
नगर र केन्द्र स्तरबाट माग गने योजनाहरु 

वडा नं. २ 

नगर स्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको 

सकेंत नम्बर  
योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   बुट्काहन घरवनर जोतपरु कुलोमा कल्भर्ट वनमाटण 

राजापरु - २, 

नयााँगाउाँ  
१०,००,०००.   

२   
श्री न.े रा. मा. वि. नयााँगाउाँमा सलुभ खानपेानी 

ट्डिूले धारा वनमाटण 

राजापरु - २, 

नयााँगाउाँ  
२,००,०००.   

३   
विद्यतु सिस्रे्शन दखेी सोहररया सम्म मार्ो पर्ानी 

तथा बार्ो ग्राभले 

राजापरु - २, 

नयााँगाउाँ  
२५,००,०००.   

४   
बदालपरुको इन्रे्क नवजक मसानघार् तथा प्रवतक्षलय 

वनमाटण  

राजापरु - २, 

नयााँगाउाँ  
१०,००,०००.   

 

प्रदेश / केन्द्रस्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको 

सकेंत नम्बर  
योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   थारु सगं्राहालको अधरुो प्रखाटल र गरे् वनमाटण   राजापरु - २     

२   बाला बजार दवेख थारु सगं्राहालय सम्म बार्ो ग्राभले    राजापरु - २     

३   

गेरुिा गााँउपावलकाको वसमाना दखेी राजापरु 

नगरपावलका िडा न.ं ५ जयपरुको वसमाना  सम्म 

मलैानालामा तट्बन्धन 

  राजापरु - २     

४   
नयााँगाउाँ  जब्दाहन घरवनर वसचाई सडकको झरनमा 

पुल वनमाटण  
  राजापरु - २     

५   तनाट बगटदवह खल्लामा पलु वनमाटण    राजापरु - २     

६   
नयााँगाउाँ  विस्तान र्ोल दखेी पूिट जान ेबार्ो तर्न्धन 

तथा बार्ो विस्तार गन े 
  राजापरु - २     

 

 

वडा नं. ३ 

नगर स्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको सकेंत 

नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   मरैुया क्रमागत वपच परुा गने   राजापरु - ३     

२   

ररनशेा बोर्डडङ दखेी िसन्ता गाउाँ  सम्म बार्ो 

स्तरउन्नती तथा बार्ो ग्राभले गन े    राजापरु - ३     

३   

रे्वडया चोक दखेी पिुट वपच बार्ो सम्म स्तरउन्नती र 

वपच गन े    राजापरु - ३     

४   िडा कायाटलयलाई जग्गा खररद र भिन वनमाटण    राजापरु - ३     



५   

नगंापरुको वपच दवेख पिुट आरावमल हुद ैससदरुा गाउाँ  

को वसमाना सम्म स्तरउन्नती सवहत बार्ो ग्राभले 

+कल्भर्ट वनमाटण      राजापरु - ३     

६   

वतघ्रा गाउाँ  दखेी प्रयागपरु हुद ैमरैुया सम्म बार्ो 

स्तरउन्नती र बार्ो ग्राभले     राजापरु - ३     

७   

प्रयागपरु दवेख क्रान्तीपरु हुद ैसोहररया सम्म बार्ो 

ग्राभले    राजापरु - ३     

८   रे्वडया भण्डारीको घर नवजक कल्भर्ट वनमाटण     राजापरु - ३     

९   बसन्ता गाउाँ  बुढीकूलोमा जाली तर्न्धन     राजापरु - ३     

१०   मरैुया विन्तीराम थारुको घर नवजक कल्भर्ट वनमाटण    राजापरु - ३     

११   श्री न.े रा. आ. वि. को घरेा पखाटल वनमाटण    राजापरु - ३     

१२   श्री सरस्िती प्रा. वि. को फिल्डमा मार्ो पर्ानी    राजापरु - ३     

१३   िागशे्वरी प्रा. वि. मरैुयामा स्र्ोर कोठा वनमाटण    राजापरु - ३     

१४   रे्वलिोन लाईन विस्तार     राजापरु - ३     

१५   पोल - ५८ थान  र तार -५८०० वम.    राजापरु - ३     

१६   

चक्खापरु, नगंापरु, रे्वडया र मरैुयामा गााँउघर 

वक्लवनक भिन वनमाटण    राजापरु - ३     

१७   

रे्वडया चोक दवेख िडा न.ं५ को वसमाना सम्म 

बार्ोको दााँया िााँया िकृ्षारोपण गन े    राजापरु - ३     

१८   प्रयागपरुको अधरुो कल्भर्ट वनमाटण     राजापरु - ३     

 

