
अनसूुचि-२
बार्षिक र्िकास कार्िक्रम   

आ.ि. २०७६/७७  
शीषिक : संघीर् सरकारबाट र्ित्तीर् समानीकरण बार्षिक बजेट रु. : ११९९००   रु. हजारमा

क्र.सं. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम
कार्ािन्िर्न 
हनु ेस्थान

लक्ष्र् विननर्ोजन रु. कैफिर्त

१ समपरुक तथा साझेदारी कोष(कार्िपालिकाको लनणिर् िमोचजम) 15000
२ बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रम 1000
३ िातािरण तथा र्िपद् व्र्िस्थापन 2000
४ सक्सन मेचशनको िालि ट्राक्टर खररद 1500

५ फलनििर (निर कार्िपालिकाको कार्ाििर् र िडा कार्ाििर्हरु) 2000

६ कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्िन्टर, फोटोकपी आदद मेचशनरी उपकरण(िडा कार्ििर् समेत) 2000

७ निरस्तरीर् खिुा ददसामकु्त अलिर्ान(शौिािर् ररंि, लसट ्र्ान र्ितरण) 5000
८ हररर्ािी िबर्द्िन कार्िक्रम (िकृ्षारोपन) 500
९ कार्ाििर्का सफ्टिेर्रहरु 500
१० ििन लनमािण सम्पबन्धी मापदण्ड, कार्िर्िलध लनमािण 200

११
निराइन निरपालिका के्षत्रलित्रका सरुक्षा लनकार्को माि बमोचजम निर िमखुको 
स्िीकृलतमा पूिािधार र्िकास एिं अन्र् कार्िक्रम

600

१२ िररिी लनिारणको िालि िघउुधम र्िकास कार्िक्रम 3500
१३ निरस्तरीर् खानपेानी हेन्ड पाइप जडान (कार्िपालिका को लनणिर्नसुार) 5000
१४ मर्हिा र्िकास
१५ नर्ााँ समूह, सलमलत िठन,बित पररिािन र अनचुशक्षण 400
१६ आधारितू तालिम ७ ददने 400
१७ मर्हिा कानूनी अलधकार सम्पबन्धी तालिम, ५ ददने 200

१८
िैंलिक र्ििेद तथा सामाचजक समािेशीकरण सम्पबन्धी जनिलतलनलध तथा 
सरोकारिािािाई तालिम

150

१९ ब्र्रु्टचशर्न सम्पिचन्ध एड्िlन्स तालिम 350
२० जेष्ठ नािररक पररिर् पत्र र्ितरण चशर्िर 100
२१ अपाङ्गता पररिर् पत्र र्ितरण चशर्िर 100
२२ अपाङ्गता पररिर् पत्र लसफाररश सलमलतको िौमालसक बैठक 50
२३ कार्िक्रम अनिुमन 50
२४ लसिाई कटाई एडिान्स तालिम 800
२५ लमलथिा पेचन्टङ्ग तालिम 400
२६ मर्हिाहरु को िालि आत्म रक्षा तालिम 500
२७ कृर्ष र्िकास कार्िक्रम
२८ बािी र्िकास कार्िक्रम
२९ कृर्ष समहु िठन 350
३० पदालधकारी कमििारी कृषक िोष्ठी 150
३१ निरस्तरीर् र्िलिन्न बािीमा कृषक तालिम 500
३२ िहुाँको उन्नत िीउ र्ितरण 400
३३ मसरुो उन्नत िीउ र्ितरण 300
३४ धानको उन्नत िीउ र्ितरण 400
३५ मुंिको िीउ र्ितरण 300
३६ तरकारी र्िकास कार्िक्रम
३७ तरकारीको िीउ र्ितरण 700
३८ ्र्ाजको िीउ र्ितरण 300
३९ कृषक उपिोक्ता व्र्ापारीबीि अन्तरर्क्रर्ा िोष्ठी 50
४० कृर्ष तथर्ांक ििलत िलतिेदन कार्िक्रम
४१ िौमालसक तथा िार्षिक ििती िलतिेदन 50
४२ कृर्ष तथर्ांक िकाशन 50
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४३ कृर्ष िसार कार्िक्रम
४४ कृर्ष सामग्री तथा औजार उपकरण र्ितरण 450
४५ अनिुमन तथा मूल्र्ांकन खिि 150
४६ सामरु्हक खेती सहकारी खेती सम्पिन्धी तालिम 200
४७ माटो पररक्षण चशर्िर 300
४८ िांिाररक खेती सम्पिचन्ध तालिम 200
४९ र्िर्िध तथा व्र्िस्थापन खिि 150
५० पश ुसेिा कार्िक्रम

