सि नं ऩूर्वाधवर कवर्ाक्रम
र्वर्ा न १

नेपाल सरकार, साांसद बिकाश कोस र जि.बि स. मा माग गने कार्यक्रम २०७४/२०७५
बजेट

/fdgu/ b]lv l7d'/f x'Fb} b]j3f6 lg:sg] af6f] :t/pGglt / sfnf]kq]
२ ;To ;fO s]Gb| d'gL gf/fo0fL gbL lsgf/ 9nfg
]{
३ cfFk6f8L b]j3f6 ;8s v08sf] :t/pGglt ub}{ b'O{ n]g agfpg' kg]{
b]j3f6df zflGt afl6sf tyf kfs{ lgdf{0f ug{ cfjzos ah]6 Joj:yfkg
४ ug{ .
५ l7d'/fsf] gf/fo0fL gbL t6aGwg
gf/fo0fL lnK6 l;~rfO kDk3/af6 hf]/s';'d;Ddsf] vfnL hUufdf afn
६ pBfg lgdf{0f ug{
१

७

jfuLZj/L wfld{s jgleq …of]uL g/xl/gfy of]u tyf k|fs[lts lrlsT;f
c:ktfnÚ ;~rflnt ePsfn] k|efjsf/L ;~rfngsf] nflu ah]6 Joj:yf ug{

jfuLZj/L b]j3f6 ;tgr'nL jg If]q ;d]6L pko'Qm :yfgnfO{ afFb/d}qL kfs{
८ 3f]lift u/L cfjZos k"jf{wf/ lgdf{0f ug{ gu/kflnsfnufot ;/f]sf/jfnf
९ /fdgu/af6 b]j3f6 lg:sg] af6f]sf] :t/pGglt ug{
१०
/fdgu/ l:yt nvgkfs{ lgdf{0f tyf km'6an u|fp08
११
१२

l7d'/f u0f]z dlGb/ If]qdf kfs{ tyf v]ns'bsf] k"jf{wf/ tof/ ug{
l7d'/f u0f]z dlGb/ k"j{ ;fpg] 9fksf] l;d;f/ If]qsf] ;+/If0f u/L
१३ vfg]kfgLsf] d'xfg Jojl:yt ug{ dfu ldnfpg] .
१४ b]j3f6 ;dL rf}tf/faf6 gf/fo0fL gbL hfg] af6f] lkr jf 9nfg sfo
१५ b]j3f6 l:yt b]5]g yfjf{lnª af}å u'Daf lh0ff]{bf/ dd{t
१६ slj lz/f]dl0f n]vgfysf] k|ltdf:yn b]j3f6df kfs{ lgdf{0f
;tgr'nLdf Eo"6fj/ lgdf{0f ul/ ko{6sLo :ynsf]?kdf ljsf; ug{
१७ cfjZos k"jf{wf/ tof/ ug{ ;Daå dGqfno jf lgsfonfO{ cg'/f]w ug]{ .
uf}/]Zj/ dlGb/af6 lbofnf] a+unf k5fl8 x'Fb} gf/fo0fL gbL sl/8f]/df k}bn
१८ dfu{ lgdf{0f ug'{ kg]{
l7d'/f gLnaxfb'/ vqLsf] 3/b]lv :jLbf; x'Fb} l;dn6f/ hfg]af6f] ;8s lkr
१९ dd{t tyf :t/pGglt ug
२० /fdgu/df /fOgf] /f]8 x'Fb} l/ª/f]8 u|fe]n tyf :t/pGglt
/fdgu/ lqzlQm k|]6«f]n kDkaf6 lrp/f ldn ;Dd l/ª/f]8 lg:sg] af6f]
२१ sfnf]kq] ug{
२२

/fdgu/ cfgGb a:g]tsf] 3/af6 l/ª/f]8 lg:sg] /fOgf] /f]8 sfnf]kq] ug{
/fdgu/ /x/3f/L xL/faxfb'/ u'?ªsf] 3/ b]lv ef]nf kf]v/]nsf] 3/ lg:sg]
२३ af6f] sfnf]kq] ug
२४ l7d'/faf6 /fdgu/ df lj cfpg] af6f]sf] :s'n vf]nfdf sNe6{ lgdf{0f
२५ df]ltdfu{ u0f]z rf]saf6 u0f]zs'df/ >]i7sf] 3/;Dd lkr dd{t ug{

gu/ :jf:Yo s]Gb| l7d'/fsf] zf}rfno dd{t, sDkfp08jfn, j[Iff/f]k0fsf]
२६ Joj:yf ldnfpg' kg]{ .
gf/fo0fu9 ahf/sf 9nsf 9sgL dd{t tyf gfnf ;/;kmfO lgoldt x'g'
२७ kg]{ .
/f k|f ljBfno gbL lsgf/ cf8df ahf/af6 uPsf] 9n Jojl:yt ug{ x\o'd
२८ kfOk jf :Nofa /fVg' kg]{ .
lbofnf] a+unf k5fl8 gf/fo0fL gbL lsgf/df Uoflag u/L hUuf ;+/If0f ug'{
२९ kg]
३० gf/fo0fL ky j8f sfof{no b]lv nLnfrf]s ;Dd ;tx 9nsf] Joj:yf ug'{ kg]
b]j3f6 ;Ltf/fd ;+:s[t df lj u]6af6 /fwfs[i0f dlGb/ hfg] af6f] lgdf{0f
३१ ug'{ kg]{
३२ cfFk6f/L b]j3f6 ;8s v08df k'ikafl6sf lgdf{0f
३३

/fdgu/, gf/fo0fu9 tyf l7d'/fsf ljleGg yfgdf ;f}o{ alQ

३४

/fdgu/ lzjfno dlGb/ k5fl8 cltly u[x lgdf{0f ug{
३५ /fdgu/ /x/3f/L u0f]z dlGb/df kfs{ lgdf{0f
वार्य न २

>L z]if nIdL gf/fo0f dlGb/ kl/;/df lgdf{0fflwg ko{6lso b[i6Ln] dxTj
/fVg] wd{zfnf, k|j{rg sIf, a[bfcf>d, u'?s'n kf7zfnf, 5fqfaf; tyf >Lif
१ dxn ax'cfoflds ejg lgdf{0f
वार्ड न ३

७ करोर्

फारकुभारय स्कुर चोक दखि नायामणी कराभन्ददय कक फाटो तथा फारकुभारय सब्जी भण्डी दे खि

१

फारकुभारय करेज सम्भको फाटो डर तथा ऩेटी सहित ननभााण गनाको रागग भाग गने
वार्ड न ६

शितर चोक दे खि साऩकोटा चोक १३ को शसभाना को पऩच वाटो जोड्ने कृपि सडकको रागग ग्रेडय