प्रदेश / केन्द्रस्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको सकेंत 

नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   

िडा न.ं ४ को वसमाना दवेख मरैुया हुद ैिडा न.ं २ 

को सोहररया सम्म बफुढकुलामा तार जाली तर्बन्धन                        राजापरु - ३     

२   

िडा न.ं ४ को वसमाना दवेख मरैुया हुद ैिडा न.ं २ 

को सोहररया सम्म बार्ो स्तरउन्नती र ग्राभले    राजापरु - ३     

३   मरैुया जरुरकुला मा पक्की कल्भर्ट वनमाटण     राजापरु - ३     

४   वतघ्रा भोसरुाम थारुको घर नवजक कल्भर्ट वनमाटण    राजापरु - ३     

५   बसन्ता मा झलुुङ्ग ेपलु    राजापरु - ३     

६   ससदरुा र िडा न.ं ५ जोड्न ेझलुुङ्ग ेपलु    राजापरु - ३     

७   

रे्वडया चोक दवेख पिुट खते हुद ैबसन्ता जोड्न ेबार्ो 

वनमाटण     राजापरु - ३     

८   

ररनशेा बार् बसन्ता जान ेबार्ो को वभम्मापरु 

कुलोमा कल्भर्ट वनमाणट     राजापरु - ३     

 

 

 

 



वडा नं. ४ 

नगर स्तरबाट 

क 

स 

योजनाको 

सकेत नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   प्राथवमक स्िास््य केन्र मा स्िच्छ खान ेपावनको ब्यिस्था  राजापरु ४     
२   खतेिुा पुरुिा दखेी बसन्ता जान ेबार्ो ग्राभले राजापरु ४     
३   अनन्तपरु  दवेख कावल मन्दीर हुद ैमनोज भण्डारी  घर 

सम्म बार्ो ग्राभले  

राजापरु ४     

४   ससचाई कायाटलय महाविरको घर नवजक मरुकट्टा कुलोमा 

पक्की पलू ननमााण 

राजापरु ४     

५   ररनशेा बोर्डडङ दवेख क्याम्मस जान ेबार्ो ग्राभले सवहत 

वपच गन े

राजापरु ४     

६   मरुकट्टा कूलोको कल्भर्ट मा पंखा वनमाणट राजापरु ४     
७   एकलनैी बार्ो वपच गन े राजापरु ४     
८   सबुदेी को होर्ल दवेख हुलाक सम्म र जगदम्बा मवन्दर 

दवेख राजापरु नगरपावलका को नयााँ भिन हुद ैवपच बार्ो 

सम्म वपच गन े 

राजापरु ४     

९   राजापरु बजार क लाईन को बार्ो स्तरउन्नवत ढल वनकास 

सवहत वपच गन े

राजापरु ४     

१०   राजापरु नगरपावलका को आ.ि. ०७४।०७५ को क्रमागत 

योजनाहरु   परुा गन े

राजापरु ४     

 

