो माझी गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

६ िुलाकी मागय दसक्षण सडप बोररङ्गदसेख मन्त्री चौकको पूल जाने बाटोिम्म ग्राभेल 

७ झापा चौक दसक्षणबाट पूिय ठण्डा बस्ती जाने पैनीमा पूल सनमायण 

८ ऄन्ठानब्ब ेचौक पूिय बगान जाने बाटो ग्राभेल 

९ पूणय प्रकाशको घरदसेख पसिम भत्री बाटो ग्राभेल 

१० ितालु राजिंशी गाईँ रोड सिस्तार र ग्राभेल 

११ चन्रमौलेश्वर मसन्दर िुँद ैकच्छुबारीछेई राजिंशी घरिम्म बाटो ग्राभेल 

१२ सझलसमले पूल ईिरबाट पशपुसत प्रा.सि. जाने बाटो ग्राभेल 

१३ मन्त्री चौकदसेख िडा कायायलय िुदँ ैपरबलाल राजिंशीको घरछेई पूलिम्म जाने बाटो ग्राभेल 

१४ लाईरे माआली चौकदसेख लोरुङ्ग चौकिम्म बाटो ग्राभेल 

१५ करेला चौकछेई ईिर जनकल्याण स्कुल जाने बाटोमा कलभटय सनमायण 

१६ ियंुि िडा कायायलय पसिम ितार बस्ती जाने बाटोमा पैनीको पूल सनमायण 

१७ भरपुर २ िडामा बाटो सिस्तार गदाय बाटोमा पानी जमकेाले अिश्यकता ऄनुिार ह्यमू पाआप माग गन े

१८ झापा चौक पूिय राजने्र मिताको घर पसिम जाने बाटो ग्राभेल गन े

१९ शकंर ररजालको घर िुँद ैकमलसििं बस्ती जाने बाटो ग्राभेल 

२० शान्ती चौकदसेख बािीलाल चौकिम्मको बाटो िसित दजुयन राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल गने 
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क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

२१ दखारु राजिंशीको घरतफय  जाने बाटो ग्राभेल गने 

२२ सपपा िोली अङ्गदमे्ब ेटोलमा स्लायब कलभटय सनमायण 

२३ चन्रमौलेश्वर मिादिे िोम सतथय धामको छेईमा तटबन्धन 

२४ िम्पसिको घरदसेख पूिय डाँगीबारी जाने बाटो ग्राभेल 

२५ िाम्पाङ्ग चौक िुदँ ैबाघ ेपूलिम्म बाटो ग्राभेल 

२६ लक्ष्मी सिचाइ जल ईपभोिा िसमसतको पक्की पैनी सनमायण 

२७ करेला चौकदसेख फागो चौक िुँद ैमायालु िनिम्मको २० फुटे बाटो सिस्तार 

२८ माबो चौकमा पसिम जाने बाटोतफय  कल्भटय सनमायण 

२९ फागो चौक पसिम मायालु िन जाने बाटोमा कल्भटय सनमायण 

३० बाघपेूलदसेख पूिय िआ गुरुङ्गिम्मको बाटो सिस्तार  

३१ बाघपेूल तटबन्धन 

वडा नं.३ 

१ मोिन िजंलेको घर दसक्षण िरस्िती सिद्यामसन्दर प्रा.सि. र बोिोबारीमा धाराको पाआप लाआन जडान गने 

२ िरस्िती सिद्यामसन्दर प्रा.सि.छेई पसिम जाने बाटोको नालामा रिेको ह्यमू पाआप िटाइ कल्भटय सनमायण 

३ िरस्िती सिद्यामसन्दर प्रा.सि.को ईिर सपपलको रुखछेईमा रिकेो काली मसन्दर ममयत िम्भार  

४ िकय लाल राजिंशीको घर िुदँ ैसचया बगान ितार क्िाटयर बस्ती जाने बाटोको स्तर िसृि र समक्ि सगट्टी िाल्ने 

५ सचयाबगान चौकदसेख दसक्षण घनश्याम न्यौपानेको घरिम्म सिद्यतु लाआन सिस्तार गने 

६ फूलसििं राजिंशीको घरदसेख पूिय जाने बाटोिम्म सिद्यतु लाआन सिस्तार २ थान पोल िसित 

७ िरस्िती प्रा.सि.को प्राङ्गणमा घेराबारा गने 

वडा नं.४ 

१ ियपत्री मागय ग्राभेल 

२ कैलाशशे्वर मागय ग्राभेल  

३ बागडुगरा मोडयन स्कुल जाने बाटोमा पक्की कल्भटय सनमायण 

४ िेद िेदाश्रम िस्ती सिकाि अईने बाटो ग्राभेल 

५ तेली सभट्टा िितलाल राजिंशीको घरबाट ईिर गएर पूिय िगंम जाने बाटोलाइ नक्शांकन गरी ग्राभेल गने 

६ कैलाशशे्वर िामुदासयक ऄधरुो भिन सनमायण 

७ स्टार फ्याक्िी पूिय क्षेत्रमा सडप बोररङ्ग जडान १ थान र दसक्षणकाली ्लासिक ईद्योगको दसक्षण जगदम्बा फ्याक्िीिम्म सडप बोररङ्ग १ थान 

८ बस्ती सिकाि कम्पनीले ्लसटङ्ग गरेको जग्गामा छासडएको खलुा क्षेत्रको जग्गा खोजी गरी त्यि जग्गाको िरंक्षण गरी प्रयोगमा ल्याईने 

९ मोरान स्कुलदसेख मोडयन सट जोड्ने ढकेन्र मागय ग्राभेल  

१० भगिती मसन्दरदसेख चौतारा सदसलप श्रेष्ठको घर जोड्ने बाटो ग्राभेल 

११ भगिती मसन्दरदसेख काली मसन्दर जाने बाटो ग्राभेल 

१२ ित्यनारायण पुजारीको घरको बाटो मोरान स्कुलदसेख दसक्षण पूिय तटबन्धन जाने बाटो ग्राभेल 

१३ लालको घर पूिय िस्ती जाने बाटो ग्राभेल 

१४ मन्त्रीचौकदसेख सशि मसन्दर गुठी िंरक्षणका लासग अिश्यक प्रकृया पुरा गरी ममयत िम्भार गने 

वडा नं.५ 

१ िोमराज पौडेलको घरदसेख पूियतफय  गएको मखु्य डे्रनलाइ फोिोर पानीको सनकािको व्यिस्था गने 

२ बधशाला जाने बाटो पूिय नाला खलुाईद ैसझलसमसलया खोलामा िाल्ने 

३ पञ्चमखुी बालाजी िनुमान मसन्दरको दसक्षणपट्टीको पखायल सनमायण गनुय पने र १ थान ट्यूिेल जडान गनुय पन े

४ शकंर टोल पसिम जसललको पिल जाने बाटोको स्तर िसृि गने 
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क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

५ पोखरी टोलको पोखरी िरीपरीको बाटो ग्राभेल गने तथा पोखरीको िरिफाइ र िंरक्षण गने 

६ भिन सिभागले सनमायण गरेको पक्की नाला र िडक सबचमा भएको खाडललाइ सफसलङ्ग गने  

७ जगन्नाथ चौकको बाटोमा जम्मा भएको ििायको पानी सनकािका लासग बाटो ईिरतफय को नाला सनमायण गनुय पन े

वडा नं.६ 

१ सचत्रगुप्त िामदुासयक भिनमा झ्याल ढोका शौचालय सनमायण 

२ टेसलफोन कायायलयको ऄगाडीको िडकको रेखाङ्कन गने 

३ टेसलफोन कायायलयको पूियतफय को काली मसन्दरको बाईण्ड्री िाल सनमायण 

४ शकंर जोधानी सिजय अआि िमतेका नाला ममयत 

५ सििेश्वर मसन्दरछेई पक्की नाला सनमायण 

६ धोदा राजिंशीको घरदसेख ऄन्िार अलमको घरिम्म नाला ममयत 

७ असलम शखेको घरदसेख ऄबला िल जाने बाटो ग्राभेल 

८ सनमयल मण्डलको घरदसेख अशा भट्टको घरिम्को नाला ममयत समक्ि सगट्टी िाल्ने 

९ सिनोद श्रेष्ठको घरदसेख गोरु िट्टी जाने बाटोमा समक्ि सगट्टी िाल्ने 

१० दिेकोटा भिनको दसक्षणतफय  पक्की नाला सनमायण 

११ परिीन ऄलीको घरदसेख बादल शखेको घरिम्म पक्की नाला सनमायण 

१२ राजशे कुण्डुको घर ऄगाडीको बाटोमा समक्ि सगट्टी िाल्ने 

१३ सजिि कामतीको घरदसेख राजेश कुण्डुको घरिम्म पोल लाआन सिस्तार गने 

१४ राधा काकीको घर ऄगाडीको बाटो स्तरिसृि गने 

वडा नं.७ 

१ श्री पशपुसत प्रासिमा रङ्गरोगन तथा ममयत गने 

२ काली मसन्दर पछाडी राजिंशी बस्तीमा खानेपानीको पाआप लाआन सिस्तार 

३ नगरपासलकाछेईदसेख मचेी नदीिम्म बाटो चौडा गने 

४ काली मसन्दर पछाडीको बाटो नगरपासलकाको मापदण्ड ऄनुिार चौडा पाने 

५ छसलमोिन राजिंशीको घर िुँद ैपूिय जाने बाटो फरासकलो बनाईने 

६ सशि बस्ती (िररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा खानेपानीको पाआपलाआन सिस्तार  

७ सशि बस्ती (िररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा  सिद्यतु पोल िसित सिद्यतु सिस्तार  

८ दबे ुसघसमरेको घर पूियदसेखको बाटो २१ िालको नक्शा बमोसजम रेखांकन गरी स्तरिसृि गने र ग्राभेल गन े

वडा नं.८ 

१ राधाकृरण मागय आन्रकुमार चेङजङ्ुग घरदसेख पसिम एमरेल्ड स्कुल जाने बाटोिम्म स्तरिसृि गरी ग्राभेल गने 

२ गोपाल सगरीको घर ईिर क्याम्पि पसिमको ठाडो बाटोबाट पानीट्यांकीको पूिय कम्पाईण्ड िालिम्म जोड्ने बाटोमा ह्यूम पाआप राखी माटो पुरी समक्ि ग्राभेल गने 

३ बालमसन्दर ईिरबाट पूिय क्यूपेक जाने बाटो र बालमसन्दर ईिर क्याम्पि पछाडी दसक्षणको पूिय पसिम बाटोबाट ईिर रमा गौतमको घरतफय  जाने टुके्र बाटो माटो पूरी समक्ि ग्राभेल गने 

४ पृ् िी चौक भि खिािको घर दसक्षणबाट पूिय िमता मागय जोड्ने टुके्र बाटो माटो पुरी चौडा गनुय पने र ईि चौकबाट पसिम पृ् िी सनमासििम्म दिुैतफय  पानीको सनकािका लासग 

पक्की नाला सनमायण गनुय पने 

५ िन्तोि क्षेत्रीको घर िुँद ैजसेििको ईिरबाट पूिय िुँद ैदसक्षण सपचिगँ जोड्ने बाटो र ऄपयना बस्नेतको घर पूियबाट दसक्षण नसियङ्ग क्याम्पिको पूियबाट िाग्लेको घर िुदँ ैसपच जोड्ने बाटो 

स्तरोन्नती गरी समक्ि ग्राभेल गने 

६ िसुनल मिजयन र मोिन मिजयनको सबचबाट ग्यालेक्िी स्कुल ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गनुय पन े 

७ सनता समश्रको घरदसेख दसक्षण रेशम पराजलुीको घरिम्म र चन्र खिािको घरबाट दसक्षण बेदसिद्याश्रम जाने टुके्र बाटो स्तरोन्नती गरी समक्ि ग्राभेल गन े

८ जोनी श्रेष्ठको घर दसक्षणबाट चचयिम्म र कृरण खत्रीको घर ऄगाडी ह्यमू पाआप राखी ईिरपरट्ट जाने पानी सनकािा गनुय पने र रानी शती मसन्दर सभत्रको मोिनलाल ऄग्रिालको कम्पाईण्ड 

सभत्रबाट बग्ने नाला िरिफाइ गरी पक्की नाला मरम्त िधुार गरी पानीको सनकाि ििज गनुय पने िाथै ईि नालाको मखु र सनकाि िुने िालमा लगाआएको फलाम ेजाली ििायको 

िमयमा मासथ ईठाईन लगाईन समल्ने बनाईन िरेुश ऄग्रिाललाइ ऄनुरोध गने 
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९ नागररक एफ एमको ईिर परट्टको बाटो दिुै परट्टको नाला धलुाबारी मागयिम्म व्यिसस्थत गरी पानीको सनकािा समलाईनु पने 

१० एमरेल्ड स्कुलको दसक्षण कृरण ऄसधकारीको घरिम्म समक्ि ग्राभेल राखी स्तरोन्नती गनुय पने 

११ पृ् िी सनमासिको दसक्षणको बाटो कुन्ती बढुाथोकीको घरिम्म दिुैतफय  पानीको सनकाि िसित बाटोको स्तरोन्नती गनुय पने 

१२ िगरमाथा चौकमा प्रिरी सबट राखी िरुक्षाका लासग सजल्ला प्रिरी कायायलयलाइ ऄनुरोध गने शिस्त्र क्याम्पको मलु गेटिम्म र गंगा गुरुङ्गको घरिम्म पानीको पाआप सबछ्याआएको िुदँा 

ईि दिुै ठाईँमा भरपुर खानेपानी र चन्रगढी खानेपानीलाइ मने पाआपमा जडान गरी पानी सितरण गनुय पने 