१ रगाई उच्च स्तरयम ग्रावेर गने

२ नवदग
ु ाा टोर अदतगा ऩने रक्ष्भी भागा पऩच गने
३ साऩकोटा चोक दे खि याभऩुय योड सम्भको वाटो पऩच गने
४ जगदनाथ चोक दे िी जानकक चोक सम्भको वाटो पऩच गने
५ गचसाऩानन भागा िुॉदै चदर दत्त घयसम्भ पऩच ननभााण य भभात गने
६ प्रेभ कोरननफाट याभऩुय गरोफर ननन्स्कने वाटो पऩच गने
वार्ड न ७

j8f g+= !) 5lj kf}8]n cls{8 sn]hsf] af6f]sf] kLr b]lv klZrdtkm{ /fh]Gb|
१ vgfnsf] k5f8LWall ;Ddsf] af6f] #%) ld6/ sfnf]kq]

pHHjn6f]nsf] sflnsfrf]s b]lv dWoljGb' ;Dd / dlGb/ af6klZrd u/L
२ hDdf !!)) ld6/ sfnf]kq] .
३ l;tf/fdrf]s b]lv rf}/fnLrf]s ;Dd !%)) ld6/ sfnf]kq] .
४ lzj6f]nsf] dlGb/ hfg] af6f] sfnf]kq] ! ls=dL
af;' cfrfo{sf] 3/ b]lv /fh]Gb| 9sfnsf] 3/ ;Ddsfnf]kq] -lbkHof]tL6f]n_
५
Pstf6f]nrf]s b]lv blIf0ftkm{ z/b s[i0f6f]n kLr ;Ddsf] af6f] .
७ dgsfdgf6f]
lzj6f]n ;+:yfhfg]
af6f]# /lkrug{
nsf] dfu{
dfu{ ] !. g Da/sf] af6f] sl/j $)) ld6/ sfnf]kq]
८ .
zflGtgu/ 6f]n cGtu{t yfkfrf]s b]lv ;g/fOh6f]nsf] kLr;Ddsf] af6f]
९ sfnf]kq] .
cls{8 sn]h b]lv a'4rf]s x'Fb} uf}/Lu~h x]Nykf]i6glhssf] sNe6 ;Ddb'j}
१० tkm{ ;tx9nlgdf{0fsf] nfludfuug{] .
११ uf}td rf]s b]lv lzjfnorf]s ;Ddb'O{ tkm{ ;tx9nlgdf{0f .
k|]dj:tL :s"nrf]s b]lv uf]/vsfnLrf]s ;Ddsf] ;8ssf] b'j} tkm{
१२ 9nlgdf{0fsf] nflu dfu ug{] .
s6x/ rf]s b]lv lzj6f]n x'Fb} a'4rf]s ;Ddb'j} tkm{ 9nlgdf{0fsf] nflu dfu
१३ ug{] .
र्वर्ा न ८
६

१ प्रेभ कुभारय ऩौडेरको घयवाट ऩूवा श्माभ ऩोख्रेरको जग्गाभा सम्भ पऩच गने
२ दाभोदय दमौऩानेको घयवाट ऩूवा वसदत दमौऩानेको घयसम्भ पऩच ननभााण गना
३ सम
ु ोदम भगय सभाज बयतऩयु उऩ भिानगयऩाशरका ८ भा बवन ननभााण गना
४ भिारन्क्ष्भ दमौऩानेको घयवाट ऩूवा तपा २०० शभटय सडक ग्रावेर गना

५ िे ल्थऩोस्ट चोकवाट दक्षिण वास्तोराको घोर सम्भ पऩच ननभााण गना

राशरगुयास चोक वाट दक्षिण भख्िन चोक वाट ऩन्श्चभ दमौऩाने िाडावेय वाट दक्षिण

६ गणेि भन्ददय िुॉदै ऩूवा टाॉडी चोक सम्भ पऩच भभात

र्वर्ा न ९

फस ऩाका को दक्षिण शसभाना चोक वाट कामारम िुदै वडा नॊ. ८

य ९ को शसभाना इश्वयी नेऩारको

१ घय सम्भ
२ स्टे ऩ वाई स्टे ऩ चोक फाट दक्षिण आदिा चोक सम्भको फाटो भभात
३ वेखण चोक फाट ऩन्श्चभ कभर चोक सम्भ को फाटो भभात
४ फसदत चोक वाट दक्षिण काॉडाघारय चोक सम्भ को फाटो भभात
शभरन चोक वाट दक्षिण वोधयाज थाऩा को घय वाट दक्षिण गुम्वा चोक िुदै ऩन्श्चभ भन विादयु

५ गुरुङ्ग को घय गचक सम्भ सडक भभात

६

िाककभ चोक फाट ऩुवा केरुङ्ग ड्रेन सम्भ य केरुङ्ग ड्रेन फाट ऩूवा जॊगर शसभाना सम्भ वडा नॊ. तपा

७ फसदत चोक दे आखि दक्षिण एऩोरो ऩेद् सम्भ दव
ु ै तपा
ू ा तपा को फाटो फाट दक्षिण नतनतरे चोक सम्भ
८ फस ऩाका ऩव

९ फस ऩाका चोक फाट दक्षिण इश्वयी नेऩारको घय सम्भ
१० िाककभ चोक फाट दक्षिण जम नेऩार चोक सम्भ
११ स्टे ऩ फाई स्टे ऩ चोक फाट दक्षिण आदिा चोक सम्भ
रारी गुयाॉस चोक फाट ऩूवा जम नेऩार चोक िुदै स्कुर चोक नतन तरे चोक िुॉदै केरुङ्ग डेन सम्भ
१२ फाटोिरुभा

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

र्वर्ा न १०

Gfx/ 6f]n sfnf] kq]
;Ktu08sL 6f]n sfdgf rff]s ;Ddsf af6f]x? .
5fof dfu{ ;Ktu08sL r]s ;Dd .
cf]d zflGtrf]s af6 :sfO{ xf]6n ;Dd .
P/kf]6{rf]s b]lv Pn cf/ dfs][l6Ë ;Dd kLr lgdf0f{
/dfO{nf]6f]n,cfb{z ky,;okqL ky,9n ;lxt lkr lgdf{0f ug]{
k[YjL 6f]n ;8s lkr .
;[hgf 6f]n lkr ug{
l;tnky ljqmd dfu{ b]lv e/tk'/ cf]/fnf] ;Dd lkr / gx/sf] l8ndf
uf|j]n ug]{
/f=;=;=/f]8 8]«g lgdf0f{ af6f] dd{t ;'wf/ .
;T;+3 6f]n kLr /f]8 .
K|fjflË 6f]n 9n lgdf0f{sf ,ljB't kf]n tf/
Z+fs/ 6f]n ;8s lj:tf/,afn pBfg / 9n lgdf0f
gx/ Pl/of ;f]nf/ aQL,/ 9n lgdf0f
/dfO{nf] rf]s b]lv 1fgbz{g rf]s ;Dd bfofF afof
jfO{kf; rf]s b]lv 1fgbz{g rf]s ;DDf bfofF afof
;Ktu08sL –sfdgf rf]s ;Dd
l8NnL/fh clwsf/Lsf] 3/ b]lv lbks Go"/]sf] 3/ ;Dd
sGof sn]h lg/ 9n :ofa Joj:yfkg
/fhdfu{df cfsf;] k'n lgdf0f{ ljBfdfu{df s,v,u df 9n ;'wf/
Hof]lt gu/ 6f]n 9nlgdf0f
Po/kf]66f]n /fhdfu{ dfs{]l6Ë b]lv @))ld ^=)ldsf] af6f] 9n ,/fhdfu{ b]lv
Af}lbs 6f] %%) ld 9n lgdf0f
k[YjL 6f]n l/hfn rf]s b]lv a;kfs{ 9n lgdf0f{

bf]sfg 6f]n sflnsf rf]s b]lv zflGtrf]s hf]8g] af6f] 9n / k'g lkr
२५ lgdf{0f .
c:ktfn 6f]n /f]8 s[lif sfof{no rf]s b]lv l;+rfO{ Knfhf ;Dd 9n lgdf0f{
२६ o;} 6f]nsf c? b'O{ af6f]x? 9n lgdf0f{
२७ =afn dlGb/ af6 nfx'/] 6f]n x'Fb} l;+rfO{ /f]8 x'Fb} bfof afofF 9n lgdf0f{
र्वर्ा न १२