िषे घास र्िउ र्ितरण 450

परजीिी लनर्न्त्रण कार्िक्रम (९ िडा ) नपा 500

पश ुखोप सेिा FMD, HSBQ (६ पटक ) नपा 450

५१ िाई, िैसी, बाख्रा पािन तालिम ३ ददन े(३पटक ) 150
५२ कार्िक्रम संिािन को िािी दैलनक भ्रमण ित्ता नपा 150
५३ औषधी खररद तथा व्र्िस्थापन नपा 200
५४ आकचस्मक रोि लनदान कार्िक्रम 100
५५ इन्धन 25
५६ िैपरी खिि 75
५८ पशपुािक कृषकहरु साँि अन्तरर्क्रर्ा िोष्ठी 100
५९ कृषक तथा पदालधकारी स्तर  भ्रमण कार्िक्रम 300
६० स्िास्थर् सेिा कार्िक्रम
६१ लनशलु्क स्िास्थर् सेिाको िालि औषलध खररद २०००

६२ म.स्िा.स्ि.से. हरुिाई पोशाक ित्ता १००

६३ म.स्िा. स्ि.से.हरुिाई ददघिकालिन सेिाका िालि सम्पमानजनक र्िदाई ५०

६४ ित्रे्क स्िास्थर् संस्थाहरुमा लबजिुी, कम्प्र्टुर, इन्िटिर, र्िन्टर एिं इन्टरनटे व्र्िस्थापन ५००

६५ र्ट.बी. केस फाइन्डीङ्ग कैम्पप ३००

६६ फोहर मैिा व्र्िस्थापनको िालि इन्सीरेटर लनमािण ६००

६७ मेलडकि उपकरणहरु खररद ३००

६८ र्िधतु महशिु खिि स्िास्थर् संस्थाहरुको िालि २००

६९
अबिोकन भ्रमण (स्िास्थर्कमी म.स्िा.स्िर्म ्सेर्िका र न.पा. का सम्पबचन्धत कमििारी 
,३० जना) ५४५

७० कार्ाििर् सामान मसिन्द, स्टेशनरी व्र्िस्थापन खिि २००

७१ फलनििर व्र्िस्थापन खिि ३००

७२ भ्र्ाचक्सनको चिसोपन व्र्िस्थापनको िालि खिि (Refrigerator खररद) १५०

७३ अनिुमन,मलु्र्ांकन भ्रमण खिि २००

७४ िसतुी सेिा केन्र व्र्िस्थापन १०००

७५ स्िास्थर् सलमक्षा िैठक अधििार्षिक २००

७६ रात्री िसतुी सेिा ित्ता १२०

७७
ईन्धन (संक्रमणबाट रोकथाम र लनर्न्त्रण िनि स्टेररिाईजेसन िापत िाग्न ेईन्धन खिि 
एिं अन्र् ईन्धन) ७५

७८ र्िर्िध १६०

७९ चशक्षा

८० कक्षा ८ को परीक्षा संिािन तथा व्र्िस्थापन खिि ३९८
८१ चशक्षकको चशक्षण लसकाईमा लबताउन ेसमर्ािलध सधुार र्ोजना कार्ािन्िर्न १४७

      पश ुआहार सेिा

      पशपंुक्षी बजार ििधिन कार्िक्रम 
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८२
चशक्षण लसकाईमा सूिना िर्िलधको िर्ोि, कम्प्र्टुर,इन्टरनटे कनचेक्टलिटी ईक्र्पुमेन्ट 
तथा सामग्री खरीद

२००

८३ आधारितू तथा माध्र्लमक र्िद्यािर्मा र्िज्ञान िर्ोिशािा अनदुान १००
८४ लनजी स्रोतमा चशक्षकको तिब अनदुान २१००
८५ िलत र्िद्याथी इकाई िाितका आधारमा पूिि िाथलमक कक्षाका िालि अनदुान २००
८६ लनरन्तर र्िद्याथी मूल्र्ाङ्कनका िालि आिश्र्क अनदुान २५०