वडा नं.९ 

१ मघेा टोलदसेख चुलाइ बस्तीको बाटोमा पानी सनकािका लासग दिुैतफय  कच्ची नाला सनमायण 

२ ितसमलन भिनतफय  जाने बाटो ग्राभेल तथा कल्भटय सनमायण गने 

३ सिलाि सगरीको घरदसेख दसक्षण फूलबारी टोल जाने बाटो कल्भटय िसित समक्ि सगट्टी िाल्ने 

४ कृरण ढुङ्गाना र सिदरु ढुङ्गानाको सबचको बाटो ग्राभेल गने (सकराँत कल्याण भिनको पसिमको) 

५ रुपलाल राजिंशीको घरदसेख कुमार मसल्लकको घरिम्म समक्ि सगट्टी िाल्ने 

६ सनधयन बैंक पछाडीको िेमा कन्दङ्गिाको घरदसेख मघेा टोल जाने बाटो ग्राभेल गने 

७ गोपाल यादबको घरदसेख सडल्ली पोखरेलको घरिम्म ग्राभेल गने 

८ भैरब चौकको नाला िफा राख्नु पने  

९ िम्झना टोलको ईमेश यादबको घरदसेख छेदीको घरिम्म ग्राभेल गने र बाटोको दिुैतफय  नाली िफा गने 

१० बदेाश्रम जाने बाटो कल्भटय सनमायण गरी चौडा गने 

११ गामने्ट चौकको राधाकृरण मसन्दर ममयत िम्भार गने 

वडा नं.१० 

१ भानु प्रा.सि.को प्रिेशद्वारदसेख सिद्यालय पररिरिम्म बाटो सनमायण 

२ िरेन राजिंशीको घरदसेख पूिय ितार टोल जाने बाटोमा ४ थान ह्यूम पाआप िसित ग्राभेल गने (सिद्यतु खानेपानी शौचालयको िमते सनमायण गने) 

३ सिकम िररजनको घरदसेख पसिम स्यातु राजिंशी र नारद कामतीको घरिम्म जाने बाटोमा ४ थान ह्यमू पाआप िसित बाटो ग्राभेल गने (सिद्यतु खानेपानी िमते सनमायण गने) 

४ मसिला अदशय ििेा केन्रको भिन ममयत िम्भार गने 

५ नरेश राजिंशीको घरदसेख पूिय प्रणामी मसन्दर जाने बाटो ग्राभेल गन े

६ पाियती राजिंशीको घरदसेख पूियको बाटो ग्राभेल गने 

७ सददी बसिनी िचेतना मसिला िमिूको भिनको कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने र सिपमलूक तासलम सदन े 

८ आस्लाम धमायिलम्बीिरुको लासग मदरिा र मसस्जद सनमायण गने 

९ पासथभरा (िकुुम्बािी) बस्ती र ितार बस्तीिरुमा शिु सपईने पानी धारा र ट्यूिेल जडान गनुय पने 

१० सशिलाल सिम्खडाको घरछेईबाट ईसमयला समश्रको (िापकोटा) र भट्टराइ बस्तीिम्म जाने बाटो सनकाि गरी ग्राभेल गने 

११ प्रणामी मसन्दरको लासग ४ कोठे शौचालय र पानी ट्यांकी िसित सनमायण गनुय पन े

१२ धनप्रिाद सशिाकोटीको पूिय बाटो पक्की गनुय पने 

वडा नं.११ 

१ ऄद्वतै मागय (दिुै बाटोिरु) ग्राभेल गने 

२ मथेी बारी मागय ग्राभेल गने 

३ गोजा गाईँको गोलाकार बाटो ग्राभेल गने 

४ स्िगयद्वारीदसेख  बिुमागय रमण टोलिम्म बाटो ग्राभेल गने 

५ पैनी ममयत िम्भार (बसुिमान राइको घर ईिर) 

६ सतत्री गाछी पैनी ममयत 

७ िरुक्षा चौकबाट एिपी मोडिम्म जाने बाटो स्ियम्भू मागय ममयत 

८ ऄसल्छया टोल जाने बाटो ग्राभेल  

९ स्याठु टोल जाने बाटो ग्राभेल  
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१० गोजा पैनी ममयत 

११ बरी मागय ग्राभेल 

१२ जरेाआटीक िोिाआटी जाने बाटो ममयत 

१३ लेखनाथ सनरौलाको घर जाने बाटो ग्राभेल 

१४ शकु्रराज शास्त्री मागय ममयत 

१५ कुलप्रिाद मागय सनमायण 

१६ जतनलाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

१७ ट्यूिेल १५ थान 

वडा नं.१२ 

१ डाँफे मनुाल मागय ग्राभेल (स्लायब कल्भटय सनमायण  ) 

२ निर टोलदसेख पाररजात खानेपानी टंयाङ्की िुदँ ैपशपुसत सिमने्ट ईद्योगिम्मको बाटो िन सिमानाको बाटो रेखाङ्कन 

३ सभरम मागय प्रगसत मागयिम्मको बाटो ग्राभेल 

४ िसडया कृिक कुलो ममयत 

५ ितेी खोला पैनी सनचा झोडा ममयत 

६ शान्तीसद्वप कृिक िमिूमा २ थान सडप ट्यूिेल  

७ जीिन श्रेष्ठको घरदसेख पुरपलाल मागयिम्मको बाटो २० सफट माथा कायम गरी ३ x ३ नाला तयारी गने भएमा बाटो सनमायण 

८ िसशष्ठ मागय ग्राभेल 

९ पाररजात चौकबाट िुकुम्बािी टोल िुदँ ैपुिातु जनज्योती मा सि जोड्ने बाटो ग्राभेल 

१० दिुागढी िीमाना सिमाली चौक िुँद ैफायरलाआन जाने बाटो ग्राभेल  

११ फुलबािा  मागय र कृरण प्रणामी मसन्दर ईिर दिुागढी जाने बाटो र दसक्षण िुकुम्बािी टोल जाने बाटो ग्राभेल 

१२ केदारेश्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरको ऄधरुो भिन सनमायण 

१३ िकुुम्बािी प्रणामी टोल मा सिद्यतु सिस्तार 

१४ पाररजात चौकमा िाियजसनक शौचालय सनमायण 

१५ िले्थपोिबाट पूिय नेत्र खड्काको घर दसक्षणतफय बाट पूिय िुदँ ैश्री कृरण प्रणामी मसन्दर िुदँ ैपूिय जोसडने गरी बाटो रेखाङ्कन गने 

वडा नं.१३ 

१ सनचा झोडा पैनी ममयत 

२ गोपाल थापाको घर ऄगाडी चन्रगढ जाने बाटो ममयत 

३ नयाँ खानेपानी ट्याङ्की जाने बाटो सनमायण 

४ िाियजसनक मठ मसन्दर र िाियजसनक स्थलको रङ्गरोगन र ममयत 

५ ग्रामीण प्रसशक्षण केन्र पसिम रिेको िुकुम्बािी टोलको ईिर दसक्षण बाटो स्तर िसृि िसित ग्राभेल गने 

६ िासबक चन्रगढी २ गाडा टोल जाने बाटो स्तर िसृि िसित ग्राभेल र िोिी ठाईँमा धरधरे सनयन्त्रण 

७ चन्रगढी सचया बगान ईिर िन्थाल बस्ती जाने बाटो ग्राभेल गने 

८ कलबलगुडी प्रा.सि. जाने बाटो (सप एल मागय बाटो) जोसडने ग्राभेल गन े

९ काफ्ले टोलको ईिर दसक्षण समलन चौकिम्मको बाटो स्तर िसृि िसित ग्राभेल गने 

१० भगिती प्रा.सि.को ईिर पूिय जाने बाटो ग्राभेल गने (भट्टराइ टोल जाने) 

११ ऄरसनको मागय बाटो पूिय पसिम बाटो ग्राभेल गने 

१२ िाियजसनक मठ मसन्दर काली मसन्दर कलबलगुडी र िाियजसनक स्थलको रङ्गरोगन र ममयत 

१३ मतै्री टोल पसिम दशरथ मागय जोसडने मतै्री मागय स्तर िसृि िसित ममयत कायय 

१४ नागररक िचेतना केन्र घर सनमायण (िुकुम्बािी टोलमा) 

१५ िरस्िती मागय जोसडने केन्र ईिरको सत्रलोक भण्डारीको घर िुदँ ैअईने बाटो ग्राभेल 
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वडा नं.१४ 

१ सि.पी.चौकमा रिकेो पसिम तफय  जाने बाटोमा रिकेो कल्भटय सनमायण 

२ एकल मसिला भिन जाने बाटो ग्राभेल कल्भटय सनमायण 

३ चन्रगढी बजार सभत्रको काली मसन्दरको सटनको छानो िटाइ छत ढलाआ गन े

४ भुिरंक्षण कायायलयदसेख गोिखान जाने बाटो ग्राभेल गने 

५ सि.पी.प्रसतष्ठान जाने बाटो ग्राभेल 

६ सि.पी.चौकबाट पूिय एकल मसिला भिनिम्मको दिुैतफय  पानी सनकािाका लासग नाला सनमायण 

७ जषे्ठ नागररक भिन सनमायण स्थल जाने बाटो ग्राभेल सि.पी.चौक पसिम जाने बाटो । 

वडा नं.१५ 

१ िरर सघसमरेको पुरानो घर िुदँ ैबािीलाल चौकिम्मको बाटो ग्राभेल  

२ निदगुाय मसन्दर ईिर गणेश चापागाइको घर िुँद ैसथरबिादरु घरिम्मको बाटो ग्राभेल 

३ बलबिादरु रेग्मीको घरदसेख कुमार पोखरेलको घरिम्मको बाटो ग्राभेल 

४ गामने्ट चौकदसेख पसिम िरर ढकालको घर जाने बाटो ग्राभेल  

५ सनमयला प्रिाइको घर िुदँ ैदिेेन्र कन्दङ्गिाको घर िुदँ ैसनलमणी नेपालको घर जाने बाटो ग्राभेल 

६ शासन्त चौकदसेख बािीलाल चौकिम्मको बाटो िसित दजुयन राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल 

७ ईिा दलुालको घर िुँद ैपसिम राइको घरिम्मको बाटो ग्राभेल 

८ कुबेर मागय-लोकनाथ धमलाको घर दसक्षण पसिम िसुमत्रा सनरौलाको घर िुदँ ैजाने बाटो ग्राभेल 

९ लक्ष्मी पोखरेलको घरबाट पसिम दिेसनया खोला जाने बाटो ग्राभेल 

१० सिरेन्र चापागाइको घर ईिर कुमार िनको घर िुदँ ैजाने बाटो ग्राभेल 

११ ित्य राजिंशीको घरबाट पूिय जाने बाटो ग्राभेल 

१२ भकुृटी मागयको शाखा बाटो ग्राभेल 

१३ मातकृा सतसम्िनाको घरबाट पसिम सिरा खडकाको घर ऄगाडी िुँद ैदईेसनया जाने बाटो ग्राभेल 

१४ खगेन्र लम्िाल र फसणन्र िबुेदीको बगानबाट एिन आटाभट्टा जाने बाटोमा ऄस्थायी पुल सनमायण 
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वडा भेलाबाट प्राप्त नगरस्तरीय योजनाहरु 

(नगरस्तरीय योजनाहरुको हकमा अगामी अ व ०७३।०७४ मा प्रस्ताव गररएको नगरपागलकाको अन्तररक अय 

तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदानमा बढोिरी भएमा अगामी नगर पररषदबाट योजना प्राथगमकीकरण गरी 

अवश्यकता ऄनुसार तपगसलमा ईल्लेगखत वडा भेलाबाट प्राप्त भएका योजनाहरु सञ्चालन गररनेछ ।) 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

वडा नं.१ 

१ पृ् िीनगर ५ र ियूयनगरको िीमाना ऄचयना िनको घरदसेख पूिय िुँद ैसकच्चकबध जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

२ ियूयनगर चौकदसेख दसक्षणतफय  पिन गाईँ िुँद ैब्लक नं.११ र १२ खगेश राजिंशी गाईँ जाने बाटो ग्राभेल 

३ सधमालधरुा पैनी पक्की नाला िाथै पैनी तटबन्धन 

४ अपगाछी प्रिरी चौकी दसक्षण सकच्चकबध जाने ४० फुटे बाटो 

वडा नं.२ 

१ रंगेडाडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक माबो चौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल 

२ नयाँबजार भरपुरबाट ऄमलाडाँगी र पशपुसत प्रा.सि. िुदँ ैअपँगाछी जाने बाटो ग्राभेल 

३ भरपुर २ मा ऄिसस्थत मायालु िन दसक्षणपट्टी दईेसनया खोलादसेख पूिय दईेसनया पुलिम्म तटबन्धन 

४ सझलसमसलया खोलाको ऄधरुो पंखा तथा कटान रोकथाम गने 

वडा नं.३ 

१ सचया बगान चौक पसिम जाने ग्राभेल गने 

२ सचया बगान चौक बाटोको पसिम नालामा स्लायब िटाइ कलभटय सनमायण 

३ िरस्िती चौकदसेख पसिम बधुकरण सचया बगान र नागररक िचेतना केन्र जाने बाटोमा पने बागडुग्रा पैनीमा कजिे सनमायण 

४ खलुा सदशा मिु क्षेत्र घोिणाः बधुकरण सचया बगानको क्िाटयरमा र नागररक िचेतना केन्रका िदस्यिरुको घरमा चपी सनमायण 

वडा नं.४ 

१ बोिोबारीदसेख पश ुिसस्पटलिम्मको पक्की नाला सनमायण गने 

२ बागडुग्रा खोलामा तटबन्धन गने कायय 

३ िाआटर स्कुलदसेख जगदम्बा फ्याक्िी िुदँ ैमचेी राजमागय जोड्ने बाटो ग्राभेल 

४ औद्योसगक क्षेत्रबाट सनस्कने प्रदसुित पदाथयिरुलाइ व्यिस्थापन गरी भुमण्डलमा प्रदिुण कम गने काययक्रम िञ्चालन गने 