बयतऩुय उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ.८,९,११ य १२ भा यिे को केरुङ्गा ड्रेन राई व्मवन्स्थत फनाउने सम्बामता

१ अध्ममन गरय गुरू मोजना फनाउन
बयतऩयु उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ.१०,११ य १२ को वाइऩास सडकराई ४ रेनको पवस्ताय गरय सति ढरको
२ ननकासा गने
आदतयीक याजश्व कामाारम वाइऩास सडक दे िी जागत
ृ ी चोक िॊ दैं जॊगर छे उ हदऩेदर चोक सम्भ

३ सडक फनाउनको रागी भाग गने
िुराक चोक दे िी भुनार चोक धनगढा िुदैं याइनो चोक सम्भ स्तयीम सडक फनाउन भाग गने
४ वाइऩास थानी चोक दे िी सम
ु ा चोक आस्था टोर सिमोगी टोर िुदैं रशरत फस्नेतको घय सम्भ

५ स्तयीम सडक फनाउन भाग गने
६ घोर फजाय दे िी शभरन चोक सम्भ स्तयीम सडक फनाउन भाग गने
७ आस्था चोक आधाय नसायी सम्भ स्तयीम सडक फनाउन भाग गने

नगयऩाशरका गेट गोदराङ दे िी कारीका टोर िूदैं हदऩेदर चोक सम्भ स्तयीम सडक फनाउने भाग

८ गने
प्रबात भनोयञ्जन सशभनतको सॊस्कृती सॊयिणका रागी सॊगीत करा प्रशििण केदर य शिव भन्ददय
९ धभास्थर ननभााण को भाग गने ननणाम गरयमो

वार्य न १३

जानकक चोक हदखि सुददय कुभायको घय िुदै कैरास नगय छ भुिे चोक सम्भ स्तरयम ग्राफेर

१ गनाका रागग भाग गने
वार्य न १५

१

आवश्मक १० थानको ह्मुभ ऩाईऩको रागग आवश्मक वजेट पवननमोजनको रागग अनुयोध गने
श्री सयको घयदे खि ऩन्श्चभ गा.पव.स. चोक सम्भ १५ थान पवजर
ु ी ऩोर तथा तायको रागग

२ आवश्मक वजेट पवननमोजन का रागग अनुयोध
वडा नॊ. १३ को शसभाना दे खि पवश्व प्रकाि स्कुर िुदै ऩन्श्चभ यान्रिम नन.भा.पव.सम्भ २० थान

३ पवजुरी ऩोर तथा तायको रागग पवननमोजनको रागग अनुयोध गने
वडा नॊ. १५, ५ य १३ नॊ. वडाको पऩच अनत भित्व सडक जानकी चोक दे खि बयतऩुय भेघौशर भेन

४ सडक स्भर िे वन वोडडङ्ग स्कुर सम्भ अददान्ज २ कक.शभ. सडक कारो ऩत्रे गनाको रागग

५ वडा नॊ. १३ को शसभाना दे खि ऩन्श्चभ गोभान शसॊि पव.क. को घय सम्भ कारो ऩत्रे का रागग
वडा नॊ. ६ य १३ को शसभाना जानकक चोक दे खि गोऩार चोक िुदै नभुना चोक सम्भको करयव २२००

६ शभ. सडक उच्च स्तरयम कारो ऩत्रे पऩच गना पवननमोजनकोरागग ननणाम
वार्य न १६
१ स्वास््म चौककभा िमयोग कि ननभााण
२ घ्रोधे शसभर दे खि काप्रेघाट सम्भ तटफदधन कामा
३ श्री विादयु चोक वाट श्रज
ृ नशिर चोक सम्भ सडक कारो ऩत्रे गना
४ सिकायी चोक दे खि अशबनास चोक िुदै हटकरधाया चोक सम्भ सडक कारो ऩत्रे गना
५ शिवघाट साथी कटे ज दे खि भोिनऩुय स्कुर चोक सम्भ सडक कारो ऩत्रे
६ भधीघोर चोक वाट रम्जुङ्घ चोक सम्भ सडक कारो ऩत्रे
७ नपवन चोक फाट सीजानशिर चोक सम्भ सडक कारो ऩत्रे

j8f g !&
पूनताचोकफाट रारचोक िुदै ज्ञानेश्वय साभुदनमक वन जाने ननभााणगधन जगेडाकोि अदतगताको

१ फाटोराई ननयदतयता गने
२ रारचोकसुददयचोक िस्त फिादयु घरेको घय िदै सेनतदे खि साभुदानमक फनको फाटो पऩच गने
वडा नॊ. १६ को स्वगाद्धायी चोक नहद ककनाया िुदै ननशरजशु र चोक, नसारय चोक, ओशर चोक, िस्त
फिादयु घरे घय, सेनत दे खि वन झनझने चोक सम्भ ऩमाटककम फाटो सडक फोडा नेऩार फाट सडक

३ पऩच(ऩमाटन तथा सॊस्कृनत भदत्रारम)

ठूरो गढी चोक िुददयचोक शभशरजुशर चोक िुदै रुदचे आभा घय िुदै ज्ञानेश्वय साभुदानमक वनको

४ ऩाका सम्भ पऩच गने(िियी पवकाि भदत्रारम)
५ नायामणी तटफदधन ननभााण
६ ज्ञानेश्वय साभद
ु ानमक वनभा आकिाण गचल्ड्रेन ऩाका नगयस्तरयम फजेटफाट कामा गना
७ ठूरो गढी चोक िुदै गचसा ऩानन सम्भ स्तरयम ग्रावेशरङग
८ ठूरो गढी चोक फाट रम्जुङ्ग चोक िुदै छिायी चोक सम्भ पऩच फाटो ननभााण गना

९

भरामपेद दे खि शबत्रत्र फाटो िुदै न्जत फिादयु तभाङ्गको घय सम्भ उच्च स्तरयम ग्रावेशरङ्ग गने

१० ब्रम्िऩुय नन.भा.पव फददै गये को अधयु ो बवनराई यकभ भाग गने
११ वडा नॊ.१७ को नमा फन्स्तभा फाटोिरु ग्रावेशरङ्ग गने
१२ शसता फोियाको घयफाट जमयाभ ऩौडरको घय सम्भ ग्रावेर गने
१३ रुदचे आभाको घयफाट घरे फुढाको घयसम्भ फाटो ग्रावेर गने
१४ चाईभाये को घय दे खि सेनतदे खि गेट सम्भ उच्च स्तरयम ग्रावेशरङ्ग गने

काप्रेघाट फाट चौकक डाॉडाॉ िुदै फैकुण्ठको घयको चोक सम्भ उच्च स्तरयम ग्रावेर (ऩमाटन तथा

१५ सॊस्कृनत भदत्रारम)

१६

डोर फिादयु गुरुङ्गको घय िुदै याभ फ्मुरको घय दे खि १६ नॊ. वडाको सहिम चोक सम्भ ग्राफेर गने