वडा नं. ५ 

प्रदेश / केन्द्रस्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको 

सकेंत नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   

राजापरु ५ र राजापरु ३ जोड्न ेवसन्दरुा घातमा पक्की 

पुल वनमाटण   राजापुर - ५     

२   

राजापरु २ जोतपरु दखेी बदालपरु पहाडीपरु बसन्ता हुद ै

राजापरु ८ धोविनपरु जोड्न ेसडक कालो पत्र े  राजापुर - ५     

३   

राजापरु ५ भौरा चोक दवेख दक्षीण सडुिा भोकपरु 

हुलाकी सडक जोड्न ेबार्ोमा कालो पत्रे   राजापुर - ५     

४   

राजापरु ५ कालाबन्जर घार् दखेी पिूट वत्रिणेी बजार, 

जयपरु, खल्ला जयपरु पहावडपरु हुद ैमरैुया पलु सम्मको 

बार्ो कालो पत्र े   राजापुर - ५     

५   

राजापरु ६ विक्रमपरु चोक दखेी कृष्णा नगर जयपरु हुद ै

बरगदही सम्मको सडक कालो पत्र े  राजापुर - ५     

६   

राजापरु ५ बदालपरु– वनहालपरु– छोत्की भौरा र झप्ती 

गाउाँमा ५० के. वि. को ट्रन्सिरमर जडान   राजापुर - ५     

७   राजापरु ५ को िडा कायाटलय भिन वनमाटण   राजापुर - ५     

८   

बसन्ता दखेी रसपरुुिा जान ेबार्ोमा पन ेबढुी खोलोमा 

झलुुङ्ग ेपलु वनमाटण   राजापुर - ५     



९   

राजापरु ५ झप्र्ी दखेी गरेुिा गाउाँपावलका ६ गौचरण 

जान ेबार्ोमा रहकेो मलैा नालामा झलुुङ्गे पुल वनमाटण   राजापुर - ५     

१०   

पहावडपरु दवेख बावजसडुिा – वनहालपरु हुद ैधोविनपरु 

हुलाकी राजामागट सम्मको सडक कालो पत्र े  राजापुर - ५     

११   वत्रिणेी बजारमा सहरी स्िास््य वक्लनीक वनमाटण   राजापुर - ५     

१२   

जोतपरु बार् बदालपरु आउन ेबार्ोमा पन ेबङ्गाली 

झरणको फकनारमा रररे्वनङ िाल वनमाटण   राजापुर - ५     

१३   न.े रा. आ. वि. बदालपरुको चार कोठे भिन वनमाटण   राजापुर - ५     

१४   

कृष्णानगर जयपरु कुलोमा पानी िकुिा पक्की वडल 

वनमाटण   राजापुर - ५     

१५   

झप्र्ी दवेख वत्रिणेी बजार - जयपरु - पहाडीपरु सम्म 

सडक कालो पत्र े  राजापुर - ५     

१६   

िडा न.ं ८ को वसमाना धोविनपरु दखेी उत्तर िडा न.ं २ 

सोहररया सम्म दिु ैफकनारमा तर्बन्धन   राजापुर - ५     

१७   

जयपरु दवेख कृष्णानगर सम्म र्परा कुलोको दिु ैतिट  

तर्बन्धण वनमाटण   राजापुर - ५     

१८   चमकपरु मलैा नालामा तर्बन्धन   राजापुर - ५     

१९   

जयपरु कृष्णनगर – पहावडपरु – खल्लाजयपरु र 

वनहालपरु गााँउमा पक्की दिेथान  वनमाटण   राजापुर - ५     

२०   

फकसान मा. वि. को अधरुो भिन वनमाटण  
 राजापुर - ५     

२१   

बदालपरु पश ुसिेा केन्र / उप केन्रको भिन वनमाटण  
 राजापुर - ५     

२२   

जयपरु वशि मवन्दर दवेख उत्तर चनैपरु हुद ैगरेुिा 

गााँउपावलका सम्म सडक कालो पत्र े  राजापुर - ५     

  

बदालपुर कुलोको बााँध ब्यवस्थापन  
राजापुर - ५   

  

बदालपुर स्थीत न .पा. को जग्गामा ब्यवस्थीत बजार 

ब्वस्थापन  राजापुर - ५   

  

 बङ्गाली झरनमा  पक्की स्लोप वनमाटण 

राजापुर - ५   

  

जयपरु मवन्दर दवेख उत्तर चनैपरु सम्मको बार्ो वपच  
राजापुर - ५   

  

खल्लाजयपरु ढुम्री कुलोको पक्की वडल वनमाटण  
राजापुर - ५   

  

वत्रिणेी बजार दवेख कृष्णनगर हुद ैवसचाई रोड जोड्न े

कालो पत्र े 
राजापुर - ५   

  

जयपरु चमकपुरुिा र्ोलको मलैा नालामा तर्बन्धन 

राजापुर - ५   

  

दयारामपरु दखेी जोतपरु सम्म रतयैा नालामा तर्बन्धन  
राजापुर - ५   

  

जयैपरु कुसमु्माघार् र्परा कुलोमा तर्बन्धन  
राजापुर - ५   

  

र्परा कुलो फकनारमा जयपरु दवेख कृष्णनगर सम्म 

तर्बन्धन  
राजापुर - ५   

  

पहाडीपरु पट्ठरडााँडामा डुड वनमाटण  
राजापुर - ५   



  

पद्मकुमारी मा. वि. को चार कोठे भिन वनमाटण  
राजापुर - ५   

  