५ भरपुरबाट जगदम्बा िुँद ैअईने िरस्िती मागय सपच गने 

६ कृरणद्वपैायन मसन्दर भिन सनमायण 

७ कैलाशशे्वर िामुदासयक भिन सनमायण गने 

वडा नं.५ 

१ ऄबला सचत्र मसन्दरदसेख सझमकी चौकिम्मको बाटो कालोपत्र ेगनुय पने 

२ पुरानो माछा िट्टी दिुैतफय  पक्की नाला सनमायण गनुय पने 

३ बिपाकय  ईिर जाने टोलमा पक्की नाला सनमायण गनुय पने 

४ गम्फु राजिंशीको घर पसिम ओमकार ऄसधकारी र नन्दन बरालको घर िुदँ ैकेचना राजमागयमा जोसडने बाटो ऄन्दाजी ३०० मीटर सपच गनुय पन े

५ गुप्ता समलको पूियको बाटो रोशन पाण्डेको घर िुदँ ैसडल्ली रुचालको घरिम्म कालोपत्र ेगने 

६ मचेी नदीबाट िोमराज पौडेलको घर िुदँ ैजजबिादरु सनरौलाको घरिम्म पक्की ड्रेन सनमायण गने 

७ गोरखा बासनयाँको घरदसेख शकंर टोलिम्म जाने बाटो दिुै तफय  पक्की नाला सनमायण गनुय पन े
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वडा नं.६ 

१ रतन शमायको घरदसेख दिेनारायणको घर जाने बाटो सपच गने 

२ सशश ुसनकेतनको ऄगाडीको िडक स्तरिसृि नाला िमते 

३ सझम्की चौकको नालामा पक्की पूल सनमायण 

४ सगरीको घरदसेख रसिन्र चक्रितीको घरिम्म बाटो ढलाइ 

५ मिशे कामतीको घर दसक्षणको बाटोदसेख आश्वर श्रेष्ठको घरिम्म बाटोको दिुैतफय  पक्की नाला सनमायण 

६ मारिाडी ििेा िसमसतको दसक्षणको बाटोदसेख सजिि कामतीको घरिम्मको बाटोको दिुैतफय  पक्की नाला सनमायण 

७ सिटी गाडेन चौकदसेख सपपल चौकिम्मको बाटोको दिुै तफय  पक्की नाला सनमायण 

८ भानु चौकदसेख सदिाकर शमायको घरिम्मको बाटो पुनः सनमायण तथा सपच ममयत 

९ मिेालाल शमायको घरदसेख ईिर तफय बाट घमुाएर सपपल चौकिम्म पक्की नाला सनमायण 

१० राजदिे शािको मिाला समलदसेख सझम्की चौकिम्मको बाटो सपच गने 

११ पश ुऄस्पतालछेईदसेख सझलसमसलया पैनीिम्म बनेको पक्की नालामा स्लायब कलभटय बनाईने काम 

वडा नं.७ 

१ िुलाि िररयाको घरछेईदेसख अएको नाला देिी बस्तीको पैनीिम्म पक्की नाला सनमायण गन े

२ काली मसन्दर पछाडीको बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने 

३ गणेश मसन्दर चौकदसेख देिी बस्ती अईने बाटो चौडा गरी दिैुतफय  नाला बनाइ बाटो कालोपत्रे गने  

४ लखन कामतीको घरबाट मेची नदीतफय  जाने ग्राभले गने र कल्भटय बनाईने 

५ सशि बस्ती र बचु्चा बस्तीमा खानेपानीको पाआपलाआन सिस्तार गने 

६ जिािर टासकजबाट लाल मिमदको घर जान ेबाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने 

७ खड्गबिादरु राइको घर पिूय सिद्युत पोल िसित जडान गने 

८ खड्गबिादरु राइको घर पिूय िडक ग्राभेल गने 

९ शम्भ ुचौधरीको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने 

१० मेची नदी सकनारमा तटबन्धन गरी िकृ्षारोपण गन े 

११ जनता चौकदसेख गणेश मसन्दर िुदँै पन्नालाल चौकिम्म बाटो चौडा गने 

१२ यूिािरुलाइ लक्ष्य गरी बिुद्देश्य प्रसशक्षण भिन जग्गा खोजी सनमायण गने 

१३ ऄस्पताल चौकदेसख ऄस्पताल गणेश मसन्दर िुदँै घोडामारा पैनीिम्म पक्की नाला सनमायण गने 

१४ नगरपासलकाछेईदेसख मेची नदीछेईिम्म पक्की नाला सनमायण 

१५ चन्रिरी श्रेष्ठको घरदसेख नरबिादरु पाण्डेको घर जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

वडा नं.८ 

१ िसफईर रिमानको ऄगाडीबाट पसिम िेदसिध्याश्रम जान ेबाटो पक्की नाला िसित ग्राभले गने 

२ 
एमरल्ड स्कुल पसिमबाट फूलबारी टोल जाने बाटो पैनी तटबन्धन गरी मनु्नाको घर ऄगाडी कलभटय र राधाकृरण मागयलाइ जोड्ने पैनीमा कलभटय सनमायणका िाथै ईि 

ठाडो बाटो बेद सिध्याश्रम जाने बाटोिम्म स्तरोन्नती गरी ग्राभेल गन े

३ 
सतलक ्याकुरेलको घरपिूयबाट दसक्षण जोड्ने टुके्र बाटो क्षयरोगबाट ऄबदुय जोड्ने बाटो पोिमाटयम घर जाने बाटो र शस्त्र प्रिरी क्याम्पको मलु गेटिम्मको टुके्र बाटो सपच 

गरी नाला सनमायण गन े

४ कृरण मैनालीको घरबाट दसक्षणबाट ऄमर बज्राचाययको घरछेई पक्की नालािम्म पिूयतफय बाट पक्की नाला सनमायण गने  

५ क्याम्पिको पसिम ठाडो बाटोबाट मेची राजमागय जोड्ने पानी ट्यांकी रोडलाइ २० सफट कायम गरी पक्की नाला सनमायण गन े

६ रेडक्रि ईपशाखा पसिम रिकेो नगरपासलकाको जग्गामा बाल ििृका लासग बाल ििृ बासटका सनमायण गने 

७ धलुाबारी रोडाबाट पसिम िडा नं.११ र ८ को िीमा िुदँै एयरपोटय जाने पक्की नाला िसित ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने 

८ लक्ष्मी िबु्बाको घर पिूय मेनरोड जोड्ने बाटो चौडा गरी पक्की नाला सनमायण िसित ग्राभेल गने 
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९ िडा नं.८ का कालोपत्रे बाटािरु सनरीक्षण गरी ममयत िम्भार गन े 

१० २१औ ंनगरपररिदबाट ०७२।०७३ का लासग पाररत िबै योजनािरु कायायन्ियन िुन ुपने  

  क. तलुिी पोखरेलको घरछेईको िासबकको बाटो पसिम ईिर रेखाङ्कन गरी ग्राभेल गने 

  ख. ऄस्पताल चौकदेसख गणेश मसन्दर धलुाबारी रोड क्रि गरी िडा नं.७ घोडामारा पैनीिम्म नाला सनमायण 

  ग. मेची क्याम्पि ऄगाडीको सपच बाटोदेसख पसिम सिरण ुदलुालको घर ऄगाडीको बाटो सपच गने 

  घ. जनता चौकदेसख गणेश मसन्दर चौकिम्मको बाटो दिैुतफय  पक्की नाला सनमायण गन े

  ङ. िगरमाथा चौकमा लाग्ने िसडया एन सि सड िी ऄगाडीको नगरपासलकाको जग्गामा िानुय पने 

  च. माधि सिरोिीको घर पसिम पदम काकीको घरिम्मको बाटो दिैु तफय  नाला बनाइ कालोपत्रे गने 

  

छ. श्यामानन्द झाको घरको ईिर पसिमदेसख मोिनलाल ऄग्रिालको घरिम्म पगेुको नाला माधि सिरोिीको घर पिूय िुदँै लैजाने र यि ऄसघ पसन भरपरु दपयणमा  पैनी 

िफा गरी दिैुतफय  माटो भरेर िकृ्षारोपण गने र मासनि िमेत अित जाित व्यिस्था ईल्लेख भएको र िालको ०७१।०७२ को भरपरु दपयणमा िो कुरा ईल्लेख नभएको र 

०७२।०७३ को दपयणमा िमेत ईल्लेख भएको ईि कायय िुन निकेकोले यि ०७३।०७४ मा िो कायय यथासशघ्र गन े

  
ज. ०७२।०७३ को भरपरु दपयणको २४ नम्बर मिलमा ईल्लेसखत जनस्िास््य कायायलयदसेख पसिम केिी नाला पक्का र केिी भाग कच्ची रिकेोले ईि नाला पक्की 

गररन ुपने 

  झ. परुानो प्रिुती गिृको पिूयबाट दसक्षण लिकृरण श्रेष्ठको घरिम्म नाला नरिकेाले पृ् िी सन मा सििम्म पक्की नाला सनमायण गन े

वडा नं.९ 

१ लेखनाथ चौकदसेख दसक्षण मन्त्री चौक िुदँ ैभानु चौकिम्म जाने बाटो चौडा गरी स्तर ईन्नती गने 

२ रामचन्र मनैालीको घर ईिर जाने बाटोमा डे्रन बनाईने कायय गन े 

३ िाइ मसन्दर जाने बाटो सपच गने 

४ गायत्री मसन्दर जाने बाटो सपच गने 

५ गोपाल यादबको घरदसेख दसक्षण पोखरेल टोलिम्म जाने बाटो चौडा गने 

६ मानि धमय जाने बाटोमा कलभटय सनमायण गने 

७ पुरप पोखरेल ऄगाडीको बाटो स्तर िसृि गरी चौडा गने 

८ कुलबिादरु गुरुङ्गको घरदसेख ठाकुर चापागाइको घरिम्म जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

९ भैरि चौकको पुलछेईमा ग्राभेल सपच गने पने र पुलदसेख ऄसल पर १५ सम.यता भत्केको िुदँा ममयत गनुय पने 

वडा नं.१० 

१ प्रगती मागय आन्रसििं राजिंशीको घर ऄगाडीको बाटो कालोपत्रे गन े

२ नमनूा टोलको बाटो कालोपत्र ेगने  

३ एयरपोटयको मलुगेटदसेख शान्ती चौक िुदँ ैधुलाबारी जोड्ने बाटो क्रमागत रुपमा कालोपत्र ेगरी सनमायण गने 

४ गुणलाल राजिंशीको घरदसेख पसिम सनमलाल राजिंशीको घर जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

५ धमय पोखरेलको घरदसेख  पूियको बाटो चौडा गरी कालोपत्र ेगने 

६ सकराँत राइिरुको धासमयक स्थल िाकेला भूमीथानको घरेाबारा कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने 

७ छसिलाल ्याकुरेलको घरदसेख पसिम करुणा सलम्बकुो घरिम्मको बाटो सपच गन े

८ भरसशिा मसन्दरदसेख एयरपोटय जाने बाटो ग्रामथान चौकिम्म कालोपत्र ेगने 

वडा नं.११ 

१ दिेकोटा मागय कालोपत्रे गने 

२ चन्रगढी मागय स्तर िसृि 

३ शान्ती चौकदसेख रमण टोल कासलका सट स्टेटिम्म बाटो सिस्तार 

४ सि.पी.मागय खण्ड ४ ऄधुरो पूल सनमायण तथा बाटो ग्राभेल 

५ िरुक्षा चौकदसेख एि पी मोड जाने स्ियम्भू मागय कालोपत्र ेगने 
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६ बिु मागय (धुम ुराजिंशी) खोल्िीमा पक्की पूल सनमायण 

७ सिमलडाँडाको खोल्िीमा पक्की पूल (पुरपलाल मागय) 

८ दजुयन बस्ती पूिय ईिर िसडया खोला तटबन्धन सनमायण 

९ स्िगयद्वारी मागय नाला िसित समक्ि सगट्टी िाल्ने 

१० पशपुसतननाथ सन मा सि मा घरेाबारा 

११ बसुिमान राइको घर ईिरको घोडामारा पैनीमा तटबन्धन 

१२ सिश्रान्ती घाट मलामी घर सनमायण 

वडा नं.१२ 

१ लक्ष्मी चौकदसेख पसिम चन्रगढी सट स्टेटिम्मको बाटो ग्राभेल गन े

२ पाररजात चौकदसेख पुिातु जनज्योती मासिको गेटिम्म जाने बाटोमा ढल सनकािा गने 

३ पुरपलाल मागयको िामदुासयक िन ईपभोिा िसमसत भिन नसजकको पसिलो खोल्िामा ह्यपू पाआप कल्भटय र दोस्रो खोल्िामा स्लायब कल्भटय सनमायण 

४ ऄन्तरजानीय नारी शििीकरण मञ्चको भिन सनमायण 

५ प्रगसत मागय ग्राभेल तथा सपच 

६ िसडया कृिक कुलो पुनः ममयत 

७ तटबन्धन (िसडया नदीले कटान गरेको बागे राजिंशीको घरदसेख िडा नं.११ िम्म) 

८ पाररजात चौकबाट प्रणामी नगर जाने बाटोमा गेट सनमायण 

९ ०७२।०७३ मा ग्राभेल भएको िडक कालोपत्र ेगने (प्रकाशपुर मागय) 

१० लक्ष्मी चौकदसेख पसिमको बाटो कालोपत्र ेगने (२० + ८० काययक्रमबाट) 

११ पाररजात खानेपानीमा सफल्टर ्लान्ट माग गने 

वडा नं.१३ 

१ शािी मागय सपच गने िाआड िाल िसित 

२ सि.पी.मागय कलबलगुडी बाटो िुकुम्बािी टोलिम्म स्तर िसृि गरी डे्रन तथा बाटो कालोपत्र ेगने 