वर्ा न १८

१ िान्दतचोक पवजमनगयभा बुशभगत शसचाइ मोजना
२ दे पवचोक रप्टन डाडाॉ सम्भ सडक कारोऩत्रे
३ श्री साङाग छोइशरङ् गम्
ु फा भभात
४ याधा कृरण भन्ददयफाट ऩन्श्चभ गचत्रवन जोड्ने फाटो ग्रावेर
५ पवजमनगय िमयघायी नवदग
ु ाा भन्ददय भभात
वर्ा न १९
१ पुरफारय चौताया दे खि दिीणको फगैचा िुदै रम्जुङ चोक सम्भ ऩुच ननभाान भाग गने
२ फडा कामारम फाट ऩुफा ऩन्श्चभ फददै गये को फातो राई ननयदतयता हदने
३ गोऩार गञ्ज य प्रा पव दे खि दिीण दिार चोक सम्भ पऩच भाग गने
४ जम नेऩार चोक दे खि उत्तय त्रफरणु चोक सम्भ पऩच भाग गने
पुरफारय चौताया दे खि उत्तय भॊगरऩुय शसभाना दे खि दिीण शिवनगय शसभाना सम्भको फाटो

५ पऩच ननभााण भाग गने
दे खिशसभानाभा
ऩन्श्चभ भदन
ऩौडेरको चोक
घोर ऩाय
भाग देगने
ु रफारय
फडा
नॊ १९चौताया
य २३को
ऩने साऩकोटा
दे खि गने
ऩुवा कल्बटा
भनभमाननभाा
गुरुङण चोक
खि रयभार चोक
६प

७ सम्भ स्तरयम ग्रबेर भाग गने
वर्ा न २०
िुराकक सडकको गगतानगय फजाय काशरका नघशभये को घय धेखि दक्षिण िरयिय भन्ददय,शबरभ
दे वकोटा घय िुॉदै नतशभल्सेनाको चोक,या.भा.पव. उज्जज्जवरनागय िुॉदै िोभनाथ गौतभको घय दे खि ऩूवा

१

२

फयण्डाबाय जॊगर शसभा सम्भको सडकभा उच्च स्तरयम ग्रावेर भाग

ऩुरिरु सॊयिणका रागग तऩशिर वभोन्जभका रागग स्थानिरुभा ग्माशबन ढुङ्गा य जाशर भाग गने

३ व्रिभघोर ऩ्ृ वीनगयको रागग घोरभा वनेको ऩर
ु भा
४ पऩऩर टाॉडी नन्जक चम्ऩानगयभा वनेको ऩुरभा
५ उज्जज्जवरनगयको गुयौ घोरको ऩुरभा
६ िरयनायाण ऩौडरको जशभन नन्जकको ऩर
ु भा
७ उज्जज्जवरनगय य वडा नॊ. २८ को व्रिभऩुयी शसभाभा यिे को ऩुयानो काठे ऩुर यिे को स्थानभा
८ वडा नॊ. २१ य २० को शसभाना यिे को श्रीकृरण ऩौडेर ऩथ
ृ वीनगयको ऩुरभा

भाडी ठोयी िुराकक सडकको फयौजी दे खि ऩुवा ऩन्ृ ्वनगयको ऩारयजात चोक हिभारम दण्डऩानन
दमौऩाने उ.भा.पव. ऩािरु यचोक, पऩऩर टाॉडी िुॉदै वन्स्त रागग वयण्डा बाय शसभा सम्भको हिभारम

९ ग्राशभण कृपि सडक कारो ऩत्रे गना भाग गने
१० वयण्डाबाय भध्मवती िेत्रको जॊगर िेत्रभा पाउण्डेसन सहितको भेि जाशर ननभााण
वर्ा न २१
१ केसयफाग डेरय दे वनगय िुॉदै शसताभाई सम्भको वाटो कारोऩत्रे गना
२ आकृनत चोक दे खि शिविरय चोक सम्भ ११६० शभटय कारो ऩत्रे गना
३ गोदराङ्ग कोक पेन्रि वाट जङ्गर शसभाना सम्भ कारो ऩत्रे गना
४ वन य वदमजदतुको सॊयिणको रागग भेस जाशर ननभााण
दक्षिणकाशर साभुदानमक वनभा शसभसाय िेत्र ननभााण गरय ऩमाा ऩमाटन पवकास गनाको रागग

५ आवश्मक यकभको रागग भाग गना

नवज्जमोनत साभुदानमक वनको रागग ककङ्गकपसय तारभा ऩमाा ऩमााटन पवकास का रागग तार

६ ननभााण गने
७

वडा नॊ. २२ को गणेि चोक दे िी वडा नॊ.२१ िुॉदै वडा नॊ.२० को िहिद गणेि भागाराई कारोऩत्रे गना
मुवयाज ऩौडेर वडा नॊ. २१ वाट दक्षिण िरयिय भागा िुदै वडा नॊ. २० उज्जज्जवरनगय सम्भ कारो ऩत्रे

८ गने
९ दे वज्जमोनत नन.भा.पव. सबािरका रागग आवश्मक यकभ भाग गने
१० अरुणोदम करेज को बवन ननभााणका रागग आवश्मक यकभ भाग गने
११

२८ िजाय तारराई ऩमाा ऩमाटन को पवकािको रागग तार ननभााण गना आवश्मक यकभ भाग गने

१२ व्रम्िदे व चोक दे िी ऩव
ू ा दे वनगय ऩोरट सम्भको वाटो ऩमाा ऩमाटन को वाटो कारोऩत्रे गने
उभाकादत ऩोख्रेरको घयवाट ऩन्श्चभ दे पवप्रसाद कोइयाराको घय िुदै वयौन्ज िुराकक भागा सम्भ

१३ कारो ऩत्रे गना
१४ िुद्ध िानेऩाननको ऊऩरब्ध गयाउनको रागग आवश्मक िानेऩानन मोजनाको यकभ भाग गने
वडा नॊ. २० य २१ को सॊगभ मुवा ररववाट ऩूवा २० य २१ को शसभाना िुॉदै गगतानगय फजाय सम्भ १५

१५ राि भाग गने
वडा नॊ. २१ को वस्ती शरक वाट ऩन्श्चभ हिभारम भा.पव. िुॉदै वयौन्ज िाईवे सम्भ रु १५ राि भाग

१६ गने
१७ दे वज्जमानत नन.भा.पव. को कम्ऩाउण्ड िर ननभााण का रागग आवश्मक यकभ भाग गने
ऩिस
ु ेवा केदर सापवक गगतानगय उऩसेवा केदरराई पप्रशभग भेशसन उऩरब्ध गयाउन आवश्मक

१८ यकभ भाग गना
१९ दे वनगय दग्ु ध उत्ऩादक सिकारय सॊस्था नन्जक शसताभाई सडकको निय को ऩर
ु ननभााण

याभचदर नघशभये को घय ऩूवा पवरणु प्रसाद िभााको जग्गा तपा यिे को वाटो भा यिे को घोरभा ऩुर

२० ननभााण
याभनाथ अगधकारय, हटकायाभ दमौऩानेको जग्गाको पवच िुॉदै यान्जव दमौऩाने य याजेदर नाथ
अगधकारयको जग्गा पवचको ऩर
ु वडा २१ कृरण पवरास दमौऩानेको घय नेयको ५० पुटे वाटो को ऩर
ु

२१ वडा नॊ. २१
२२ कृरण पवरास दमौऩानेको घयनेयको ५० पूटे वाटोको ऩुर ननभााण वडा नॊ.२१
२३ शसताभाई योड नायामण प्रसाद अगधकारयको घय नेय ऩुर ननभााण वडा नॊ.२१
२४ हदऩक ऊगधकारयको रागग घयवाट ऩूवा अग्नीघय िभााको घय नेयको ऩुर ननभााण
२५ शबभनाथ अगधकारय य गॊगा प्रसाद कोइयाराको घय त्रफचको ऩुर ननभााण वडा नॊ.२१
२६ शसभरवोट वाट ऩूवा दग
ु ाा भन्ददय को नन्जकको ऩुर ननभााण वडा नॊ.२१
२७ पवरणु प्रसाद जभयकट्टे रको घय नन्जकको ऩूर ननभााण वडा नॊ.२१
२८ एस याइस शभर नन्जकको ऩुर ननभााण वडा नॊ.२१ वडा नॊ.२१
२९ धनौन्ज थारु गाउ नन्जकको ऩूर वडा नॊ.२०
ु बयतऩयु २० य २१ शसभाना
३० रेक २० थाउजेण्ट रयसोटा का दक्षिण गेट नेयको ऩर
३१ बोजयाज नतशभन्ल्सना य गोपऩ दािारको घय नन्जकको ऩर
ु वडा नॊ. २०