८७
र्िद्यािर् सधुार र्ोजना, समदुार् तथा र्ि.व्र्.स.हरुको क्षमता र्िकासका िालि 
अन्तर्क्रि र्ा, अलििािक चशक्षा सञ्चािन, अलतररक्त र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन िनि आधारितू 
तथा माध्र्लमक तहका र्िद्यािर्हरुिाई एकमषु्ठ अनदुान

२५०

८८
सामाचजक परीक्षण तथा आलथिक िेखा परीक्षण, र्िद्याथी ररपोटि काडि, र्िद्यािर् तथर्ाङ्क 
व्र्िस्थापन, बिेुर्टन िकासन ििार्तका र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन िनि आधारितू तथा 
माधर्लमक र्िद्यािर्हरुिाई एकमूष्ठ अनदुान

२००

८९ छनोट िएका र्िद्यािर्हरुको कम्पपाउण्डिाि लनमािण ६००
९० ििन ममित सम्पिार १०००
९१ इन्धन खिि १००
९२ ि.अ. बैठक खिि १५०
९३ र्िषर्ित चशक्षक बैठक तथा अन्तरर्क्रर्ा २००
९४ सबै र्िद्यािर्िाई पाठ्यक्रम तथा चशक्षक लनदेचशका खरीद िनि अनदुान २००
९५ कस्टमाइज्ड चशक्षक तालिम आधारितू चशक्षकको िालि २००
९६ कस्टमाइज्ड चशक्षक तालिम माध्र्लमक चशक्षकको िालि १५०
९७ अलतररक्त र्क्रर्ाकिाप संिािन अनदुान ४५०
९८ भ्रमण, अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन २००
९९ सामदुार्र्क र्िध्र्ािर् सधुार कार्िक्रम ३००
१०० चशक्षक र्िधाथी अध्र्र्न अििोकन भ्रमण ५००
१०१ उच्ि चशक्षा अध्र्र्न िनि छात्रिलृतको िालि लमत्र राष्ट्रहरुसंि सम्पझौता ४०५
१०२ हाचजरी जिाफ,लनबन्ध,चित्रकािा,खेिकुद,िचक्तत्ि किा िलतर्ोलिता ५००
१०३ चशक्षक र्िकास तालिम ५००
१०४ निर लित्र इचन्जलनर्ररंि किेजको स्थापना र संिािन को िालि सम्पिाव्र्ता अध्र्र्न ३०० ६६४००
१०५ निरस्तरबाट माि िएका र्ोजना तथा कार्िक्रम
१०६ परुनी पोखरी को पचिम लडिमा साििजलनक दिान लनमािण  िडा नं. ४ ५०० ७७२००

१०७ तैर्ि धोबी को घर देचख निराईन लसमा सम्पम कृर्ष सडक लनमािण िडा नं २ 500 13200

१०८ जटहीको नपेाि िारत लसमानामा स्िाित द्वार लनमािण िडा नं २ 2700

१०९
६ िैंन सडक देचख लसंिराही पोखरी को दचक्षणिारी लडि हदैु हााँस पट्टी सम्पम कृर्ष 
सडक लनमािण िडा नं २ 500

११० लसमा िौकी िग्मा जटहीको कम्पपाउण्ड िाि लनमािण िडा नं २ 500
१११ र्हर्ा िाि को घर देचख िनराहा िाछी सम्पम कृर्ष सडक लनमािण िडा नं २ 500
११२ र्ोिेन्र िौधरीको जग्िा देचख र्िताि िााँध हदैु हााँसपट्टी सम्पम कृर्ष सडक लनमािण िडा नं २ 500

११३
राम आचशष सादा को घर देचख पिुि राघो मैर्ा थान नचजक कािो पते्र सडक सम्पम कृर्ष 
सडक लनमािण िडा नं २ 500