३ चन्रगढी मागय सििाथय चौकदसेख चन्रगढी सचया बगान िुदँ ैितेी खोला काठेपूलिम्म बाटो स्तरिसृि गरी डे्रन सनमायण 

४ चन्रगढी खानेपानीको नयाँ सनमायण ट्याङ्की जाने बाटो (भरपुर सितायमोड जाने सपच बाटो ईिर पूिय िुदँ ैफूलबारी चौकिम्म अईने बाटो स्तर िसृि गद ैग्राभेल गन े

५ चैतुबारी सशिालय मसन्दरबाट पसिम िुँद ैदसक्षण जाने सप.एल.मागयबाट स्तरिसृि गद ैकालोपत्र ेगने 

६ दईेसनया खोला तटबन्धन (काफ्ले टोल कलबलगुडी िुकुम्बािी टोल िन्थाल बस्ती) 

७ िडा नं.१३ र १४ को मतृ्यु िसं्कार गनयको सनसमि परम्परादसेख चली अएको  घाटमा दािािसं्कारको सनसमि िेदी सनमायणको लासग अिश्यक पूिायधार तयार गने रु १० लाख 

८ िडा नं.१३ र १४ को सिमानामा रिेको चैतुबारी सशिालय मसन्दरदसेख सििाथय चौकिम्मको ग्राभेल गने काम 

९ टािर मागय कालोपत्र ेगने काम 

१० चैतुबारी सशिालय मसन्दरबाट दसक्षण केन्रको बाटोमा जोसडने बाटो कालोपत्र ेगने काम 

११ भरपुर १५ र १३ को लेखनाथ मागय कालोपत्र ेगने काम 

१२ मसिला चेतना िामदुासयक भिन सनमायण गने काम 

१३ मतै्री टोल ईिर दसक्षण भकुृटी मागय कालोपत्र ेगने काम 

वडा नं.१४ 

१ सि.पी.चौकदसेख लेखनाथ चौकिम्म र मैत्री मागयको दायाँ बायाँ पक्की डे्रन सनमायण 

२ चन्रगढी िाटबजारमा नाला सनमायण गने कलभटय सनमायण टिराछेईकि बाटो ढलाइ 

३ चैतुबारीदसेख सििाथयचौकिम्मको बाटो कालोपत्रे सनरन्तरता 

४ चाँदनी मागय कालोपत्र ेगने 

  



भद्रपरु नगरपालिका कार्ाािर्         
भद्रपरु झापा 

 

19 

 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

वडा नं.१५ 

१ भरपुर नपा ४ को िीमाना पुरप राजिंशीको घरको चौकदसेख िरस्िती चौकको सपचिम्म ०७३।०७४ को योजनामा ५०० मीटर सपच गने 

२ लेखनाथ चौकदसेख गामने्ट िुदँ ैमिेशपुरिम्मको कालोपत्र ेबाटो िाँगुरो भएकोले दिुैतफय  स्तरिसृि गनुय पने 

३ िरस्िती चौक िुदँ ैदसक्षण तफय को नालाबाट बग्ने पानीलाइ प्रासिसधकको िल्लाि ऄनुिार पैनीको व्यिस्थापन तथा सनकािा गनुय पन े

४ ियूय भण्डारीको पूिय िुदँ ैजाने बाटो ग्राभेल गने 

५ ए िान आटाभट्टा जाने बाटो िरपरका बाटो ग्राभेल गनुय पने 

६ डाँफे फ्याक्िीबाट पसिम जाने मलामी घरिम्मको बाटो ढल सनकािका लासग पक्की डे्रन सनमायण गनुय पने 

७ भकुृटी िजृनशील मागयमा पक्की डे्रन सनमायण गनुय पने 

८ पुरानो सपच अिश्यकता िरेी ममयत गनुय पने 

९ पुरपलाल मागय शासन्त चौकदसेख पसिम काफ्ले टोलिम्म कालोपत्रे गनुय पन े

१० डाफे चौकदसेख ईिर िासबक िडा नं.१मा जोड्ने बाटो कालोपत्र ेगनुय पन े

नोटः २१औ ंनगर पररषदबाट पाररत भइ रकम गवगनयोजन हुन नसकेका नगर स्तरीय योजनाहरुलाइ समेत प्राथगमकतामा राखी कायय सञ्चालन गररनेछ ।   
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गजल्ला गवकास सगमगत, गजल्ला स्तरीय गवषयगत कायायलय, गवगभन्न मन्त्रालय तथा केन्रीय गनकायहरुसगँ माँग गने योजना तथा 

काययक्रमहरु 

 

गजल्ला गवकास सगमगत झापामा माँग गने योजना  तथा काययक्रमहरु 

 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 

 वडा नं.१ 

 १ भैिाबाढीको पुरानो पूल पुनः सनमायण गनुय पने 

 २ ब्लक नं.५ को पूल सनमायण गनुय पने 

 ३ सकच्चकबधदसेख दसक्षण ियूयनगर चौक िुदँ ै७ नम्बरतफय बाट दईेसनया खोला िुदँ ैभैिाबाडी जाने बाटो ग्राभेल गनुय पने 

 ४ अपँगाछीबाट दसक्षणतफय  सकच्चकबध जाने बाटो ग्राभेल गनुय पने 

 ५ पिनलाल सचया बगानदसेख पसिम िासिमारा िुदँ ैपृ् िीनगरको सिमानािम्म बाटो ग्राभेल गनुय पने  

 ६ मचेी पारी मसन्दर पूिय जाने बाटो (पुरानो मचेी कल्भटय) बनाईनु पने 

 ७ सझलसमसलया खोलामा तटबन्धन गने अपँगाछीछेईमा 

 वडा नं.२ 

 १ बाघपेूल सनमायण तथा तटबन्धन 

 वडा नं.४ 

 १ िेद सिद्याश्रमदसेख पूिय मचेी ऄञ्चल ऄस्पताल जोड्ने बाटो स्तरोन्नती गरी सपच गने 

 २ िडा नं.४ मा स्थापना भएका ईद्योगिरुबाट सनस्कने प्रदिुण सनयन्त्रण गन े

 ३ भगिती मसन्दर ऄधुरो भिन सनमायण र ट्यूिेल जडान 

 ४ िेद सिद्याश्रम गुरुकुलमा बाल ईद्यान सनमायण गने 

 ५ मन्त्री चौकबाट दसक्षण रोसित राजिंशीको गाईँ िुँद ै५ कठे्ठ जोड्द ैज्ञाने चौक जोड्ने बाटो ५ सक.मी. ग्राभेल  

६ लोरुङ्ग चौक पूिय ज्ञाने चौक जोसडने बाटोमा पने पूणय बिादरु खजमुको घर छेईको रुमदाली िोलीमा स्लायब कलभटय सनमायण  

७ करेला चौक दसक्षण फागो चौक जोसडने बाटोमा पने दलदले िोलीमा स्लायब कलभटय सनमायण  

वडा नं.५ 

 १ चन्रगढी नागररक ईड्डयन भरपुर एयरपोटयदसेख भरपुर बजार नयाँबजार िुदँ ैिासबक मिेशपुर ५ तारानगर िुदँ ैअपँगाछी िुदँ ैसकच्चकबध जाने बाटो सनमायण 

 २ गोरखा बासनयाको घरदसेख दसक्षण जाने बाटो स्तरिसृि गरी सपच गन ेमाधि ऄसधकारीको पोखरीिम्म 

 ३ भरपुर बि स्टेण्डमा घण्टाघर सनमायण गने 

 ४ सझलसमसलया खोलामा दिुैतफय  पक्की तटबन्धन गन े

 ५ भरपुर ५ र २ को भरपुर मिशेपुर जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

 ६ भरपुर ५ र ६ को धाख्िा मदैानदसेख मचेी नसदिम्मको पैनी तटबन्धन गन े

 ७ भरपुर ५ िकुुम्बािी िमस्या िमाधान गने 

 ८ भरपुर ५ भरपुर ईच्च मा.सि.मा कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने 

 ९ भरपुर ५ गौतमबिु प्रा.सि.मा छत ममयत तथा िम्भार गने 

 १० भरपुर ५ को मठ मसन्दर गुम्बा भूमी पूजा िासकला थान मसस्जद र ऄन्य मसन्दरिरुको िरंक्षण गने 

 ११ भरपुर ५ मा मदरिा सनमायण गने 

 १२ भरपुर ५ को जगंे सपलरको िरंक्षण गने 

 वडा नं.६ 

 १ पश ुऄस्पतालदसेख सझलसमसलया पैनीिम्म डे्रन सनमायण गने 

 २ खदुीरामको घरदसेख राजदिेको घरिम्म डे्रन सनमायण गने 
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 ३ दिेकोटा स्मसृत भिनमा कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने 

 ४ काली मसन्दरको बाईण्ड्रीिाल र ढलाइ गने 

 ५ सचत्रगुप्त िसमसतको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम  

 

 

 

 

वडा नं.७ 

 १ मचेी नदी तटबन्धन गरी िकृ्षारोपण गने  

 २ गणेश मसन्दरदसेख दिेी बस्ती िन्तोिी चौकिम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्र ेगने 

 ३ घोडामारा पैनी तटबन्धन गने 

 ४ जनता चौकदसेख धुलाबारी जाने बाटो कालोपत्र ेगने 

 वडा नं.८ 

 १ नेिा िमाज कल्याण गुठीको िामुदासयक भिन सनमायण 

 वडा नं.९ 

 १ गायत्री मसन्दरको िामुदासयक भिन सनमायणः पाञ्चायन िररसकतयन िसमसतको माँग 

 २ सकरात कल्याण िसमसतको सनमायणाधीन भिनको लासग रु. ५ लाख 

 ३ गायत्री मसन्दरको भिन ममयत गने 

 ४ ितसमलन भिनको बासिरी ्लिर गने 

 ५ िकंट िरेस्िर सिश्रान्ती घाट भिन सनमायण 

 वडा नं.१० 

 १ िशस्त्र प्रिरी बल िीमा िरुक्षा कायायलयदसेख ईिर पासथभरा (िुकुम्बािी) िस्ती अिपाि घोडामारा पैनीमा तटबन्धन गनुय पने 

 २ मचेी रंगशालाको ्यारासफट सनमायण गनुयका िाथै खलेकुद मदैान ईचाइ गरी ममयत िम्भार गनुय पने 

 ३ मचेी क्याम्पिको पसिम परट्टको मलुगेट ईिर स्िणय मागय ग्राभेल गरी कालोपत्र ेगने 

 ४ नगर स्तरीय बिुद्दशे्य युिा प्रसशक्षण केन्र भिन सनमायण गने 

 ५ एिपी मोडदसेख क्याम्पि मोडिम्म पक्की नाला सनमायण गने 

 ६ सिद्यतु प्रासधकरणदसेख िगरमाथा चौकिम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिुैतफय  पक्की नाला बनाइ बाटो फरासकलो बनाईने 

 ७ भरपुर नगरको एकमात्र सचल्डे्रन पाकय  (पुरानो मिने्र पाकय ) लाइ व्यिसस्थत ढंगले स्तरोन्नती गने 

 ८ सिसिध खलेकुद तथा काययक्रम गनय कभडय िल सनमायण गनुय पने 

 ९ एक नगर एक ईद्यान काययक्रम ऄन्तगतय सनमायणाधीन पाकय को स्तरोन्नती गनुय पन े

 वडा नं.११ 

 १ सि.सप. मागय ग्राभेल भरपुर ११ कृसि िडक 

 २ कारागार सभत्र तथा बासिरको फोिर व्यिस्थापन गनुय पने 

 ३ घोडामारा पैनीको (चन्रगढी मागय दसक्षण रामशे्वर ओझाको खते मासथ) सडस्िीब्यूिन बक्ि सनमायण (सिचाइ) 

 ४ दिेकोटा मागय कालोपत्रे गने 

 ५ चन्रगढी मागय कालोपत्र ेगने 

 ६ सिमलडाँडा ईिर खोल्िीमा पक्की पूल 

 ७ बिु मागयको खोल्िीमा पक्की पूल 

 ८ सिद्यतुको भोल्टेज िुधार गनुय पने िान्िफर खररद गरी 

 ९ मथेीबारी मागयको काठे पूलको ठाईँमा पक्की पूल सनमायण 

 १० िसडया खोलामा तटबन्धन दजुयन बस्ती पूिय 

 ११ शान्ती चौकदसेख एिपी मोडिम्म कालोपत्रे 

 १२ पशपुसतनाथ सनमासि घोडामारा घरेाबारा गने 
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 १३ कृरण प्रासिलाइ घरेाबारा गने 

 १४ कृसि भिन सनमायण दिेकोटा चौक सस्थत ऄधरुो 

 वडा नं.१२ 

 १ पुरपलाल मागय ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानिम्मको ररङ्ग रोड सनमायण 

 २ पुरपलाल मागय (जगंलछेई) स्लायब कलभटय सनमायण गने 

 ३ िसडया कृिक कुलो पुनः सनमायण 

 ४ पुिातु जनज्योती मासिको भौसतक सनमायण 

 ५ पारीजात प्रसतमा तथा ईद्यान सनमायण 

 ६ रामशे्वर सशि पाञ्चायन मसन्दर िामुदासयक भिन सनमायण 

 ७ केदारेश्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरको ऄधरुो सनमायणाधीन भिन पुरा गन े

 ८ कैलाशशे्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरलाइ व्यिस्थापन गने 

 ९ लक्ष्मी चौक सस्थत चचय व्यिस्थापन 

 १० ईन्नत जातको धानको सबई २० क्िीन्टल (एकता मलू कृिक िमिू) 