३२ भखणबद्ध ऩण्तको जग्गा नेय ५० ईटे वाटो को ऩुर ननभााण बयतऩुय २० य २१
३३ दक्षिणकाशर साभुदानमक वन कामारम नन्जकको ऩूर ननभााण
३४ वरयाभ अमाारको घय अगाडडको ऩर
ु बयतऩयु २० य २८
३५ ठाि प्रसाद दमौऩानेको घय जाने ऩुर ननभााण वडा नॊ. २१
ु
३६ वडा नॊ. २१ य २२ को केसव प्र. शभश्रको घय नन्जक को ऩर

३७ नये दर याज भित्तोको घय बददा ऩूवा नियको डडरभा यिे को ऩुर
३८ अभय ज्जमोनत वोडडङ्ग नन्जकको ऩुर ननभााण
३९ भनिरय कोइयाराको घय नन्जकको िगेरय भुर नियको ऩुर

४० गणेि भन्ददय दे खि दक्षिण जगत फिादयु को घय सम्भको वाटो को गोरभा ऩने वाटोभा ऩुर ननभााण
४१ काशरचोकज नन्जक िुराको भागाभा यिे को ३ नॊ. िािाको ऩूर ननभााण का रागग
४२ गगतानगय वजाय नन्जक ऩुर य कल्बटा ननभााण
४३ आकृनत चोक वाट दक्षिण शिविरय चोक पवचको घोरभा ऩुर ननभााण
४४ याभ प्रसाद नतशभल्सेनाको घय नन्जक ऩुर ननभााण
४५ सदतविरु िण्ड घय नन्जकको ऩर
ू ननभााण
४६ वडा नॊ. २२ को गगतानगयभा स्वास््म चौककका सम्फणधभा ननणाम
वार्य न २२

१
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भुन्रत ऩौडेर चोकदे िी ज्ञानिरय वाग्रेको घय िुॉदै नायामण अगधकारयको घयफाट पव.पऩ. चोक

२ गगतानगय फजायसम्भ कारोऩत्रे
३ चोक फजाय दे खि डेरय चोक सम्भ ढर ननभााण नगय सिरय पवकािभा शसपारयस गने
४ चोक फजायको दामाॉफामाॉ अधयु ो ढर ऩयु ा
५ सावाजननक िौचारम ननभााण गगतानगय फजाय य चोक फजाय
६ साभुदानमक ऩुस्ताकारम ननभााण C.L.C.
७
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८ शसद्देश्वय चोकफाट ज्ञानिरयवागरेको घयतपा नियको डडर सम्भ कारो ऩत्रे

वैज्ञाननक ठे गना प्रणाशर,गयीत्रफ नरसाङकन एवॊ तथमाङ्क अध्मावगधक गना गगतानगय शसकाई

९ केदर एवॊ ऩमाटन सुचाना केदर भापात कामाक्रभ भाग
१० ईदरऩुरयको ऩोिरय सॊयिण कामाक्रभ
नेऩार ये डक्रस सोसाइहट उऩ-िािा बयतऩयु २२ भा यिे को १ कठ्ठा जग्गाभा ये डक्रसको बवन ननभााण

११ गना न्जल्रा ििरय त्रफकास य नगय स्तरयम मोजनाभा ऩेस गने ननणाम
भिे दर चोक सडक कृरणरार साऩकोटाको घयदे खि िॊकय अगधकारयको घय िुॉदै गणेि चोक फाट
१२ िगेणी नियसम्भ उच्च स्तरयम ग्रावेर
१३ जनकल्माण मुवा ररव इदरऩुयी बवन ननभााण
१४ के.ऩा. वाचनारम बवन ननभााण
िुराकक सडक गगतानगय फाट त्रत्रचोक िुॉदे इदरऩुरय भा.पव.फाट १३ नॊ. शसभानासम्भ उच्चस्तरयम
१५ ग्रावेर गना
१६ उद्धव ऩाठकको घयफाट दक्षिण आय.आय. कपड िुॉदै िान्दतऩक
ु ो शसभाना फाटो उच्च स्तयीम ग्राफेर
१७ कृरण कुवॉयको घय दे िी अम्फय नेऩाशरको घय फाटोभा ऩने कल्बटा ननभााण
१८ डब्काको घोर दे खि गगतानगय फजायफाट शिवनगय फजाय जाने ऩुर सम्भ तटफदधन
िुराकक सडक अदतगात को गगतानगय फजाय दे िी उत्तय तपा प्रनतिारम नन्जकको कल्बटा

१९ ननभााण
२० अरुणोदम करेजको ग्रागण्ड कपशरङ्ग
दङ्ग चौतायी १४ नॊ.शसभानाफाट दक्षिण तर
ु सी चोक िुदैं धन फिादयु को घयफाट शसद्धेश्वय चोक

२१ सम्भ कारोऩत्रे
२२ आभा घुन्म्त चौतायी चोक दे खि उत्तय छ भुिे चोक सम्भ ११०० शभ. कारोऩत्रे
२३ साभुदामीक अध्ममन केदरको भाधमभफाट स्थानीम ज्ञान सीऩ सॊग सम्फन्दधत सॊग्रारम
२४ स्वच्छ पऩउने िानेऩानीका रागग भाग गने ननणाम

सहिद स्भनृ त भा.पव.ऩायसनगय य त्मस पवधारमभा गीतानगय साभुदामीक शसकाई केदरराई

२५ व्मवन्स्थत ई-राइब्रेयी)सहितको ऩमाटन तथा सूचना केदर सञ्चारन
२६
२७
२८
२९

l;tfdfO{ rf]saf6 8Ajfsf] 3f]nsf] k'n lgdf{0f
d'n gx/ uLtfgu/ ahf/ - vu]/L gx/sf] k'n lgdf{0f_
tLg gDa/ zfvf sflnrf]ssf] k'n lgdf{0f
kl6xfgL tLg g+ zfvf ;ldltsf] ejg cufl8sf] k'n lgdf{0f

वार्य न २३

बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ कृरण रार साऩकोटा को घय चोक दे खि उत्तय घुभाउने

१ चौताया ,शभर डाॊडा िुॉदै जमनगय गोऩारगञ्ज शसभानासम्भ पऩच गने
२

बयतऩयु उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ बगवानऩयु ऩ्
ू राई पवस्ताय गने
ृ वी कडेंर को घय नेय को िािा नियभा यिे को ऩर

३०००००

बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ सदतभान याई को घय प्रट जग्गा भा निय भा वायऩाय

३

गना कहठनाई बएको िुनारे २ शभटय चौडाइ बएको आय.शस.शस. स्रामफ ननभााण गने
बयतऩयु उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ अदतगात यिे का पवशबदन फाटोिरुभा ऩने घोर को ऩानी
कटाउनको रागी 300mm को NP3 २० थान ह्मुभऩाइऩ य 1000mm य