बसन्ता दवेख वनहालपरु बावजसदिुा हुद ैपाहावडपरु 

सम्मको सडक कालो पत्र े। 
राजापुर - ५   

 

वडा नं. ६ 

नगर स्तरबाट 

कं 

स.ं 

योजनाको 

सकेंत 

नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   

जोगीपरु चोक दवेख महादउेली हुद ैमानपरु सम्म 

बार्ो ग्राभले  

राजापुर -६ 

महादेउली १०,००,०००.  सम्पन्न  

२   

सोइली र कोइली जाने खोदवा झरणमा कल्भटा 

ननमााण 

राजापुर - ६ र ९ 

को नसमाना  ७०,००,०००.  सम्पन्न 

३   

अगुवा कृनि  सहकारी भवन ननजकै 

दलैनालाको नकनारमा बाटो नबस्तार र वाल 

ननमााण 

राजपुर - ६ 

मानपुर  १०,००,०००.  क्रमागत 

४  

वाल ननमााण पहाडी नगर जानेबाटोमा मैला 

नालामा 

राजापुर -६ 

पहाडीनगर १०,००,०००. क्रमागत 
. 

वडा नं. ७ 

नगर / प्रदशे र केन्र स्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको सकेंत 

नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   राजापरु न.पा. िाडट न. ७ को कायाटलय 

भिनको वनमाणट  

राजापरु न.पा.७     

२   राजापरु न.पा. िाडट न.७ को खोवल्र्नीपरु दखेी 

भारतीय वसमा सम्म बढुी कुलोमा सरसिाई 

सवहत पफक्क तर्बन्धन   

राजापरु न.पा.७     

३   राजापरु न.पा. िडा न.७ अन्तगटत बदु्ध 

आधारभतू विद्यालयको घरेा पखाटल वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

४   राजापरु न.पा. िडा न. ७ अन्तगटत सरस्िती 

बाल प्रा.वि.को दईु कोठे भिन वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

५   राजापरु न.पा. िडा न. ७ बलेाशा भालिुााँर्ा 

जोड्न ेपक्की पलु वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

६   राजापरु न.पा. िडा न. ४ मकुट ट्टा दखेी 

रा.न.पा. ७ को झलुङु्ग ेपलु सम्म कालो पत्र े

बार्ो वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     



७   राजापरु न.पा. िडा न.४ शावन्तपरु दवेख 

दवक्षण भारतीय वसमा सम्म बार्ो कालो पत्र े 

वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

८   राजापरु न.पा. िडा न.ं ४ को दवक्षण वसमाना 

सघंर्टनगर दवेख भालिुााँर्ा हुद ैकैलालीको 

श्रीलकंा गााँउ सम्म बार्ो ग्राभले 

राजापरु न.पा.७     

९   शहरी स्िास््य केन्रको भिन वनमाणट  राजापरु न.पा.७     

११   राजापरु न.पा.िडा न. ७ वस्थत सन्तोर्ी बाल 

वबकास केन्र को क्रमागत भिन वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१३   बदु्ध सामुदावयक िन उपभोक्ता समहु 

रा.न.पा.७ लाहुरेर्ोल को भिन वनमाणट  

राजापरु न.पा.७     

१४   वसद्धबाबा सामुदावयक िन उपभोक्ता समहु 

रा.न.पा.७ बड्की वभम्मापरुको भिन वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१५   महादिे बाबा सामदुावयक िन उपभोक्ता समहु 

रा.न.पा.७ रामपरुको भिन वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१६   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ को खोल्र्ीवनपरु 

लाहुरेर्ोल, लावल्चपरु, शकंपरु र बलेासामा 

विपद ्व्यिस्थापन का लागी भिन वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१७   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ बलेासा को बाबरुाम 

र्ोलमा मचान वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१८   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ बलेासामा ररसमान 

थारुको खते वस्थत असलम घार्मा मचान 

वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

१९   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ सत्तार िमट वस्थत हकट  

बहादरु शाहको खतेमा मचान वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

२०   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ सत्तार िमट वस्थत 

रमन कुमार रेग्मीको खतेमा मचान वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

२१   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ शकंपरु वस्थत विर 

बहादरु पररयारको खतेमा मचान वनमाणट  

राजापरु न.पा.७     

२२   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ शकंपरु वस्थत बल 

बहादरु रानाको खतेमा मचान वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

२३   राजापरु न.पा.िडा न.ं७ शकंपरु र्ोलमा 

शिदाह गहृ वनमाणट  

      