 ११ श्रीकृरण प्रणामी मसन्दरमा मलामी घर सनमायण 

 १२ िासिसपडीत क्षेत्रमा सिशिेा काययक्रम 

 १३ खानेपानी दोस्रोमा क्षमता सिस्तारका लासग पाआप तथा अिश्यक िामग्री माग गने 

 १४ पारीजात खानेपानीमा सफल्टर जडान गने 

 १५ श्रीकृरण प्रणामी मसन्दर पररिरमा सििाि मण्डप सनमायण गने 

 १६ ितेी खोला सनचा झोडा पैनी ममयत गनय सज.सि.कायायलयमा ऄनुरोध गन े

 १७ ईन्नत जातको धानको सबई  र कृसि तासलम (प्रकाशपुर कृिक िमिू) 

 वडा नं.१३ 

 १ मतै्री चौकबाट पसिम लेखनाथ मागयिगँ जोसडने अयुिेसदक ऄस्पताल र िीरेन्र नमनुा क्याम्पि जोसडने भकुृटी मागय कालोपत्र ेगने कल्भटय िसित 

 २ सि.पी.मागय कालोपत्र ेगने 

 ३ मलामी घर रङ्गरोगन तथा सग्रल लगाईने  

 ४ मसिला चेतना िामदुासयक भिन सनमायण  

 ५ भरपुर न.पा.िा.नं.१३ र १५ को पसिम सिमानामा रिकेो दईेसनया खोलाले िासियक रुपमा भूकटान रोक्न तटबन्धन गने 

 ६ ग्रामीण प्रसशक्षण केन्रको पसिम रिकेो दईेसनया खोलामा भरपुर १३ र गरामनी ४ का बासिन्दािरुलाइ अित जाित गनय झोलुङ्गे पूल सनमायण गने 

 ७ दगुायमाता ईपािना िसमसतले िञ्चालन गरेको बाल िसं्कार िम्बन्धी काययक्रममा िियोग माँग गने 

 वडा नं.१४ 

 १ कृरण प्रा.सि. भरपुर १४ को भुकम्पले क्षसतग्रस्त भिन सनमायण र कम्पाईण्ड िाल सनमायण 

 २ सििाथय चौकदसेख चन्रगढ जाने िडक ग्राभेल 

 ३ जषे्ठनागररकको ऄधरुो भिन पुरा गने 

 ४ िैसदक िमाज झापाको ऄधुरो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल सनमायण 

 ५ सिपी चौकदसेख  सििाथय चौकिम्मको ऄधरुो सपच बनाईने 

 ६ राजिंशी मागय जाने बाटोमा २ िटा कल्भटय सनमायण गने  

 

 
७ सिपी मागय छाता चौकदसेख मुरली चौक जाने बाटो कालोपत्र ेगने   

वडा नं.१५ 

 १ िािीलाल चौक दसक्षण िालमारा मागय िालमारा बस्ती िुदँ ैभरपुर ३ जोड्ने पारीजात मागय र लेखनाथ सनरौलाको घरबाट दईेसनया सनकाि िुने बाटो ग्राभेल 

 २ लेखनाथ मागय शासन्त चौक पसिम सबचबाट दसक्षण अनन्द सघसमरेको घरिम्मको बाटो ग्राभेल 
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 ३ दईेसनया खोला भरपुर १३ िीमानादसेख दसक्षण भरपुर १५ को िीमानािम्म अिश्यकता िेरी तटबन्धन गने 

 ४ भरपुर १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको िरस्िती चौक पसिम बन्द ैगरेको नयाँ पूलदसेख दसक्षण ऄन्जनी मोड भकुृटी प्रा.सि. र सशि पाञ्चायन मसन्दरछेई तटबन्धन गनुय पने 

 ५ भरपुर १५ को सिश्रान्ती घाटको बन्द ैगरेको मलामी घरलाइ पूणयता सदन े

 ६ बािीलाल िोलीमा पूल सनमायण काययलाइ सनरन्तरता सदने । 

 ७ िीरेन्र ईच्च मा.सि. र भृकुटी प्रा.सि.को छाना र ऄन्य ममयतका लासग रकम माँग 
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क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम पेश गररने गनकाय 

वडा नं.१ 

१ अपँगाछी प्रिरी चौकीदसेख दसक्षण सकच्चकबध ियूयनगर चौक िुँद ैब्लक नं.१० ११ िुदँ ैभैिाबाडी जाने बाटो  िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ ियूयनगर बािीिरुका लासग खानेपानीको योजना माँग गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ मचेी खोला तटबन्धन दोभान क्षेत्र र भैिाबाडीमा िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ सझलसमसलया खोलामा तटबन्धन गने अपँगाछीछेईमा िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.२ 

१ बाघपेूल सनमायण तथा तटबन्धन   

२ राजिंशी िामदुासयक भिन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ तराइ असदिािी जातीिरुको मिान चाड सिरुिा पियमा िांस्कृसतक सिरुिा मिोत्िि मनाईने िसं्कृसत पययटन तथा नागररक ईड्डयन 

मन्त्रालयमा 

४ ऄन्तरायसरिय कोच राजिंशी कन्रेन्ि गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ मन्त्री चौकबाट दसक्षण रोसित राजिंशीको गाईँ िुँद ै५ कठे्ठ जोड्द ैज्ञाने चौक जोड्ने बाटो ५ सक.मी. ग्राभेल िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ लोरुङ्ग चौक पूिय ज्ञाने चौक जोसडने बाटोमा पने पूणय बिादरु खजमुको घर छेईको रुमदाली िोलीमा स्लायब कलभटय सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ करेला चौक दसक्षण फागो चौक जोसडने बाटोमा पने दलदले िोलीमा स्लायब कलभटय सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

८ रङ्गेडाँडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक माबो चौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल िडक सडसभजन कायायलयमा  

९ िुलाकी िडक कालोपत्र ेगनय पिल गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१० मचेी राजमागय कालोपत्र ेगनय पिल गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

११ लेखनाथ चौक मसन्त्रचौक िडा कायायलय बगान बाख्रा फमय पूणय प्रकाश पुरीको घर िुदँ ैज्ञानेचौकिम्म िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१२ रङ्गेडाँडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक माबो चौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल शान्ती मन्त्रालय तथा शिरी  सिकाि 

मन्त्रालय 

१३ चन्रमौलेश्वर मसन्दर ममयत िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१४ जनकल्याण सनमासि कोठा थप तथा ममयत िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१५ मिशेपुर सनमासिमा कोठा थप तथा ममयत िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१६ पशपुसत प्रासि घरेाबारा िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१७ िम्िकुमारी राजयोग ििेा केन्र भिन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१८ झोडा रङ्गेडाँडामा पययटन सिमिार क्षेत्र सिकाि मायालु िन ईपभोिा िसमसत माफय त पययटन मन्त्रालय 

वडा नं.४ 

१ खानेपानी ट्याङ्की सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ लेखनाथ चौकदसेख मसन्त्रचौकिम्मको बाटो स्तरोन्नती गरी बाँकी भाग सपच गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ कृरणद्वपैायन गुरुकुल िेद सिद्याश्रमको भिन सनमायण सशक्षा मन्त्रालयमा 

४ रासरिय िम्पदा िचूीमा िसूचकृत गने तथा ऄनुदान माँग िसं्कृसत तथा नागररक पययटन मन्त्रालय 

५ कृरणद्वपैायनमा गुरु तथा िन्त अश्रम भिन सनमायण रासरिय योजना अयोग 

६ कृरणद्वपैायनमा ममयत िम्भार तथा िचंालन ऄनुदान शिरी सिकाि मन्त्रालय 

वडा नं.५ 

१ चन्रगढी नागररक ईड्डयन भरपुर एयरपोटयदसेख भरपुर बजार नयाँबजार िुदँ ैिासबक मिेशपुर ५ तारानगर िुदँ ैअपँगाछी िुदँ ैसकच्चकबध जाने 

बाटो सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 
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२ गोरखा बासनयाको घरदसेख दसक्षण जाने बाटो स्तरिसृि गरी सपच गन ेमाधि ऄसधकारीको पोखरीिम्म िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ भरपुर बि स्टेण्डमा घण्टाघर सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ सझलसमसलया खोलामा दिुैतफय  पक्की तटबन्धन गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ भरपुर ५ र २ को भरपुर मिशेपुर जाने बाटो कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ भरपुर ५ र ६ को धाख्िा मदैानदसेख मचेी नसदिम्मको पैनी तटबन्धन गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ भरपुर ५ िकुुम्बािी िमस्या िमाधान गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

८ भरपुर ५ भरपुर ईच्च मा.सि.मा कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

९ भरपुर ५ गौतमबिु प्रा.सि.मा छत ममयत तथा िम्भार गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१० भरपुर ५ को मठ मसन्दर गुम्बा भूमी पूजा िासकला थान मसस्जद र ऄन्य मसन्दरिरुको िरंक्षण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

११ भरपुर ५ मा मदरिा सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१२ भरपुर ५ को जगंे सपलरको िरंक्षण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१३ भरपुर ५ ऄन्तगयत सि क बस्तीछेई सझलसमसलया पैनीमा तटबन्धन गने काम िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.६ 

१ धाख्िा मदैानदसेख मचेी नदीिम्मको ड्रेन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ दिेकोटा स्मसृत भिनमा कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ सचत्रगुप्त िसमसतको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.७ 

१ मचेी नदी तटबन्धन गरी िकृ्षारोपण गने  िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ गणेश मसन्दरदसेख दिेी बस्ती िन्तोिी चौकिम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ घोडामारा पैनी तटबन्धन गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ जनता चौकदसेख धुलाबारी जाने बाटो कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.८ 

१ पृ् िी सनमासि भिनको मासथल्लो तला सनमायणका लासग माँग गने  सशक्षा मन्त्रालयमा 

२ नेिा िमाज कल्याण गुठीको िामुदासयक भिन सनमायण शिरी सिकाि मन्त्रालय 

वडा नं.९ 

१ गायत्री मसन्दरको िामुदासयक भिन सनमायणः पाञ्चायन िररसकतयन िसमसतको माँग िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ पुरपराज पोखरेलको घर ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गरी नाला िसित कालोपत्र ेगने भौसतक पूिायधार तथा यातायात व्यिस्था 

मन्त्रालय ३ गायत्री मसन्दरको भिन ममयत गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ ितसमलन भिनको बासिरी ्लिर गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ िकंट िरेस्िर सिश्रान्ती घाट भिन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.१० 

१ िशस्त्र प्रिरी बल िीमा िरुक्षा कायायलयदसेख ईिर पासथभरा (िुकुम्बािी) िस्ती अिपाि घोडामारा पैनीमा तटबन्धन गनुय पने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ मचेी रंगशालाको ्यारासफट सनमायण गनुयका िाथै खलेकुद मदैान ईचाइ गरी ममयत िम्भार गनुय पने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ मचेी क्याम्पिको पसिम परट्टको मलुगेट ईिर स्िणय मागय ग्राभेल गरी कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ नगर स्तरीय बिुद्दशे्य युिा प्रसशक्षण केन्र भिन सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ एिपी मोडदसेख क्याम्पि मोडिम्म पक्की नाला सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ सिद्यतु प्रासधकरणदसेख िगरमाथा चौकिम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिुैतफय  पक्की नाला बनाइ बाटो फरासकलो बनाईने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ भरपुर नगरको एकमात्र सचल्डे्रन पाकय  (पुरानो मिने्र पाकय ) लाइ व्यिसस्थत ढंगले स्तरोन्नती गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 
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८ सिसिध खलेकुद तथा काययक्रम गनय कभडय िल सनमायण गनुय पने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

९ एक नगर एक ईद्यान काययक्रम ऄन्तगतय सनमायणाधीन पाकय को स्तरोन्नती गनुय पन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.११ 

१ सनन्दा खोलाको पक्की पूल सनमायण सनरन्तरता सदने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ िरुक्षा चौकदसेख धलुाबारी जाने बाटो (पुरपलाल मागय) कालोपत्रे गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ दिेकोटा मागय कालोपत्रे गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ ऄसतथी िदन भिन सनमायण ।  ८ कठ्ठा जग्गा रिकेो 

५ सिपी मागय खण्ड ४ र ५ कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ पशपुसतनाथ सनमासिलाइ मासि बनाईने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ भरपुर ११ दिेकोटा मागयमा डे्रन बनाईने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

८ भरपुर १० र ११ सबचको चन्रगढी मागयमा डे्रन बनाईने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

९ भरपुर ११ पुरपलाल मागय कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१० िसडयापूल िरपर ममयत गरी कटान रोकथाम गने 

िडक सडसभजन कायायलय ११ सनन्दा नदीमा पक्की पूल सनमायण सनरन्तरता  

१२ िल्दीिारी िीमाको दईेसनया पूल सनमायण 

१३ असदिािी जनजातीिरु श्रसमक ढुङ्गा सगट्टी चाल्नेिरुको स्िास््य जाँच सशसिर िञ्चालन 

सजल्ला जनस्िास््य कायायलय १४ मलेररया सिरुिको औिधी व्यिस्थापन 

१५ डेङ्गु कालाजार जस्ता रोग सिरुिको औिधी व्यिस्थापन 

१६ खानेपानी ऄद्वतै मागयमा 

सडसभजन खानेपानी कायायलय १७ खलुा सदशामिु काययक्रम िम्बन्धी िचेतना काययक्रम र शौचालय सितरण 

१८ खानेपानीको व्यिस्थापनका लासग १५ थान ट्यूिेल माग गने 

१९ मसदरा पिलले ऄसनिायय लाआिने्ि सलइ तोसकएको ठाईँमा मात्र व्यििाय िञ्चालनको व्यिस्थाका लासग माँग गने अन्तररक राजस्ि कायायलय 

२० भरपुर ११ सस्थत श्री पशपुसतनाथ सनमासिको स्तरिसृि िाथै कम्पाईण्ड िाल सशक्षा मन्त्रालय तथा सजल्ला सशक्षा 

कायायलय २१ भरपुर ११।१४ सस्थत श्रीकृरण प्रा सिको कम्पाईण्ड िाल तथा ममयत िम्भार 

२२ दिेकोटा मागय सनमायण कायय सनरन्तरता तथा दिेकोटा मागयमा डे्रन सनमायण 
शिरी सिकाि तथा भिन सनमायण 