३०००००

NP3 छ थान , 500mm को

४ १० थान, भाग गने
बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ अदतगात यिे को बगवन स्थर साभुदामी वन का नसायी
ध
य वनराई सॊयिण वडा
गना नॊका
तायफाय गने
५स
ु ाय ुयगना
बयतऩ
उऩ-भिानगयऩाशरका
.२३रागी
भा वसोवास
गने अनत पवऩदन वगा य पवधारम अदम सॊघ- ५०००००
सॊस्थािरु को रागी स्वच्छ िानेऩानी व्मवस्था का रगी २० थान ्मुवेर धाया सेट य २० थान

६ िौचारम साभाग्री भाग गने
बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ नन.भा.पव. सुमन
ा गय फार उधान ननभााण गना बयतऩुय उऩ-

७ भिानगयऩाशरका य न्जल्रा पवकास सशभनत सभि भाग गने

५०००००

बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ नन.भा.पव. सुमन
ा गय िाता शबत्र ऩिाार ननभााण गना सॊग

८ भाग गने
बयतऩयु उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ नन.भा.पव. सम
ा गय िाता शबत्र िानेऩानी वोरयङ्ग
ु न

१००००००

९ सम्ऩदन बएको य िानेऩानी टॊ की ननभााण गना भाग गने

२००००००

बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ नन.भा.पव. सुमन
ा गय भा पवज्ञान प्रमोगिारा य िैक्षिक

१० साभाग्री,ऩोिाक,िेरकुद साभाग्री भाग गने
बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ भा अवन्स्थत िगेयी शसॊचाई िािा नॊ.६ को ऩन्श्चभ
आउटरेट नॊ.४ कुरो राईननङ्ग गना को रागी नायामणी िगेयी शरफ्ट शसॊचाई आमोजना रे तमाय

११

ऩाये को रागत स्टीभेसन ऩेि गयी साॊसद कोि फाट उरत कुरो राइननङ्ग गनाको रागी भाग गने

१२ बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ का पवशबदन वाटो को साइडभा वि
ृ योऩण कामाक्रभ भाग गने
बयतऩुय उऩ-भिानगयऩाशरका वडा नॊ.२३ अदतगात पवशबदन कृिक िरुको गोठ सुधानाको रागी
५,००,०००
बकायो
स
ध
ाना
कामा
क्र
भको
रागी
भाग
गना
ु
१३

वार्य न २४
१ शिवनगय टोर पवकास सॊस्थाको शसभािेत्र बीत्र १० थान िौमा वत्ती जडान कामाक्रभ

५०००००

२ शिवनगय प्राथशभक स्वास््म केदरको प्रसुती गिृ को भाथील्रो तल्राभा िरट जस्ता जोड्ने मोजना ५०००००
३ स्थानीम वयको वोटभा यिे को सेसायी बाइको भन्ददय ननभााण

२०००००

४ जनजातीिरुको य गरु
ु ङ्ग सभाजको ननभााणगधत गम्
ु फा को अधयु ो मोजना सम्ऩदन गने

१०००००

५ दरीत उत्थान सेवा सशभती शिवनगयको ननभााणधीन टियो ननभााण सम्ऩदनको रागी

१०००००

६

७

;fj{hgls zf}rfno lgdf{0f
श्री शिव ऩॊचामन भन्ददय शिवनगयको ऩरयसयभा कम्ऩाउण्ड वार एवॊ ऩाका ननभााण कामाक्रभ ४,००,०००

याधाऩुय कारीका भन्ददय ऩरयियभा कम्ऩाउण्ड वार एवॊ ऩाका ननभााण कामाक्रभ
४,००,०००
८
९ नदद रार फाजेको घय फाट िुॊदै उत्तय तपा सडक कारोऩत्रे मोजना फाट अधयु ो यिे को सडक
कारोऩत्रे कामा गने
वार्य न २५
१ फयौजी चोक दे खि सुददयफस्ती चोक सम्भ फयौजी ऩावातीऩुय सडक कारोऩत्रे गने

२

वयको वोट चोकफाट दक्षिण वाडा नॊ.२९ य २७ िुदैं ऩसाा भन्ु रत याज चोक सम्भ कारोऩत्रे गने

३ वाडा नॊ.२४ रम्सार चोक दे खि दक्षिण वाडा नॊ.२९ िभार चोक सम्भ कारोऩत्रे गने
४ बावना चोक फाट दक्षिण वाडा नॊ.२९ को शसभाना ईदरफिादयु रोिनीको घय सम्भ कारोऩत्रे गने
याभभन्ददय चोक फाट दक्षिण भन्ददय बट्ट चोक िुदैं वाडा नॊ.२९ को गौतभ चोक सम्भको फाटोभा

५ कारोऩत्रे गने
६ वयको फोट गगतानगय सडक िण्डको अऩुयो पऩच ननभााण
ु फा चोकफाट ऩव
ू ा फयौजी चोकसम्भको फाटो कारोऩत्रे
७ गम्

८ ज्जमोनत चोक फाट दक्षिण बीभसेन मुवा ररव िुदैं वाडा नॊ.२९ को ऩुर चोक सम्भ
९ पवये दर चोकफाट दक्षिण नन.भा.पव. िान्दतऩुय सम्भको कारोऩत्रे
१० आदिा चोक दे खि िुराकक सडक सम्भको सडक कारोऩत्रे
११ नन.भा.पव.िान्दतऩयु को दक्षिण घोरभा कल्बटा ननभााण
१२ िान्दतऩुयको कारीका भन्ददय जाने फाटोभा ग्रावेशरङ्ग
१३ शिवयाभ ढुङ्गानाको घयदे खि दक्षिण तपाको फाटोभा ग्रावेशरङ्ग
१४ शिविरय ऩन्ण्डतको घयदे खि दक्षिण तपाको फाटोभा ग्रावेशरङ्ग
१५ राशभछाने चोक दे खि दक्षिण फयौजी सम्भको फाटोभा ग्रावेशरङ्ग

१६ कभर थाऩाको घय दे खि ओभविादयु थाऩाको घय सम्भको फाटो ग्रावेशरङ्ग गने
१७ नन.भा.पव.िनुभाननगय शबत्र फार उधान ननभााण गने
१८ नन.भा.पव.िान्दतऩुय शबत्र फार उधान ननभााण गने
१९ दशरत जनजाती आहदवासीको रागी जनचेतनाभूरक कामाक्रभ
२० ज्जमेरठ नागयीक सम्भान कामाक्रभ
२१ नन.भा.पव.िनुभाननगयभा ऩुस्तकारम बवन ननभााण
ु ा पवकास सॊस्थाको िेर भैदान ननभााण गने
२२ विुऩिीम मव

२३ ग्राभीण पवकस मुवा ररव बवन ननभााण
२४ नन.भा.पव.िनुभाननगयको पवधारमको कोठािरु भभात
२५ नन.भा.पव.िान्दतऩयु को किा कोठािरु भभात
२६ बीभसेन मुवा ररव बवन भभात
२७ िनुभाननगयको याभभन्ददयभा कम्ऩाउन्ण्डङ्ग य गेट ननभााण
२८ विुऩिीम मुवा पवकास सॊस्थाको िेर भैदान ननभााण गने