११४ अमतृ नारार्ण िौधरीको घर देचख फुििामाको बाटो कृर्ष सडक लनमािण िडा नं २ 500
११५ २ नं. िडा लित्रको लतनै र्िधािर्को बाउन्री िाि लनमािण िडा नं २ 1000
११६ निराईन र रघोपरुमा िाउ घर तथा खोप र्किलनक्कको िालि िबन लनमािण िडा नं २ 300
११७ जटर्ह स्िस्थिौकीको शौििर् ममित िडा नं २ 200
११८ जटर्ह महादेि मचन्दरमा ग्रीि लनमािण िडा नं २ 100
११९ साििजलनक जग्िा महेन्र िािको जग्िा नजददक हनमुान मचन्दर लनमािण िडा नं २ 400
१२० पेश्कार पोखरीको लडिमा चशि मचन्दर लनमािण िडा नं २ 500
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१२१ राजदेि महराको घर देचख चजतन महराको घर सम्पम अधरुो सडक ढिान िडा नं २ 500
१२२ बरुण िौधरीको घर देचख िािन िौधरीको खेत िारी सम्पम सडक ढिान िडा नं २ 700
१२३ िडा कार्ाििर्को लनणिर् अनसुार िडा नं २ 500
१२४ र्कशोरी महतोको घर देचख िक्ष्मेश्वर महतोको घर सम्पम सडक धिान िडा नं २ 500
१२५ तेज नारार्ण िौधरीको घर देचख राम नारार्ण र्ादिको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं २ 800
१२६ फुल्िमा जान ेबाटो देचख चजिछ महतोको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं २ ५००

१२७ राघोपरुको अधरुो नािा लनमािण िडा नं २ ७००

१२८ जटहीको हिुाक कार्ाििर्को जग्िामा साििजलनक शौििर् लनमािण िडा नं २ ३००

१२९
मूि सडक-मंिि-राम सािर घर देचख पिट महतोको घर हदैु लिररजा मचुखर्ाको घर 
सम्पम सडक ममित र ढिान -रामिाि िडा नं ३

२०००

१३० स्िास्थर् िैकीको कम्पपाउन्ड तथा शौिािर् लनमािण- रामिाि िडा नं ३ ५५०

१३१ राम िन्र - दशरथ - र्ििाश मण्डि सडक ममित ढिान िर्हरी-रामिाि िडा नं ३ ६५०

१३२
रुदि-रामिाि-िन्र मण्डिको घर हदैु परमेश्वर मण्डिको घर सम्पम सडक ममित र 
ढिान-रामिाि

िडा नं ३
१४००

१३३ तसलिम-राम्पसदुदष्ट-िझुािन सडक ममित ढिान -रामिाि िडा नं ३ १६००

१३४ फेकु पंलडत - र्िन्दे सादा - मदन िहेरी-िल्िी महतो सडक ममित ढिान-रामिाि िडा नं ३ १५००

१३५ शालिग्राम- र्पपरािािी सडक ममित ढिान -िहेरी िडा नं ३ ७००

१३६ िइुर्ााँ महाराज स्थानको कम्पपाउण्ड िाि लनमािण-िहेरी िडा नं ३ ३००

१३७  ददहिार देचख ओिारा पोखरी सम्पम  अधरुो सडक ममित ढिान -िहेरी िडा नं ३ ९००

१३८ देिनारार्ण घर नचजक दिान लनमािण िडा नं ३ ४००

१३९ महारानी मचन्दरमा टाईल्स ििाउन ेकार्ि िडा नं. ४ 500
१४० चशि मचन्दर पोखरी देचख राजदेि राउतको घरसम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 500
१४१ राजदेि राउतको घर जग्िा देचख नरी िौरी सम्पम ग्रिेि सडक लनमािण िडा नं. ४ 400
१४२ मन्सा राम मचन्दरको अधरुो रहेको लनमािण कार्ि परुा िने िडा नं. ४ 200
१४३ राम र्कशोर महतो घर देचख हिखोरी हुाँदै डोमा खत्िे घरसम्पम पक्की सडक ढिान िडा नं. ४ 800
१४४ पंचजर्ार पोखरीदेचख घाघर नदद सम्पम नर्ााँ सडक लनमािण िडा नं. ४ 500
१४५ िक्षमण मण्डिको घर देचख श्र्ाम पासमानको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 400
१४६ िरी मण्डि घर देचख जोलिन्र साहको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 500
१४७ जोलिन्र साहको घरदेचख िथ ुमहतोको िाछीसम्पम सडक ममित तथा सधुार िडा नं. ४ 200
१४८ ४ नं. िडा कार्ाििर्को दईु तिे ििन लनमािण िडा नं. ४ 1500
१४९ राम जानकी मचन्दर अधरुो रहेको परुा िने िडा नं. ४ 1000
१५० सरेुश मण्डिको घर देचख बाट सम्पम सडक ग्रिेि लनमािण िडा नं. ४ 700
१५१ िैजनाथ मण्डि घरदेचख सोिा मण्डि घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 300
१५२ पाखर िौकमा रहेको साििजलनक ढिान ्िास्टर िने िडा नं. ४ 200