कायायलय 
२३ चन्रगढी िभागिृ सनमायण भरपुर ११ मा 

२४ दगुाय मसन्दर िंरक्षण भरपुर ११ को 

२५ असदिािी जनजातीको भेिभूिा तथा बाद्यबाधन िगं्रिालय सनमायण 
िसं्कृसत पययटन तथा नागररक ईड्डयन 

कायायलय 
२६ चन्रगढी सिमिार तथा चन्रगढ पययटन क्षेत्र प्रबियन तथा सिकाि काययक्रम 

२७ भरपुर ११ को दगुाय मसन्दर सजणोद्वार 

२८ भरपुर ११ सस्थत खले मदैान व्यिस्थापन गने 
युिा तथा खलेकुद मन्त्रालय 

२९ भरपुर ११ सस्थत युिा क्लबका लासग खले िामग्रीिरु फूटबल सक्रकेट भसलबल नेट जिी माँग गने 

३० असदिािी जनजाती मसिलािरुद्वारा परम्परागत रुपमा िञ्चालन गरेका झल्ला बनाईने काययलाइ व्यििासयक बनाईने तासलम 

घरेलु तथा िाना ईद्योग कायायलय 

३१ डोरीको खाट बनाईने तासलम 

३२ ड्राआसभङ्ग तासलम 

३३ मोबायल टेसलफोन िेट मोटरिाआकल ममयत तासलम 

३४ मसिलािरुका लासग जतुी सनमायण ब्यूटीसशयन तासलम गुसडया बनाईने तासलम बाँि तथा काठको गुसडया बनाईने तासलम िौगातको िामग्री 

बनाईने तासलम 

३५ मरुी तथा भुसजया बनाईने तासलम 
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वडा नं.१२ 

१ पुरपलाल मागय ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानिम्मको ररङ्ग रोड सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ पुरपलाल मागय (जगंलछेई) स्लायब कलभटय सनमायण गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ िसडया कृिक कुलो पुनः सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ पुिातु जनज्योती मासिको भौसतक सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ पारीजात प्रसतमा तथा ईद्यान सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ रामशे्वर सशि पाञ्चायन मसन्दर िामुदासयक भिन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ केदारेश्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरको ऄधरुो सनमायणाधीन भिन पुरा गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

८ कैलाशशे्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरलाइ व्यिस्थापन गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

९ लक्ष्मी चौक सस्थत चचय व्यिस्थापन िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१० ईन्नत जातको धानको सबई २० क्िीन्टल (एकता मलू कृिक िमिू) िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

११ श्रीकृरण प्रणामी मसन्दरमा मलामी घर सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१२ िासिसपडीत क्षेत्रमा सिशिेा काययक्रम िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१३ खानेपानी दोस्रोमा क्षमता सिस्तारका लासग पाआप तथा अिश्यक िामग्री माग गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१४ पारीजात खानेपानीमा सफल्टर जडान गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१५ श्रीकृरण प्रणामी मसन्दर पररिरमा सििाि मण्डप सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१६ ितेी खोला सनचा झोडा पैनी ममयत गनय सज.सि.कायायलयमा ऄनुरोध गन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१७ ईन्नत जातको धानको सबई  र कृसि तासलम (प्रकाशपुर कृिक िमिू) िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

१८ पुिातु जनज्योती मा सिमा कोठा थप 

शान्ती । पययटन । शिरी सिकाि 

मन्त्रालय 
१९ प्रणामी टोल जाने िडकमा गेट सनमायण 

२० पाररजात ईद्यान सनमायण 

२१ चन्रगढी क्षेत्र सिस्तार र सिमिार पययटक क्षेत्र प्रबियन र सिकािको गुरुयोजना तयार गनय नगर सिकाि िसमसत 

वडा नं.१३ 

१ भरपुर १३ मा पने ररङ्ग रोडको ऄिधारणामा रिेको सप.एल. मागय (पुरपलाल मागय) लाइ स्तर िसृिका िाथै कालोपत्र ेगने र कुलो कुलेिािरु 

सनमायण गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ दशरथ मागय सिगत िियिरुमा भएको लगानीलाइ सनरन्तरता सदने र कालोपत्र ेगने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ मनोज झपेन्र स्मसृत रारि ििेक कमयचारी भिन सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ िीरेन्र नमनूा क्याम्पिको भिन सनमायण रासरिय योजना अयोग 

५ चन्रगढ पययटकीय क्षेत्रको सिकाि पययटन मन्त्रालय 

वडा नं.१४ 

१ कृरण प्रा.सि. भरपुर १४ को भुकम्पले क्षसतग्रस्त भिन सनमायण र कम्पाईण्ड िाल सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ जषे्ठनागररकको ऄधरुो भिन पुरा गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ िैसदक िमाज झापाको ऄधुरो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल सनमायण िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

४ सिपी चौकदसेख  सििाथय चौकिम्मको ऄधरुो सपच बनाईने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

वडा नं.१५ 

१ िािीलाल चौक दसक्षण िालमारा मागय िालमारा बस्ती िुदँ ैभरपुर ३ जोड्ने पारीजात मागय र लेखनाथ सनरौलाको घरबाट दईेसनया सनकाि िुने 

बाटो ग्राभेल िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

२ लेखनाथ मागय शासन्त चौक पसिम सबचबाट दसक्षण अनन्द सघसमरेको घरिम्मको बाटो ग्राभेल िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

३ दईेसनया खोला भरपुर १३ िीमानादसेख दसक्षण भरपुर १५ को िीमानािम्म अिश्यकता िेरी तटबन्धन गने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 
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क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम पेश गररने गनकाय 

४ भरपुर १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको िरस्िती चौक पसिम बन्द ैगरेको नयाँ पूलदसेख दसक्षण ऄन्जनी मोड भकुृटी प्रा.सि. र सशि पाञ्चायन 

मसन्दरछेई तटबन्धन गनुय पने िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

५ भरपुर १५ को सिश्रान्ती घाटको बन्द ैगरेको मलामी घरलाइ पूणयता सदन े िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

६ बािीलाल िोलीमा पूल सनमायण काययलाइ सनरन्तरता सदने । िम्बसन्धत मन्त्रालयमा 

७ भरपुर नगरपासलका ऄन्तगयत लेखनाथ चौकदसेख मन्त्री चौक िुदँ ैज्ञाने चौकिम्मको बाटो मचेी राजमागयदसेख दसक्षणी क्षेत्र जाने दोस्रो मलू िडक 

भएको िुदँा ईि िडक दिुैतफय  पक्की नाला िसित बाटो कालोपत्र ेगने काम । 

भौसतक पूिायधार तथा यातायात व्यिस्था 

मन्त्रालय 

८ भरपुर नगरपासलका क्षेत्र ऄन्तगयत दसक्षणी भाग अपँगाछी चौक (मचेी राजमागयछेई) दसेख सकच्चकबध धासमयक स्थल जाने बाटो कालोपत्र ेगने र 

िो बाटोको सबचमा पने दईेसनया खोलामा पूल सनमायण िसित । 

९ भरपुर नगरपासलका क्षेत्र ऄन्तगयत नेपाल टेसलकम जाने बाटोमा पक्की नाला िसित बाटो कालोपत्रे गने काम । 

१० यि पुरानो भरपुर नगरपासलका क्षेत्रमा २०७१ िाल मिंीर १६ गतेको नेपाल िरकार (मन्त्री पररिद) को सनणययबाट सछमेकी गा.सि.ि.िरु 

चन्रगढी र मिशेपुर गासभएर बिृत नयाँ ठूलो भरपुर नगरपासलका भएको िुदँा यि नगरपासलकाको २१औ ंनगर पररिदबाट िमते ररङ्ग रोड 

सनमायण गने सनणयय भएको िुदँा िोको िम्भाव्यता ऄध्ययन गरी सदने । 
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नेपाल गवदु्यत प्रागधकरणतफय का योजना तथा काययक्रहरु 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम कैगफयत 

वडा नं.२ 

१ करेला चौक पसिम सबच बाटो िुदँ ैदसक्षणतफय  १५ िटा गासडएको ऄिस्थामा तार नभएको तार सिस्तार   

२ सदलबिादरु गुरुङ्गको घरदसेख पसिम जगंल सकनारिम्म ५ थान पोल र तार िसित सिद्यतु जडान   

३ फागो चौकदसेख मायालु िन कायायलयिम्म ५ िटा पोल र तार िसित सिद्यतु जडान   

४ रङ्गेडाँडा दसक्षणदसेख पूिय जाने गुरुङ्ग टोलमा ५ िटा पोल र तार िसित सिद्यतु जडान   

५ बखतबिादरु राइको घरदसेख गुरुङ्ग िइको घरिम्म ५ िटा पोल र तार िसित सिद्यतु  जडान   

६ रुपनारायण पाण्डेको घर दसक्षण पूिय जाने बाटोमा सिद्यतु तार र पोल जडान   

७ सडकम सलम्बकुो घरदसेख ईिर श्यामलाल सलम्बुको घरिम्म १५ िटा पोल गासडएकोमा तार सिस्तार   

८ रङ्गेडाँडा दसक्षण जनकल्याण िुदँ ैलोरुङ्ग चौक माबो चौक पूिय माझी टोल िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटोमा सबजुलीको पोल स्थानान्तरण गनुय पने   

वडा नं.७ 

१ सशि बस्ती (िररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा  सिद्यतु पोल िसित सिद्यतु सिस्तार    

वडा नं.८ 

१ िडा नं.८ मा सिस्तार भएका सबजलुीका पोलिरुमा २ लाआन तार जडान भएकाले थप तीन लाआन तार सिस्तार गनुयका िाथै पोल ऄपुग भएका 

ठाईँिरुमा पोल सिस्तार गरी तार िमते जडान गनुय पने 

  

वडा नं.११ 

१ सिद्यतु सिस्तार िडा नं. ११ को लासग माँग गने   

२ भरपुर ११ पुरपलाल मागयमा भोल्टेज िधुारको माँग गने   

३ ऄद्वतै मागय भरपुर ११ मा सिद्यतु तार सिस्तार गने   

४ कृरण प्रा.सि.मा सिद्यतु पोल सिस्तार   

५ सि.पी.मागय चन्रगढी ११ मुरली चौक पसिम िडा नं.१४ िम्म सिद्यतु सिस्तार गने   

६ भरत पोखरेलको घरिम्म पुरानो घर  सिद्यतु सिस्तार गन े   

वडा नं.१३ 

१ मतै्री मागयमा सिद्यतुीकरण गनयका लासग १० िटा खम्बा तार ऄन्य िामग्री माँग गने   

२ गाडा टोलको िन्थाल बस्तीमा सिद्यतुीकरण गनय २ िटा खम्बा र तार तथा ऄन्य िामग्री माँग गने   

३ चन्रगढी सट स्टेट ईिर िन्थाल बस्तीमा १० िटा खम्बा तार र ऄन्य िामग्री माँग गने   

४ टािर मागयमा बाटो सिस्तार भएकोले पोल िाने र ३ िटा नयाँ पोल लगाईनु पने   

५ िडक बिीमा फोर फेज तार नभएको कारणले बिीिरु बाल्न ऄिरोध भएको िुदँा यथासशघ्र िडक बिीिरुमा फोर फेज लाइन थप गनुय पने   

वडा नं.१५ 

१ भरपुर १५ को िकुुम्बािी बस्ती लगायत सिद्यतु नपुगेको स्थानिरुमा सिद्यतु सिस्तार गन े   

२ जनक मागयमा सिद्यतु पोल सिस्तार गने   

जल ईत्पन्न प्रकोप कायायलयमा माँग गने योजना तथा काययक्रमहरु 
क्र.ि.ं योजना तथा काययक्रमको नाम 

वडा नं.२ 

१ दईेसनया खोला जगंलदसेख पूिय दईेसनया पूलिम्म तटबन्धन 

वडा नं.७ 

१ मचेी नदी तटबन्धन गरी िकृ्षारोपण गने  

२ घोडामारा पैनी तटबन्धन गने 

वडा नं.११ 
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१ बसुिमान राइको ईिर घोडामारा पैनी तटबन्धन गने 

२ िसडया खोला तटबन्धनः भालुबुडी चौरी ईिर र प्रिरी चौकी पूिय 

३ सतत्री बाँध फूटी बनेको िोली सनयन्त्रण भरपुर ११।१४ 

कृगष तथा गसचाइतफय का योजना तथा काययक्रहरु 

क्र.ि.ं योजना तथा काययक्रमको नाम पेश गररने सनकाय 

वडा नं.२ 

१ लक्ष्मी सिचाइ जल ईपभोिा िसमसतको पक्की पैनी सनमायण   

२ िासिपूल पसिम फागो चौक पूिय सिजलुी िान्िसमटरछेई िरपर िखु्खा डाँडामा बोररङ्ग माँग गने   

३ भरपुर २ सशिशसि कृिक िमिूलाइ बोररङ्ग माँग गने   

४ ियपत्री टोलमा सडप बोररङ्ग ममयत र िञ्चालन   

वडा नं.७ 

१ बगरे खतेी कृिक िमिूलाइ कृसि तासलम तथा िामग्री सितरण गने   

वडा नं.१० 

१ ईजायसशल कृिक िमिूलाइ प्रोत्िासित गने   

वडा नं.११ 

१ सतत्री गाछी बाँध २ ठाईँ बाधी पानी व्यिसस्थत गनुय पने सडसभजन सिचाइ 

कायायलय २ गोजा पैनी ५ नं. खण्डमा सनरन्तरता ४ नं. खण्ड नया सनमायण गनुय पने 

३ सिरेन राजिंशीको घरछेई सडप बोररङ्गको व्यिस्था गनुय पन े

सजल्ला कृसि सिकाि 

कायायलयमा माँग गने 

४ बसुिमान राइको घर  ईिर न्यू जनजागरण कृिक िमिूको खतेीको लासग सड.सब. िक्ि माँग गने िाथै माछा पालन च्याई खतेी I.P.M. कृसि तरकारी 