२९

िान्दतऩुयको कारीका भन्ददयभा वि
ृ ायोऩण,कम्ऩाउन्ण्डङ्ग,ऩुरऩवाहटका,ऩाका ननभााण गने

३० मस वाडाभा आवश्मक स्थानभा ५० थान ्वाईरेट,५० थान धाया भाग
३१ नन.भा.पव.िनुभाननगय,नन.भा.पव.िान्दतऩुयभा िानेऩानी ्माङ्की य धायो ग गने
३२ याभभन्ददय चोकदे खि दक्षिण गचत्रयाज ऩाण्डे को घय अगाडी ग्मावीन य कल्बटा ननभााण
३३ गुम्फा चोक नन्जक कल्बटा ननभााण
३४ िगेयी नियभा ऩने ५ नॊ. िािा पवनविादयु यावरको घय नन्जक कल्बटा ननभााण
३५ भुन्रत ढकारको घय नन्जक ग्मावीन य कल्बटा ननभााण सॊयिण
३६ भीन फिादयु पव.क. को घय अगाडी कल्बटा ननभााण
३७ पवरणु गगयीको घय अगाडी कल्बटा ननभााण
३८ रम्सार चोक नन्जकको कल्बटा सॊयिण
३९ िान्दतऩुय ऩसाा शसचाई कुरोको ऩन्श्चभ घोरको कल्बटा सॊयिण
४० िान्दतऩुय ओभफिादयु थाऩाको घय नन्जकको कल्बटा ,तटफदध,ग्मावीन तथा भभात

४१

िान्दतऩुय घोर कारीका भन्ददय द्क्क्षिण तटफदध गरय हिउॊ दे शसचाईको रागी ड्माभ ननभााण
िनुभाननगय भान विादयु आरेको प्रटभा डडऩ वोरयङ्ग,शबभसेननगय खिभविादयु पव.क.को

४२ प्रटभा डडऩ वोरयङ्ग,गगरयधायी राशभछानेको प्रटभा डडऩ वोरयङ्ग
४३ ननम्न स्थानभा ह्मुभ ऩाईऩ भाग

४४ याभभन्ददय चोक - बट्ट चोक सम्भ - ३०० mm/१२ थान
४५ राशभछाने टोर - ५०० mm / ४ थान
४६ आदिा चोक दे खि वयौजी चोक सम्भ - ३०० mm / १० थान
४७ पवये दर चोक दे खि वयौजी चोक सम्भ - ३०० mm / १२ थान
४८ फत्कोफाट दक्षिण - ३०० mm / १० थान
४९ िान्दतऩुय स्कुर दे खि गुम्फा - ३०० mm / २० थान
५० ज्जमोनत चोक - शबभ प्रसाद गौतभ घय सम्भ - ३०० mm / २० थान
वार्य न २६
१ ब उ न ऩा २६ ऩहटिानन फजायभा ढर ननभााण
२ ऩहटिानन स्वास्थ चौकक, प्रसनु त गिृ तथा ल्माव ननभााण
३ ब उ न ऩा २६ का सडकिरुभा उच्च स्तरयम ग्रावेर
४ ये डक्रस बवनको बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
५ भनभोिन स्भनृ त सभाजको बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
६ दमु गोल्डेन टाईगय ररफको बवन बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
७ अभय जनिन्रत फिुभुखि रमाम्ऩस बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
८ नन भा त्रफ धनौन्जको बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
९ सन्ृ स्ट मुवा ररव ऩटरिया भमुय मुवा ररवको ऩुवााधाय
१०

११

ऩहटिानन अशभत नघशभये को घयदे खि फोटे टोर भननयाज भितको चोक सम्भ ऩमाटन भागा ननभााण

१२ श्वारय कुरो राईननङ्ग
ृ उप्रेनतको घयदे खि दिीण ५००शभ कृपि सडक कारोऩत्रे तथा त्रफघुत ऩोर
१३ अभत

१४ याभुयाज नतवारयको घय अगाडडको कल्बट ननभााण
१५ फनकट्टा चोक दे खि घ्गाई सम्भको कारोऩत्रे ननयदतयता
१६ ऩहटिानन फजाय तथा धनौन्ज फजायराई वातावयण भैत्री
१७ वाडा नॊ २६को नागरयक सचेतना केदरका सदस्मिरुराई शसऩनुरक ताशरभको व्मफस्था
ु ाथ आचामाको घय सम्भ जाशर ढुङ्गा तथा ग्राफेशरङ
१८ वाडा नॊ २६को च्रच घयदे खि मदन

त्रफशबदन स्थानभा िे भऩाईऩ िौचारम सोराय फन्त्त, वि
ृ ायोऩण, चेतना भुरक िोशरङ फोडा य िकपक

१९ शसग्नर िरु
ु ााधाय सध
ु ाय
२० गणेि भन्ददय घट्टा गाईको बौनतक ऩव

२१ थारु कल्मानकारय सबा िेत्र नॊ ५ फोरोधको बवनको बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
२२ यन्प्त नहदभा पाउदडेसन सहितको भेसजाशर

ु ाय
२३ फोटे टोरको फन्स्त सध

२४ अभय जनिन्रत फिुभुखि रमम्ऩसको बौनतक ऩुवााधाय सुधाय
वार्ड न २७

त्रफशबदन ठाऊभा ह्मुभ ऩाईऩ भाग ,६०" को ४थान,१२" को ३१थान,१०" को १०थान,९" को

१ १०थान
२ वार ऊध्धानको ननभााण भाग गने
३ त्रफधनु तकयण को रागग त्रफजुशरको ऩोर (४०थान)

पउदडेिन सहितको भेस जाशर कसया िोटरको शसभा फाट ऩव
ु ा फोटे टोरको सवारय िोरा सम्भ

४ करयव २को रागग भाग गने
५ अभय जनिन्रत फिुभुखि रमाम्ऩसको ऩरयसय कम्ऩाउदड ननभााण
६ ऩसाा चोक दे खि अभय उच्च भा त्रफ िुदै याभ भन्ददय चोक सम्भको फाटो कारोऩत्रे

टाउन स्कुर चोक दे खि त्रफये दर नगय भध्मवनता सभुदानमक वनको गेट सम्भको ऩमाटन भगा

७ कारोऩत्रे
८ गणेि ऩौडेरको घय दे खि मभप्रसाद राशभछानेको घय सम्भको वाटो कारोऩत्रे
९ ऩकडड चोक दे खि फर फिादयु ऩरयमायको घय िुदै न्जम्वार चोक सम्भको फाटो कारोऩत्रे
१० ऩहटिानन ऩसाा चोक दे खि ७नॊ फजाय सम्भको फाटो कारोऩत्रे

शबभनाथ ऩौडेरको घयवाट ऩन्श्चभ गौये दन्जाको घय िुदै गरु
ु ज्जमु टाडडफाट िभय उच्च सम्भ

११ कारोऩत्रे
१२ अभय जनिन्रत फिुभुखि रमाम्ऩसको बवन ननभााण
१३ अभय उ भा त्रफ को ऩरयिय कम्ऩाउदड ननभााण

१४

िगेरय शसचाई साईपन नॊ १६ दे खि कुशभमा चोक िुदै अभय उच्च भा त्रफ सम्भको कुरो राईननङ

१५ सॊमुरत वाडा कामाारम फाट अभय उच्च भा त्रफ िुदै याभ भन्ददय सम्भको फाटो कारोऩत्रे
१६ ऩदभऩोिरय शिवारम भन्ददय जाने केरुङ धोरको २००भ तटफदघन
वार्ड न २८

भाडड ठोरय सडक दे खि शसताभाई जाने वाटो स्कुर नन्जकका ऩारिरु कुरोका भुिान ननयको

१ वाटोभा कल्बटा ननभााण भाग
२ नतरभानको घय अगाडडको कटोभा कल्बटा ननभााण गने
३ शसभर गैरय भा िॊकय भितोको जग्गा ननय कल्बटा ननभााण गना भाग