२४   लावल्चपरु मेिा लाल थारुको घर दखेी 

कविराज पररयारको घर  सम्म बार्ो ग्राभले  

राजापरु न.पा.७     

२५   वत्रिणेी चोक (बडकी वभम्मापरु ) दखेी पन्रु् 

थारुको घर सम्म बार्ो ग्राभले  

राजापरु न.पा.७     

२६   कविराज पररयार को घर नवजक रामपरु झरण 

दखेी गगंा बहादरु महातरा  को घर नवजक 

रहकेो कल्भर्ट सम्म बार्ो ग्राभले 

राजापरु न.पा.७     



२७   शकंपरु िुलगदेा थारु को घर दखेी वबर बहादरु 

पररयारको  घर सम्म बार्ो ग्राभले  

राजापरु न.पा.७     

२८   शकंपरु जिवहर लाल यादिको घर दखेी 

सरस्िती बाल प्रा.वि. सम्म बार्ो ग्राभले 

राजापरु न.पा.७     

२९   लाहुरेर्ोल वचत्र बहादरु गरुुङ को घर दवेख बल 

बहादरु रानाको घर सम्म बार्ो ग्राभले  

राजापरु न.पा.७     

३०   बलेासा भोसिुा थारुको घर नवजक शकंपरु 

कुलो मा बक्स कल्भर्ट वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

३१   बलेासा दशे ुथारुको घर नवजक मरुकट्टा 

झरनमा कल्भर्ट वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

३२   बडकी वभम्मापरु राम हरर थारुको घर नवजक 

रामपरु कुलोमा बक्स कल्भर्ट वनमाणट  

राजापरु न.पा.७     

३३   लाहुरे र्ोल  झोलङु्ग ेपलु नवजक बार्ोको पिूट र 

पविम तिट  ह्यमूपाइप कल्भर्ट वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

३४   शकंपरु गंगा बहादरु आल ेको घर नवजक बार्ो 

को पिूट र पविम तिट  ह्यमूपाइप कल्भर्ट 

वनमाणट 

राजापरु न.पा.७     

३५   लाहुरेर्ोल को दगुाट भगिती मवन्दर वजणोद्धार  राजापरु न.पा.७     

३६   शकंरपरु र्ोल को कावलका मवन्दर वजणोद्धार राजापरु न.पा.७     

 

वडा नं. ८ 

नगर / प्रदशे र केन्र स्तरबाट 

क. 

स.ं 

योजनाको 

सकेत नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

!  /t}Xof / a'9L s'nf]df Joj:yLt t6aGwg tyf 

Joj:yfkg  

j8f g+= * %),)),)),))).  

@  ;8'jf, ef]uk'/, sf]O{nL, k'/}gf x'bF r}gk'/ hfg] 

af6f] sfnf]kq]  

j8f g+= *  !),)),)),))).  

#  wf]jLgk'/, a}7sk'/, kQ]k'/ x'b} k'/}gf hfg] af6f] 

sfnf]kq]   

j8f g+= * &,)),)),))).  

$  cg{xjf tfnnfO{ hnlaxf/ If]qsf] ?kdf lj:tf/ 

tyf ;+/If0f  

j8f g+= * @,)),)),))).  

%  /fhfk'/ * sf] wf]jLgk'/ / ef]uk'/ rf]sdf 

vfg]kfgL 6\ofª\sL tyf nfO{g lj:tf/  

j8f g+= * @,)),)),))).  

^  j8fsf leqL tyf k|d'v rf]sx?df ;8s ;f]nf/ 

h8fg  

j8f g+= * %),)),))).  

&  cJoj:yLt l;rfO{ s'nf]x?nfO{ Joj:yLt ug{ 

kSsL gx/ lgdf{0f 

j8f g+= * !),)),)),))).  



*  sTqLGof 3f6 ;8ssf] bfofF afofF 9n lgdf{0f  j8f g+= *  !,)),)),))).  

 

 

 

वडा नं. ९ 

नगर स्तरबाट 

आ.ि. ०७४ ०७५ को क्रमागत योजनाहरु 

क. स.ं 

योजनाको 

सकेत नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

 १   

चनैपरु गोवडयाना वसमानामा  आर. वस.वस. िाल वनमाटण 

(भौवतक योजना न ं१६)  वडा नं. ९ 2,00,000.   