खतेीका लासग तासलम तथा सिई सिजन िाथै मल सिई प्रसिसध माँग गने 

५ िाना सिचाइ काययक्रम ऄन्तगयत श्री कृरण प्रा.सि. पसिम तफय  २ थान सडप बोररङ्ग माँग गने 

६ न्यू जनजागरण कृिक िमिूका िाथै ऄन्य यि िडामा रिेका कृिक िमिूरुलाइ ईन्नत जातका बोका िगुुँरको सिर र बाख्रा माँग गने 
सजल्ला पश ुििेा 

कायायलयमा माँग गने 
७ नगरपासलका क्षेत्र भर कुकुर बन्ध्याकरण काययक्रम माँग गने 

८ डाले घाँि रोपण र ११ नं. िडालाइ पशपुालन क्षेत्र घोिणा गने 

वडा नं.१३ 

१ सतला काफ्लेको जग्गामा एक थान बोररङ्ग र िो िम्बन्धी मेशीन पाआप सिद्यतु माँग   

२ कान्रु राजिंशीको घरछेई र दिेी प्र.पराजलुकीको घर िामुदासयकछेई जगत राइको जग्गामा बोररङ्गबाट पानी सितरण गनय ५०० मीटर पाआप खररद   

३ प्रमे फूयालको घरछेईको िामदुासयक बोररङ्गबाट पानी सितरण गनय ५०० मीटर पाआप र मशेीन खररद १० एच पी को   

४ ज ेछोसलङ्ग कृसि िमिूबाट तयार भएको बोररङ्गबाट पानी सितरण गनय ४०० मीटर पाआप खररद   

५ यि िाडयमा खानेपानी सितरणका लासग सनम्न िगयिरुका लासग ३० थान ट्यूिेल माँग गने   

वडा नं.१४ 

१ सििाथय चौकछेई सडगेन िजामको बस्तीमा सडप बोररङ्ग थान १   

२ िैसदक िमाज झापा छेई सदनेश कुमीको घरछेईमा सडप बोररङ्ग थान १   

३ पाियती दािालको घरछेईमा सडप बोररङ्ग थान १   

४ सि.पी.प्रसतष्ठान जाने बाटो दसक्षण दिेकुमार भट्टराइको जग्गामा सडप बोररङ्ग थान १   

वडा नं.१५ 

१ लक्ष्मी पोखरेलको घर पूिय पसिम िुदँ ैईिर दसक्षणको एररयामा चारैतफय  समल्ने गरी बोररङ्गको व्यिस्थापन गनुय पन े   

२ दःुखी टोला िोिनलाल गणेशको घर अिपािमा बोररङ्ग िब्जी खतेीको लासग व्यिस्था गनुय पन े   

३ ऄन्जनी मोड दसक्षणको एररयामा सिचाइको व्यिस्थापन गनुय पन े   
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४ 
िालमारा बस्ती पारीजात टोल र त्यिका अिपािका कृिकिरुको िसुिधाका लासग चार फेिको सिद्यतु लाआन र भरपुर १५ िडा भरीका स्थानमा 

अिश्यकता िरेी सिद्यतु सिस्तार गनुय पने   

५ िरस्िती चौक पसिम बागडुग्रा पैनीबाट पुरानो पैनीलाइ व्यिसस्थत गरी सिचाइको व्यिस्था समलाईनु पन े   

६ जगत राइको घरको अिपाि िखु्खा जसमनमा सिचाइको लासग बोररङ्गको व्यिस्था गन े   
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ऄन्य माँग तथा गनुय पने काययहरु एवम ्सझुावहरु 
क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम कैगफयत 

वडा नं.२ 

१ खानेपानी पाआपलाआन धाराको माँग डाँगीबारी नागररक िचेतना केन्रबाट 

माँग  २ मढुा बनाईने तासलम 

३ जलिायु पररितयन िम्बन्धी िचेतना काययक्रम िञ्चालन  
िातािरण िम्बन्धी 

४ िातािरण िधुार काययक्रम िञ्चालन 

५ िाल भरपुर २ भौगोसलक र जनिखं्याको दृसिकोणले िबभैन्दा ठूलो भएकोले िडास्तरीय योजनामा सिसनयोसजत रकम भएकोले नगरपासलका 

पररिदमा छुट्टै ्याकेज ल्याईन अग्रि गने 
  

६ पुरानो बाटोलाइ २० फुटे बनाईने िम्बन्धी व्यिस्थालाइ पुनरािलोकन गन े   

७ ्लसटङ्गका बाटोिरुमा नालािरु नभएकोले त्यिता बाटोलाइ पसन सिकािमा ऄिरोध नअओि ्।   

वडा नं.४ 

१ सिकाि बजटे सिसनयोजन गदाय जनिखं्या र भूगोललाइ िरेेर बजेट सिसनयोजन गनुय पन े   

२ २० सफट भन्दा कम भएको बाटोलाइ स्तरीकरण गरेर त्यस्ता िाना बाटोिरुलाइ पसन लगानी गनुय पन े   

३ बस्ती सिकाि कम्पनीले ्लसटङ्ग गरेको जग्गामा कम्पनीले छाडेको खलु्ला क्षेत्र पसिचान गरी िरंक्षण गनुय पन े   

वडा नं.५ 

१ सिद्यतु जडान गने िकुुम्बािी टोलमा   

२ शासन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडान गनय अिश्यक पिल गने   

३ पोखरी िरपरको फोिर व्यिस्थापन नभएकोले पोखरीमा फाल्दा दगुयसन्धत भएकोले फोिर व्यिस्थापन गने   

४ िनुमान मसन्दरदसेख शासन्त टोल िुँद ैकल्याण भूसम जाने बाटो स्तर िसृि गन े   

५ नगरको बाटो स्तर िसृि गने   

६ सझलसमसलया पुलमा लगाआएको प्रोटेक्शन िाल सिस्तार गरी ऄझ ैदसक्षण शकंर टोलतफय  पसन लगाईनु पन े   

वडा नं.६ 

१ नगरपासलकाले िफाइ शुल्क भनेर यि िियदसेख रु.१००।०० सलएकोमा िफाइ भनेर कता खचय िुन्छ । ऄसन बाटोको दिुैतफय  झारपात ईम्रेर िफा 

गनय अईदनैन् नगरपासलकामा भन्दा पसन िनुुिाइ भएन । 

  

२ नगर सिकािको लासग नगरपासलकाको बाटो िुदँ ैमचेी जिाँ बाँध बनाआएकोछ । त्यिाँ छेईसतर Fun park बनाए कस्तो िोला ।   

वडा नं.७ 

१ पूिायञ्चल क्षेत्रको दोस्रो धासमयक रथको िंरक्षण गनुय   

वडा नं.९ 

१ भुस्यािा कुकुरिरु सनयन्त्रण गनुय पने   

वडा नं.११ 

१ ता्लेजङ्ुग केचना िडक कालोपत्रे   

२ मचेी पूल सनरन्तरता तथा िुलाकी िडक सनमायण   

३ भरपुर सिमानस्थलबाट पूिी पिाडी क्षेत्र आलाम ता्लेजङ्ुग खोटाङ्ग ओखलढुङ्गा िोलुिम्मको अन्तररक ईडान तथा ऄन्तरासरिय ईडान   

४ भरपुरबाट रासधकापुर िुदँ ैबगंलादशे जाने बाटो खलुाईने   

५ भरपुरमा िखु्खा बन्दरगाि सनमायण   

६ ग्रासमण सिकाि प्रसशक्षण केन्रको जग्गामा कृसि क्याम्पि सनमायण   

७ मचेी नदी सनयन्त्रण पूियतफय  भारतले बाँध सनमायण गरी खोला सनरन्तर नेपालतफय  अईनाले िीमा स्तम्भ ऄव्यिसस्थत िुदँा िीमा एसकन गरी िीमा 

स्तम्भ व्यिसस्थत गनुय पने र मचेी नदीमा बाँध सनमायण गनुय पन े

  

८ भरपुर नगर क्षेत्रमा एक ईच्च स्तररय िगं्रिालय व्यिस्थापन   

९ भरपुरको िीमामा रिेको सकचकबध िरंक्षण र नेपालको िबभैन्दा िोचो स्थान केचना किलको िरंक्षण िम्बियन र सिकाि   
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१० नदी ईकाि क्षेत्रमा िन व्यिस्थापन एक शिर एक ईद्यान काययक्रम   

११ भरपुर नगरबाट ईत्पासदत फोिर व्यिस्थापन गरी मल ईत्पादन तथा पुनः प्रयोग गने गरी प्रशोधन केन्र सनमायण   

१२ भरपुर १० सस्थत मचेी रङ्गशालाको व्यिस्थापन गरी ऄन्तरासरिय स्तरको बनाईनु पने   

१३ खलुा सदशामिु भरपुर नगर तथा धिुाँ रसित भरपुर नगर बनाईने   

१४ भरपुर नगर क्षेत्रमा कृिकिरुका लासग कोल्डस्टोर सनमायण   

१५ दगु्ध सचस्यान केन्र िा डेरी ईद्योग िञ्चालन   

१६ िातािरण िरंक्षणमा मसिला ििभासगता िम्बन्धी तासलम िातािरण िम्बन्धी 

वडा नं.१३ 

१ नगरपासलकाले िडास्तरीय फूटबल काययक्रम िञ्चालन गदाय खलेाडीिरुलाइ तयारीका लासग जिी बटु र बलको व्यिस्था गनुय पने   

२ कलबलगुडी ऄन्तगयत दईेसनया खोलाको सकनारमा रिकेो िुकुम्बािी टोलमा रिकेो मलामी घरको िरुक्षा गनुय पने   

३ यि सिद्यालयमा गमी मौिममा पँखा भएर पसन कक्षा ४ र ५ मा झ्याल ऄिुरसक्षत िुदँा जडान गनय झ्यालमा सग्रलको अिश्यकता 

कलबलगुडी प्रासिबाट पेश भएका 

योजनािरु 

४ यि सिद्यालयको चौरी गसिरो भएको िुनाले माटो पुने  

५ 
सिद्यालयको िातािरण स्िच्छ र अकियक बनाईन फूलबारीको भाग िमते माटो पुराईने र आटाको िानो िाल गरी फूलबारीको भाग िरुसक्षत 

बनाईने अिश्यकताले िो कायय गने 

६ यि सिद्यालयका झ्यालिरुमा रँगरोगन गनयका लासग अिश्यक िियोग 

७ िडामा रिकेा िम्पूणय बाटा िडकिरु प्रासिसधक खटाइ स्तर कायम गनुय पने र बाटािरुको नामाकरण गरी चोक चोकमा िाआनबोडय राख्नु पने   

वडा नं.१४ 

१ नेपाल िरकारको रासरिय योजनामा परेका योजनािरुलाइ पूणय गराईनका लासग भरपुर न.पा.ले पुनः सिफाररश गरी पठाईने   

२ िडा नागररक मञ्चका पदासधकारी तथा िदस्यिरुलाइ तासलमको व्यिस्था गनुय पने   

३ चाँदनी मागय िुदँ ैमन्त्री टोलिम्मको लगभग ४०० मीटर बाटो सपच गनुय पन े   

४ सिपी चौकदसेख पूियको ऄद्वतै मागयको बाटो दायाँबायाँ नाली िफा गनय रु.५० िजार र पानी सनकािा गने   

५ जषे्ठ नागररक भिन पूणय गनयका लासग केन्रमा रु.५० लाख माँग गने   

६ मतै्री टोलको खानेपानीदसेख लेखनाथ चौकिम्म पानी डुबान क्षेत्र भएको िुदँा पानीको सनकािा गनय माँग   

७ सितायमोड िडक खण्डको बरगाछी चौक पूिय लक्ष्मी न्यौपानेको घर पूियबाट ईिरतफय को बाटो ग्राभेल र िडक स्तरिसृि   

८ जनादयन न्यौपानेको घर िुदँ ैपसिम पुरुिोिम ऄसधकारीको घर िुँद ैजाने बाटो स्तरिसृि   

९ धनुिमोड सिभूसत दसक्षण सिपी मागयको मखुमा कल्भटय सनमायण   

१० केशर चौलागाइको घरबाट ईिर जाने बाटो ग्राभेल   

११ सिपी मागय रसि राजिंशीको घर ऄगाडी पानीको सनकाि िाथै ३ थान ह्यमू पाआप   

१२ सितायमोड िडक खण्डमा पने कमयचारी िगंठन भिन र खरखरेको घर िरपर धरैे घर डुबाईने भएको िुदँा पानी सनकािा गनुय पने   

१३ सिपी मागयदसेख सललयन राजिंशीको घर िुँद ैनगेन राजिंशी र लटखटु राजिंशीको घरिम्म ग्राभेल   

१४ बरगाछी ईिरको जग्गािरुमा िाररङ्ग   

१५ एकराज पोखरेलको घर दसक्षण परमेश नेईपाने र खमेराजको जग्गाबाट गोसिन्द सकशोर थापाको जग्गा िुदँ ैििृाश्रम िुदँ ैशारदा भण्डारीको 

ऄगाडी जोसडने बाटो ग्राभेल   

वडा नं.१५ 

१ भरपुर नपाले २०७२ मा शरुु गरेको िडास्तरीय फूटबल प्रसतयोसगतालाइ सनरन्तरता सदइ ऄन्य खलेकुद िामग्री सितरण गने   

२ निदगुाय मसन्दर सनमायणाधीन काययका लासग िामग्री खररद गनय रकम माँग गने   

३ शकंटिरेश्वर सशि पाञ्चायन मसन्दरको पुस्तकालय र िसमक्षालय भिन सनमायणका लासग रकम माँग   