१५३ रा.िा.र्ि. फुििामा स्कुिमा कम्प्र्टुर तथा फलनििर चशक्षक अिािमा िोलिचन्टर्र राख्ने िडा नं. ४ 200

१५४ लिररजा मा.र्ि को पशचिमिारी लडिमा साििजलनक दिान लनमािण िडा नं. ४ 400

१५५
चशि शरणको घर देचख मूिसडक सम्पम तथा राम िन्रको घर देचख लसंहहेश्वर महराको 
घर सम्पम सडक ममित तथा ढिान

िडा नं. ४ 700

१५६ जनसेिा स्िा. िित तथा ऋण सहकारी संस्था को अधरुो क्म्पपौंड िाि लनमािण िडा नं. ४ 300
१५७ िददप झाको घर देचख महाकांत ठाकुरको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ५ 1000
१५८ रा.लन.मा.र्ि पडी टोि पोखरी क्म्पपौंड िाि लनमािण िडा नं. ५ १५००

१५९ फुििेन मचुखर्ाको घर देचख ििटोिी जान ेकािो कािोपते्र सडक ढिान िडा नं. ५ ८००

१६०

१६१
पिुािरी टोि चखडचखलिर्ा िाट आउन ेसडक पोखरी देचख िाउको पक्की सम्पम सडक  
ढिान िडा नं. ५

९००

१६२ साििजलनक दिानको छत ढिान र ्िास्टर (पिुािरीटोि िंििुी) िडा नं. ५ ६००
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१६३ देििािको घर देचख जनाधिन झा को घर हदैु पक्की सम्पम सडक ढिान िडा नं. ५ ९००

१६४ जिेु दास को घर देचख फकु दास घर हदैु ६ िैं सम्पम सडक ढिान िडा नं. ५ ४००

१६५ िव्की पोखरी हदैु र्िन्देश्वर दास को घर सम्पम माटो िििि िडा नं. ५ ३००

१६६ िडा कार्ाििर्मा दरी, लतरपाि र कुशी खररद िडा नं. ५ १००

१६७ पचिम्पिारी टोि अस्मसान्घटमा ितूनाथ मलुति स्थापन तथा घर लनमािण िडा नं. ५ ५००

१६८ राज कुमार साहको घर देखी पिुि निटोिी सडकमा माटो ग्रिेेि िडा नं. ५ १०००

१६९ िोलडिंि २ इन्ि जडान १० िटा िडा नं ६ १०००

१७० कव्रिाहमा ४ िटा िाटो लनमािण िडा नं ६ ५००

१७१ चशि नारार्ण मण्डि घर देचख खरही पिु सम्पम पदक्कनािा लनमािण िडा नं ६ ५००

१७२ डिराको अधरुो नािा लनमािण िडा नं ६ ४००

१७३ दईु िटा इदिाह ढिान िडा नं ६ ६००

१७४ िौधी देिी देिी मचन्दरको रंि रोिन र बाउन्री लनमािण िडा नं ६ 300
१७५ जमनुा दास घर देचख िािित ििैिा सम्पम सडक ढिान िडा नं ६ 1000
१७६ मर्हिाहरुको िालि लसप मिुक तालिम िडा नं ६ 300
१७७ िरोर्हर्ा इमिी देचख पिुि नदी सम्पम कृर्ष सडक ढिान िडा नं ६ 1000
१७८ मूि सडक देचख घनश्र्ाम मण्डिको घर हुाँदै ब्रहम्पदेि घरसम्पम सडक ढिान िडा नं ६ 800
१७९ राम िखन मण्डि घर देचख राम र्ििास मण्डि घर सम्पम सडक ढिान िडा नं ६ 900
१८० धनही पोखरीमा घाट  लनमािण िडा नं ६ 1500
१८१ झब्ब ुसाह घर देचख िौिर्टर्ा िमरा पिु सम्पम सडक ढिान िडा नं ६ 1200