 २   गोवडयानाको बार्ो ग्राभले ( थप १० लाख मध्यबेार्को )  वडा नं. ९ 4,00,000.   

 ३   चाउवमन बनाउन ेतावलम (लवक्षत तिट  योजना न ं३ )  वडा नं. ९ 1,25,000.   

 ४   दवलत िगट शौचालय वनमाटण (योजना नं १९ लवक्षत )  वडा नं. ९ 1,25,000.   

 ५   

विपन्न तथा जहेन्दार विधाथीलाई छात्रबवृत्त उपलब्ध गराउन े

(योजना न ं९ लवक्षत )  वडा नं. ९ 1,00,000.   

प्रदेश र केन्द्र स्तरबाट 

र् 

क स 

योजनाको 

सकेत नम्बर  योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

 १   

6f]k]Gb| zfxsf] 3/ lg/ bn} gfnf 

df kSsL jfn lgdf{0f  /f= g= kf=  ( O{Zj/Lu+h  10,00,000.   

 २   

leDdfk'/ :jf:Yo rf}sLsf] ejg 

dflyNnf] tnfdf @ sf7] ejg 

lgdf{0f  /f= g= kf=  ( uf]l8ofgf  6,00,000.   

 ३   

k|x/L rf}sL gofF ejg Knfi6/ 

leq, aflx/ tyf @ j6f 9f]sf  leDdfk'/ k|x/L rf}sL ltg3/Jff 2,00,000.   

 ४   algofk'/sf] kSsL jfn lgdf{0f   20,00,000.   

 ५   klSs k'n  

/f= g= kf=  (  / ^ kxf8Lgu/ 

lar kg]{ bn}gfnfdf   80,00,000.   

 ६   algofk'/df sNe6{ lgdf{0f  ;f/bf b]jsf]6fsf] 3/lg/  8,00,000.   

 ७   klSs 8'8 lgdf{0f  klZrd ;f/bf b]jsf]6fsf] 3/lg/  2,50,000.   

 ८   klSs 8'8 lgdf{0f  klZrd l;tf/fd yf?sf] v]tlg/  2,00,000.   

 ९   klSs 8'8 lgdf{0f  

algofk'/df sdnf kf]v|]nsf] 

v]tlg/  10,00,000.   

 १०   sNe6{ lgdf{0f  lbkg/ ksl8ofk'/ s'nf]sf] d'xfg  18,00,000.   



 ११   sNe6{ lgdf{0f  

b'uf{ rf]s b]lv ef/tsf] l;dfgf 

hfg] af6f]df cfzf/fd yf?sf] 

3/ glhs df]tk'l/of s'nf]df  12,00,000.   

 १२   aS; sNe6{ lgdf{0f  

lbkgu/sf] blIf0f 6f]ndf 

cfzf/fd yf?sf] 3/ glhs  15,00,000.   

 १३   ( :yfgdf drfg lgdf{0f  /fhfk'/ g= kf= ( 45,00,000.   

 १४   aGohGt' /f]Sg] cf/ l;= l;= kf]n  

z+s/k/ l;dfgfb]lv lbkgu/ 

l;dgf;Dd  5,00,000.   

 १५   kSsL 8'8 lgdf{0f  

efuL/fh yf?sf] v]t / /fd 

s[i0f yf?sf] v]t lardf      

 १६   

af9L k|sf]kaf6 ;'/lIft /xgsf 

nfuL 8\ofd lgdf{0f  

lai0f' yf?sf] 3/sf] klZrd lj/ 

axfb'/ yf?sf] 3/ ;Dd      

 १७   kSsL t6aGwg  

uf]l8ofgf l;dfgfb]lv blIf0f 

b'uf{gu/sf] l;dfgf ;Dd 

cGbfhL # ls= ld=     

 १८   

em\ofn lgdf{0f tyf Knfi6/ leq 

aflx/ 

zflGt ;ldtL dfkm{t ;xof]u 

ul/Psf] >L g]= /f= cf= lj= sf] 

ejgdf  5,00,000.   

 १९   df6f] k6fgL tyf a[Iff/f]k0f  

>L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf] 

k"j{ / pQ/ tkm{ df6f] k6fgL 

tyf afFsL efudf a[If/f]k0f 6,00,000.   