४ जलसििंदिेी पाञ्चायन मसन्दरको ममयत िम्भारका लासग रकम माग   
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सम्बगन्धत गवषयगत  गनकायहरुमा पेश गनय गवगभन्न िेत्रबाट माँग भएका योजना तथा काययक्रमहरु 

क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 
योजना तथा काययक्रमको 

ठेगाना 
कैगफयत 

१ अपँगाछीदसेख दसक्षण सकच्चकबध जाने पुरानो बाटो पृ् िीनगरबाट अएको नक्शाको बाटोिम्म ग्राभेल गनुय पन े भरपुर १ नगर स्तरीयमा  

२ अपँगाछीदसेख पसिम िडा कायायलय जाने बाटो ग्राभेल गनुय पने भरपुर १   

३ ियंुि जनकल्याण कृसि िमिू तथा ििकारीबाट कृसि िम्बन्धी काययक्रम िञ्चालनमा िियोग भरपुर १   

४ बागडुग्रा पैनीको दसक्षण जाने शाखा पैनी ममयत गनुय पने भरपुर १   

५ सकच्चकबध मसन्दरदसेख ईिर दसक्षण बाटो सिस्तार र िोिी मसन्दरदसेख पूिय पसिम बाटो ग्राभेल गने भरपुर १   

६ अदयश प्रा.सि. भैिाबारीको भिन ममयत गने भरपुर १   

७ झोडा सदलकृरणको घर पसिम सदपा िोलीको पूल ममयत (स्लायब कलभटय)  गने गरी माटो पुने िोिी मागयका १२ पोलमा सिद्यतु 

तार सिस्तार गने 

भरपुर २ िडा स्तरमा िमािेश गने 

८ पुकार राजिंशीको घर पसिम िडा कायायलय जोसडने २० फुटे बाटो सिस्तार भरपुर २ िडा स्तरमा िमािेश गने 

९ पुकार राजिंशीको घर पूिय रिेको िा कमलसििं गाईँ पूिय रिकेो राजिंशी मूदायघाट िरंक्षण घरेाबारा तथा सतन सिनान घाट 

सनमायण 

भरपुर २ िडा स्तरमा िमािेश गने 

१३ सझलसमसलया पूलको पंखा लगायत बाटो सनमायण गने भरपुर २   

१४ िििती राजिंशीको घरबाट पोखरी जाने बाटोिम्म ९ थान सबजलुीको पोल र २ थान ह्यमू पाआप तथा बाटो ग्राभेल गन े भरपुर २   

१५ जनकल्याण सन मा सि स्कुलको िरपर नाला बनाइ ह्यमू पाआप राख्ने भरपुर २   

१६ जनकल्याण सन मा सि स्कुलबाट डम्बर खपाङ्गीको घरिम्म १ सक.मी. बाटो ग्राभेल भरपुर २   

१७ ितानु बस्तीमा ५०० मीटर बाटो सिस्तार र ग्राभेल गने भरपुर २   

१८ माझी गाईँको सबचको बाटोबाट दईेसनया िुरेश रानाको घर िुँद ैदईेसनया पुल सनस्कने बाटो सिस्तार गने भरपुर २   

१९ माझी गाईँमा सिद्यतु लाआन सिस्तार १० थान पोल र तार िसित गने भरपुर २   

२३ बागडुग्रा पुल सनमायण गने भरपुर ३   

२४ भरपुर िल्दीबारी सिमानामा सबद्यतु लाआन सिस्तार गन े भरपुर ३   

२५ सतलकबिादरु लुआटेलको घरछेई १ थान सिद्यतु पोल जडान भरपुर ४   

२६ सक्रसस्चयन स्कुलबाट खोलािम्मको बाटो सिस्तार गने भरपुर ४   

२७ सक्रसस्चयन स्कुल जाने बाटोको सिद्यतु पोलमा तार सिस्तार गने भरपुर ४   

२८ कृरण द्वपैायन मसन्दर ममयत भरपुर ४   

२९ िनुमान मसन्दरको दसक्षण पखायल सनरमाण तथा पूिय पट्टीबाट कल्याण भूसम जाने बाटो सनमायण भरपुर ५   

३० सिद्यतु लाआन सिस्तार तथा जडान भरपुर ५   

३१ गौशाला मोडदसेख पसिमपट्टीको डे्रनमा पक्की नाला सनमायण तथा बाटोको स्तरिसृि गनय िपोटय िाल सनमायण गनुय पन े भरपुर ५   

३२ शासन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडानमा अिश्यक मिल गने भरपुर ५   

३३ ऐसतिासिक पोखरी (भरपुर ५) को िरपर फोिर व्यिस्थापन गरी िडक ग्राभेल तथा कालोपत्र ेबनाईनु पने भरपुर ५   

३४ सझलसमसलया पूलमा लगाआएको प्रोटेक्शन िाल सिस्तार गरी ऄझ ैदसक्षण शकंर टोलतफय  पसन लगाईनु पने भरपुर ५   

३५ िरेक सिद्यतु पोलमा सि एफ एल बल जडान गनुय पने भरपुर ५   

३६ ठूला िाना िडकिरुको स्तरिसृि तथा कालोपत्रे िडक सनमायण िाथै डे्रनको सनमायण अिश्यक  भरपुर ५   

३७ िडामा रिकेो बालबासलकािरुका लासग बालमतै्री काययक्रम तथा योजना सनमायण गनुय पने भरपुर ५   

३८ भरपुर ईच्च मा सिको पूिय क्षेत्रमा रिकेो सिद्यालयकै जग्गामा ििकाययका िाथ िरिफाइ तथा पयायिरण कायययोजना बनाईने भरपुर ५   

३९ भरपुर नगर क्षेत्र भरीकै फोिर िंकलन गरी भरपुर ५ को मचेी नदीमा डम्पीङ्ग गरी व्यिस्थापन भैरिकेोमा कसिलेकािी अगो 

लगाआ सदनाले दसुित धिुाँबाट पसिम पट्टीको टोल नयाँबजार प्रभासित िुने गरेकोले िोको व्यिस्थापन गनय पिल गन े
भरपुर ५ 

  

४० पन्नालाल चौक पूिय दबे ुसघसमरेको घर पूिय पैनीिम्म पक्की नाला िसित बाटो सिस्तार गने तथा सनमायण भरपुर ७   

४१ सकराँत कल्याण िसमसत िामूदासयक भिन सनमायण िियोग भरपुर ९   

४२ रासरिय ऄनुिन्धान कायायलय नसजकको कच्ची बाटो ग्राभेल गने भरपुर १०   
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क्र.सं. योजना तथा काययक्रमको नाम 
योजना तथा काययक्रमको 

ठेगाना 
कैगफयत 

४३ श्री कृरण प्रणामी मसन्दरको शौचालय र कम्पाईण्ड िाल सनमायण गने भरपुर १०   

४४ िरुज सिश्वाि स्मसृत भिन सनमायण िियोग भरपुर १०   

४५ आन्र सििं राजिंशीको घर िुदँ ैघोडामारा जाने बाटो पक्की नाला िसित कालोपत्र ेगने भरपुर १०   

४६ अदिािी जनजाती कृिक िमिूलाइ ३ थान सडप बोररङ्गः जगेश्वर राजिंशी कान्टु राजिंशी र िन्तबिादरु सदयालीको जग्गामा भरपुर ११   

४७ शासन्त चौक िुद ैिमन राजिंशी र िारुन समयाँको सबचको रमन टोलिम्मको नक्शाको बाटो खोल्ने तथा ममयत गने भरपुर ११   

४८ िडा नं. ११ को धुलाबारी मागय सशरानमा के सब अआ आटाभट्टा सनर पुिातुबाडी जाने बाटोको खाल्डोमा स्लायब कलभटय सनमायण भरपुर ११ िडा स्तरमा िमािेश गने 

४९ चम राजिंशीको घरदसेख केतु राजिंशी रकम बस्तीिम्मको बाटो सिस्तार तथा ग्राभेल गने काम भरपुर ११   

५१ िकुुम्बािी टोल सनराशा राजिंशीको घर पूिय िसडया खोलामा तटबन्धन भरपुर १२   

५३ लेखनाथ चौक िुदँ ैकाफ्ले टोल िुदँ ैिल्दीबारी जोड्ने दईेसनया खोलामा पक्की पूल सनमायण  भरपुर १३   

५४ कलबलगुडी प्रसशक्षण केन्र िकुुम्बािी टोल पछाडी मलामी सिश्रान्ती घरको सनमायण तथा रंगरोगन भरपुर १३   

५५ लेखनाथ चौक िुदँ ैकाफ्ले टोल दईेसनया पुलको बाटो कालोपत्र ेपक्की नाला िसितको योजना सनरन्तरता भरपुर १३   

५६ केन्र मोडदसेख प्रसशक्षण केन्र कलबलगुडी जाने बाटो पक्की नाला िसित ड्रेन िसित िडक सिस्तार भरपुर १३   

५७ चन्रगढी खानेपानी ईपभोिा िसमसतलाइ िियोग भरपुर १४   

५८ बधशालामा पम्प २ िटा राख्ने भरपुर १४   

५९ पारीजात चन्रगढी तेस्रो खानेपानी ईपभोिा िसमसतको सफल्टर जडान भरपुर १४   

६० कृरण प्रा.सि. मा पक्की कम्पाईण्ड सनमायण भरपुर १४   

६२ चन्रगढी बजारको काली मसन्दर पछाडी सनरबिादरु राइको घरदसेख माछा माि ुसबक्री कक्ष बधशाला िुदँ ैमचेी राजमागय जोड्ने 

पक्का नाला बनाईने योजना सनरन्तरता 

भरपुर १४   

६३ रंसगयाडाडा दईेसनया खोलामा असदिािी जनजाती मलामी सिश्रान्ती घर सनमायण     

६४ सडल्लीराम सचया बगान ईिर सनचा झोडा पैनीमा तटबन्धन गने ितार बस्तीमा     

७० लेखनाथ पुस्तकालयको स्तरिसृि तथा अन्तररक व्यिस्थापन कायय भरपुर १४   

७१ असदिािी राजिंशी जासतको भािा धमय िसं्कृसत ररसतररिाज लगायत िरंक्षण र प्रबियन गनय ऄनुिन्धान केन्र स्थापना गनय 

अिश्यक पिल गने 

    

७२ कलबलगुरी प्रसशक्षण केन्रको पययटकीय स्थल िंरक्षण गनयका लासग दईेसनया खोला तटबन्धन गने     

७३ भरपुर नगर िासबक चन्रगढी मिशेपुर भरपुर िमेसटने गरी ररङ्ग रोडको सिस्ततृ ऄध्ययन ििे गने     

७४ ऐसतिासिक पययटसकय स्थल चन्रगढको िरंक्षण गनय अिश्यक पिल गने     

७५ मिशेपुर मन्त्री चौक दसक्षण बगान पसिम पाँच कटे्ठ िुदँ ैज्ञाने चौक जाने बाटो     

 

सम्बगन्धत गवषयगत  गनकायहरुमा पेश गनय  सघं ससं्था  माफय त माँग भएका योजना तथा काययक्रमहरु 

क्र.ि.ं योजना तथा काययक्रमको नाम माँग गने िघं िसं्थािरुको नाम तथा ठेगाना 

१ ऄधरुो भिन सनमायणका लासग रकम माँग तथा सिफाररश िम्बन्धमा श्री निदगुाय मसन्दर व्यिस्थापन िसमसत भरपुर १५ सििम टोल 

२ भिन सनमायणका लासग बजेट सिसनयोजन गने  श्री जषे्ठ नागररक कल्याण िसमसत भरपुर १४ 

३ पक्की नाला सनमायण िम्बन्धमा सदनेशदाि तत्मा लगायत       भरपुर ७ 

४ ऄधरुो भिन सनमायणका लासग िामग्री ईपलब्ध गराइ सदने मसिला जागरण िसमसत        भरपुर १४ 

५ मण्डप सनमायण ऄनुदान िम्बन्धमा श्री सशिपाञ्चायन मसन्दर सनमायण तथा व्यिस्थापन िसमसत  भरपुर १२ 

६ सडप बोररङ्ग २ िेट र अधसुनक कृसि खतेी िम्बन्धी क्षमता ऄसभिसृि  श्री शान्तीसद्वप कृिक िमिू भरपुर १२ 

७ केन्रको िडकको स्तर िसृि िम्बन्धमा ग्रामीण सिकाि प्रसशक्षण केन्र 

८ खानेपानी पाआप सिस्तार माँग िम्बन्धमा चन्रगढी दोस्रो खानेपानी ईपभोिा तथा िरिफाइ िसमसत भरपुर १२ 

९ सिपमलूक तासलमका  लासग रकम माँग िम्बन्धमा निजागरण नारी ईत्थान मञ्च भरपुर १२ 

१० भिन सनमायणका लासग बजेट सिसनयोजन गने 
ऄन्तरजाती सििासित नारी शिसिकरण मञ्च भरपुर १२ 

११ अधसुनक कृसि खतेी िम्बन्धी क्षमता ऄसभिसृि तासलम तथा भ्रमण 
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१२ ईदघोिण तासलम 

१३ नाला मासथ स्लायब कभर लगाईने माँग िडा नं.६ भानुनगरिािी 

१४ कम्पाईण्ड िाल सनमायणका लासग रकम ईपलब्ध गरी सदने सकरात राइ यायोक्खा प्रारसम्भक नगर कायय िसमसत 

१५ कृसि िम्बन्धी योजना िमािेश गरी सदने बारे न्यू जागरण कृिक िमिू शान्ती चौक भरपुर ११ 

१६ रा ि ि भिन ममयत िम्भारका लासग बजटे सिसनयोजन रासरिय िमाचार िसमसत भरपुर  

१७ एच अइ भी जनस्िास््य व्यिस्थापन तथा प्रजनन सशक्षा काययक्रम िञ्चालन लिकुश अश्रम भरपुर ८ 

 