१८२
कुशसे्िर मण्डि को घर देचख िन्दे मचुखर्ा को घर हदैु राजे मण्डि को घार सम्पम 
सडक ढिान - र्िताि

िडा नं ७ 3000

१८३
जिेुश्वर मण्डि को खररहन देचख र्िशनु्देि मण्डि को घर हदैु लबनोद साह को खेत 
(सरकारी जामनु रूह) सम्पम सडक लनमािण र िरबि- र्िताि

िडा नं ७ 1500

१८४ सटु्टा नदाफको घर देचख चखरचखररर्ा को िाटो सम्पम सडक ढिान - ििटोिी िडा नं ७ 1500
१८५ ििटोिी को साििजलनक दिानको ्िास्टर -ििटोिी िडा नं ७ 700

ददनानाथ झाको घरदेचख िमे िन्र झाको घर सम्पम सडक माटो ग्रिेि ढिान िडा नं ७ 300
१८६ मूि सडक देचख राधाको घर हदैु चजिनन्दन झा को घर सम्पम सडक ढिान िडा नं ७ 900

१८७ िक्ष्मी नारार्ण झा को मेलडकि सेन्टर को क्म्पपौंड िाि लनमािण र ग्रीि िेट लनमािण िडा नं ७ 800

१८८ साििजलनक ओिार देचख पचिम कुिो पैनी लनमािण -चखरचखररर्ा िडा नं ८ 1000

१८९
मूि सडक ढिान देचख रामर्ित साहको घर हदैु सोन्फी र्ादि को घर सम्पम सडक 
ढिान - चखरचखररर्ा

िडा नं ८ 2500

१९०
िशन्त पासिान अिाडी क्ििट लनमािण र सो कििट देचख दचक्षण रामििाश राउत को 
खलिर्ााँन सम्पम सडक ग्रािेि -अकौरा

िडा नं ८ 2000

१९१ धोबीर्ाही पोखरीको साििजलनक दिान लनमािण -अकौरा िडा नं ८ 2000 ०

१९२
ददनशे पचण्डतको घर देचख ििुनशे्वर पचण्डतको घरसम्पम,नन ुराउतको घर देचख राम 
दिुार राउतको घर हुाँदै मिु सडक सम्पम सडक ढिान

िडा नं. 9 2000

१९३
र्िपती राउतको घर देचख महादेि पचण्डतको घर सम्पम र कर्िन्र राउतको घर देचख 
मोहन राउतको घर सम्पम र लमश्री िािको घर देचख बौएिािको घर सम्पम सडक ढिान

िडा नं. 9 1500

१९४

रामदेि राउतको घर देचख जिदीश महतोको घर सम्पम र खरु खरु ठाकुरको घर देचख 
िंशी राउतको घरसम्पम,सन्तोष राउतको घर देचख फुििेन राउतको घर सम्पम र राम 
नाथको घर देचख िक्ष्मेश्वरको घर सम्पम र तिेिरको घरदेचख सन्तोष राउतको घरसम्पम 
सडक ढिान

िडा नं. 9 2000

१९५
पैनर्पिी  पोखरीमा रहेको अधरुो पक्की घाट लनमािण र िडाका िाधमा रहेको कल्िटिमा 
दबैु साइडमा इाँटाको पखािि ििाउने

िडा नं. 9 1000

१९६ लडहिार स्थान मचन्दर लनमािण िडा नं. 9 500
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१९७

हरर महराको घरदेचख पररक्षण महराको घरसम्पम सचखिन्रको घरदेचख श्रीिनको घर 
सम्पम,र्िन्देश्वरको घर देचख जिुिको घर सम्पम र जानकी शरण पचण्डतको घर देचख 
र्िजर्को घरसम्पम र जानकी शरण पासमानको घरदेचख रमेश महतोको घर सम्पम सडक 
ढिान

िडा नं. 9 1000

१९८
राम नाथ पचण्डतको घर देचख िि ुसाहको घर सम्पम,िरी साहको घर देचख सहदेि 
मचुखर्ा को घर सम्पम,राज कुमारको घर देचख दिुारिनको घर सम्पम,राम िसादको घर 
देचख फेकनको घर सम्पम,लसषैतको घरदेचख िेिन मचुखर्ाको घर सम्पम सडक ढिान