 २०   

kSsL kvf{n lgdf{0f ^ lkm6 cUnf] 

@%) ld= nDafO{  >L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]  7,00,000.   

 २१   

ljBfnosf] !–!)–) If]qkmnsf] 

d}bfgdf @ lkm6 cUnf] !@% ld= 

afO{ *) ld= If]qkmn df6f] k6fgL 

/ sl/a $)) ld=, !)!) lkm6sf] 

b'/Ldf l;d]G6 lkn/ ;lxt tf/ 

hfnLsf] ^ lkm6 cUnf] 3]/faf/   >L g] /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]  20,00,000.   

 २२   

lj1fg k|of]uzfnf, sDKo"6/ 

k|of]uzfnf, k':tsfno cWoog 

sIf ;lxtsf] nflu $ sf]7] lju 

ljlN8Ë >L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]  60,00,000.   

 २३   

k|ljlws lzIff sIff ( b]lv !@ 

sf nflu k'jf{wf/ tyf cGo 

ljsf;sf nflu >L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]  50,00,000.   

 २४   

ljBfnosf] vfg]kfgL ;/;kmfO{ / 

:jR5tfsf] :tf/ a[l4 ug{ 5fqf 

tyf cfkfË d}qL zf}rfno / 

^))) ln= Ifdtfsf] klSs kfgL 

6ofÍL / To;sf] jl/k/L slDtdf 

@% wf/f  xft w'g] / kfgL 

lkpgsf nfuL h8fg  >L g] /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]  13,00,000.   

 २५   () l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k !) /fhfk'/ g= kf= (     



yfg  

 २६   

^) l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k @) 

yfg  /fhfk'/ g= kf= (     

 २७   

$% l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k !% 

yfg  /fhfk'/ g= kf= (     

 २८   

 !% yfg ljB'tLo kf]n / To; 

a/fa/ k'Ug] tf/   /fhfk'/ g= kf= (     

 २९   

b'uf{gu/df jGohGt'af6 ;'/Iffsf 

nfuL s/]G6 k|jfx d]l;g   b'uf{gu/  5,00,000.   

 ३०   

O{Zj/Lu+hdf drfg lgdf{0f 

5f]6sL k'/jfdf  O{Zj/Lu+h  7,00,000.   

 ३१   drfg lgdf{0f  

O{Zj/Lu+hsf] j8sL sf]Onxjf / 

5f]6sL sf]Onxjf lar  7,00,000.   

 ३२   

k|To]s ag]sf k'/fgf / gofF 

drfgdf ;f]nf/ alQ h8fg  

/fhfk'/ g= kf= ( sf ;Dk'0f{ 

drfg  11,00,000.   

 ३३   drfgsf] l;l8df /]lnË lgdf{0f  O{Zj/Lu+h a8sfk'/  25,000.   

 

वडा नं. १० 

प्रदेश र केन्द्र स्तरबाट 

क्र. स.ं 
योजनाको सकेत 

नम्बर  
योजनाको वििरण  ठेगाना  रकम  कैफियत  

१   भत्केको कल्भर्ट पनुर्डनमाण कजनेीपरु १२,००,०००।   

२   कल्भर्ट वनमाटण 
गन्धलैा नाला 

भगरानपरु 
१५,००,०००।   

३   भिन ममटत तथा रंङ्गरोगन 
जन चतेना 

मा.वि.मगंलपरु 
१०,००,०००।   

४   ४५ र ६० स.ेमी.को ह्यमूपाईप खररद विवभन्न गाउाँमा १०,००,०००.   
५   पनिेकुिा तथा पखाटल वनमाटण  करमोहनी कुलो १०,००,०००.   
६   डुड नवजक झरनमा कल्भर्ट वनमाटण करमोहनी ६,००,०००.   
७   खानपेानी ओभरहडे रं्की वनमाटण रामजानकी चोक ६०,००,०००.   
८   वपकनीक स्थल वनमाटण झप्र्ी ५०,००,०००.   

९   ट्रान्सिमर खररद तथा जडान 
झप्र्ी,लालपरु,सवम

चोक 
३०,००,०००.   

१०   मचान वनमाटण 

पहाडीपरु,लालपरु, 

हररनगर, कमोहनी 

क र ख, 

वडमारकेशन 

३६,००,०००.   

११   विद्यतु तार र पोल विवभन्न बस्ती २०,००,०००.   
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