व्रम्िऩुरय न्स्थत ये िा दवाडी को घय अगाडी को वाटोभा कल्बटा ननभााण गनाको रागग मोजना भाग

४ गने

५ िरय आचामाको घय अगाडी को वाटोभा कल्र्ट ननभााण गनाको रागग मोजना भाग
६ शसभर गैया शसचाई कुरोको रागग आवश्मक ऩने २० थान ९ ईदचका ह्मुभ ऩाइऩ भाग गने

वडा नॊ. २८ शबत्र २ राइन पवधत
ु बइको ठाउॉ भा ४ राईन पवस्ताय य ऩोर आवश्मक अनुसाय थऩ

७ गनाको रागग भाग गने
ु प्रागधकयण सॊग भाग गने
८ ब्रम्िऩइरय प्रा.पव. चोकभा २५ कक.पव.िदसशभटय जडान गयनेपवधत
वयौन्ज कप्तानन को घय धेखि सापवक गगतानगय ऩटिनन को शसभाना िुॉदै भन
ु ायाभ थाऩा भगय गय
९ सम्भ को वाटोराई इराका स्तरयम सडक राइ स्तय उदननत गरय कारो ऩत्रे गनाको रागग भाग गने
१०
११

गॊगा अनघकारयको घय िुदै चौकक डाॉडा वाट त्रफरणु ऩौडेरको घय सम्भ ग्राफेशरङ

१००००००

त्रफऩदन तथा असािम फगाको हितभा िौचारम तथा िनेऩानन आवश्मक धया, रयङ, िरयदको रागग

१००००००

सख्
ु िा ग्रस्त िेत्रभा आवश्मक शसचाईको ब्मफश्थाऩन गनाको रागग िक
ु दे व दमौऩाने य वनघयाज

१२ ओझाको घय त्रफचभा फोरयङ ननभााण

१००००००

१३ शसताभाई धशभाक तथा ऩमाटककम स्थरभा आधनु नक करात्भक भन्ददय ननभााण

१००००००

१४ वाडा नॊ २८ न्स्थत शसताभाई ऩमाटककम स्थरभा भ्मुटावय ननभााण

१००००००

१५ शसताभाई ऩमाटककम स्थरभा ऩमाटन ऩाका तथा तार ननभााण िोभस्टे सञ्चारन
१६ सानो चौतायो नन्जक यिे को साभुदानमक बवन ननभााण तथा ऩमाटन सम्चन्दघ गनतत्रफगध

हटकायाभ गौतभको घय दे िी नतशभन्ल्सनाकोचोक िुॉदै यघुनाथ दवाडीको घय सम्भ ग्रावेर गनाको

१७ रागग भाग गने
तेजयाज सुवेहदको घयवाट चेत फिादयु यानाबाटको घय सम्भको वाटोको स्तय उदननत गनाको रागग
१८ ग्रावेर भाग सम्भ ग्रावेर भाग
१९ वडा नॊ. २८ भा यिे का सवै वाटोिरुभा उच्च स्तरयम ग्रावेर

ऩर
ु य चोक दे खि ऩारयजात चोक िुॉदै व्रभ।िऩरु य स्कुर वाट गॊगानगय भा.पव. घ्गाई सम्भको सडक

२० कारो ऩत्रे गना
२१ गॊगानगय भा.पव.वाट दक्षिण तपा ऩने वाटोको घोरभा ऩुर ननभााण

२२

धनौन्ज चोक दे खि शसताभाई ऩमाटककम स्थान सम्भको सडकभा दव
ु ै साईडभा ढर ननभााण

२३ िेरकुदद भैदान ननभााण वडा नॊ. २८
२४ वडा नॊ. २८ भा यिे का िेरकुद साभग्री िरयद

वाड नॊ. २८ का वेयोजगाय मुवािरुराई इरेन्रिक प्रभवय वामरयङ्ग,भोटयसाइकर, काय भभात

२५ ताशरभ
े नाभुरक कामाक्रभ
२६ मुवािरुभा दव्ु मसनन ननरुत्साहित गनाचत

२७ गॊगानगय भा.पव. भा बवन ननभााण
२८ गॊगानगय भा.पव. भा कम्ऩाउण्ड ननभााण

२९ गॊगानगय भा.पव. सञ्चारन गये को CTEVT को कामाक्रभराई भाग
३० गॊगानगय भा.पव. भा शििक याित कोटा २ जना

३१

गॊगानगय शसचाईको िािा नॊ.४ य ५ को भुिान दे खि अन्दतभ सम्भ साईननङ्ग करयव १००० शभटय

३२ शसचाइको रागग डडऩ वोरयङ्गभा अनुदान भाग गने
३३ शसताभाई ऩमाटककम स ्ऋथर नन्जक यान्प्त नहदभा तटवदधन ननभााण गने
ु ाराई कम्ऩमट
ु य , त्रफधत
ु वामरयङ सकशभा डकशभा ये डडमो हट शब भोटयसाईकर आदी
३४ फेयोजगाय मव

३५ शसराई कटाई ताशरभ
३६ गॊगानगय दग्ु घ उत्ऩादक सिकारय बवन ननभााण
३७ दग्ु घ गचश्मान केदर वाडा नॊ२९ ननभााण
३८ वाडा नॊ२९ भा ऩिु नश्र सुघाय केदर स्थाऩना
ु ऩोर ५० थान य आवश्मक िनुसाय ताय
३९ त्रफधत

४० सानो चौतारय को अगाडड ५००को िास्पभाय
४१ भानव य वदम जदतुको द्धदद दमुननकयआण गनाको रागग पाउदडेिन सहितको
४२ ऩमाटन त्रफकासको रागग साभुदामीक वन तथा जॊगशर जनावयको उगचत सॊयिणको रागग गुरु
४३ १कक शभ भेिजाशर पाउदडेिनको रागग भाग गने
वार्य न २९
१ ऩकौडी चोक फाट ऩन्श्चभभा चतुये चोक सम्भको फाटो पऩच
२ सुददय चोक फाट फयौजी चोक सम्भको फाटो पऩच
३ ३ नॊ. िािा फाट िेभ नतशभल्सेनाको घय चोक सम्भको फाटो पऩच
ु े चोक फाट दक्षिण धनौजी चोक सम्भको िुराकी सडक पऩच
४ घादरक

५ िानेऩानी मोजना बयतऩुय-२९
६ जुन ताया ना.स.के.राई िभता अशबवपृ द्ध ताशरभ
७ भहिरािरुराई उद्क्घोिण ताशरभ
८ दशरत तथा आहदवाशस भहिरािरुराई नेतत्ृ व पवकाि ताशरभ
९ िुराकी सडक स्तय उदनती
१० िेत्रीम स्तयको कफड िर ननभााण सुददय फस्ती िेर भैदानभा
११ वयको वोट दे खि सुददय फस्ती स्कुर चोक िुदैं ऩसाा चोक सम्भको फाटो पऩच

शिवनगय २५ को बावना चोक दे िी नन.भा.पव.िनुभाननगय स्कुर,सुददय ररफ चोक िदैं अभय

१२ जनिरती रमाम्ऩस िुदैं पवये दर नगय टाउन सम्भ को फाटो पऩच
ा ा िगेयी िािा नॊ. ३ वटा उत्तय िॊङकय चोक सम्भको फाटो पऩच
१३ सुकु चोक दे खि ऩूवभ

१४ नन.भा.पव. सुददय फस्तीको कम्ऩाउण्ड ननभााण

१५
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