िडा नं. 9 1000

१९९ िीता पोखरीको उत्तर तफि को लडि संरक्षण ग्र्ार्िर्न िाििे िने िडा नं. 9 1000 ७७२००
२०० िडा स्तरबाट माि िएका र्ोजना तथा कार्िक्रम

२०१ चजराती िाधमा फाटक लनमािण-बर्हरी िडा नं. १ 300
२०२ सामदुार्र्क दिान ढिान ३ कोठे-हााँसपट्टी िडा नं. १ 1000
२०३ श्री रा.िा.र्ि. हााँसपट्टी बाउन्री िेट-हााँसपट्टी िडा नं. १ 400
२०४ र्िदेशी राउत घर देचख ििास घर सम्पम सडक ढिान-हााँसपट्टी िडा नं. १ 300
२०५ लबकाउ घर देचख मेंन बाटो सम्पम ढिान िडा नं. १ 500
२०६ कारी घर देचख िजरंिी घर हुाँदै राजन घर सम्पम ढिान िडा नं. १ 500
२०७ समदुार् समशानको बाउन्री-लनमािण मसुरीटोिा हााँसपट्टी िडा नं. १ 150
२०८ रा.िा.लब.खड्का बाउन्री िेट-खड्का िडा नं. १ 400
२०९ लिजाि महतो घर देचख इस्िाम घर सम्पम सडक ढिान -हााँसपट्टी िडा नं. १ 150
२१० सफुि घर देचख िितुारा सम्पम ढिान-खड्का िडा नं. १ 700
२११ खैका ठाकुरको घर देचख ििुाई महतो घरसम्पम ढिान-बर्हरी िडा नं. १ 500
२१२ िडा कार्ाििर्को लनणिर् बमोचजम सडक र मचन्दर ममित सम्पिार िडा नं. १ 100
२१३ चजराती िाध मा फाटक लनमािण िडा नं. १ 300
२१४ निराईन िजारमा रहेको अधरुो ििनको छत ढिान िडा नं २ 1000
२१५ दर्ानन्द िौधरीको घर देचख रुको सादाको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं २ ३००

२१६ जटही मसुहरीको अधरुो दलित दिान को ममित सम्पिार िडा नं २ २००

२१७ निराईन टोिको मसुहरीमा दिीत दिान लनमािण िडा नं २ ७००

२१८ निराईन टोिको मसुहरी को अधरुो सडक ढिान िडा नं २ ५००

२१९ ६ िेन सडक देचख शचशनन्दन िािको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं २ ५००

२२० ६ िेन देचख हजाम ठाकुरको सम्पपूणि सडक ढिान िडा नं २ १०००

२२१ र्िुाहरुको सधुार र्ोजना (नसा मकु्त) िडा नं २ ३००

२२२ कव्रिाहको बाउन्री िाि िडा नं २ ५००

२२३ 3 नं. िडा कार्ििर्को अधरुो पूिािधार लनमािण - िडा कार्ाििर् िडा नं ३ १५००

२२४ र्िधतु पोिहरुमा  ििि तथा पोि जडान िडा नं ३ ३००

२२५ अधरुो साििजलनक दिान लनमािण -िाफी पोखरी िौक रामिाि िडा नं ३ ५००

२२६ िडा सलमलतको लनणिर् बमोचजम र्िलिन्न सडक ममित - िडा लित्र िडा नं ३ ५००

२२७ खनपेानी तथा सरसफाई कार्िक्रम िडा नं ३ ६००

२२८ तसलिम को घर नचजक अधरुो ढिान लनमािण- रामिाि िडा नं ३ ५००

२२९ अधरुो मदसािििन लनमािण - िहेरी िडा नं ३ ६००

२३० मााँ लिररजा कििको अधरुो ििन लनमािण -िहेरी िडा नं ३ ५००

२३१ निराईन निरपालिका िडा नं. ४ को कम्पपाउण्ड िाि तथा हेन्डपाइप र शौिािर् लनमािण िडा नं. ४ 700

२३२ िइुर्ााँ िािा मचन्दरमा टाईल्स तथा ममित सम्पिार कार्ि िडा नं. ४ 150

२३३
घरुन राउतको पोखरी देचख मर्हर्ा िाछीको िौरीहुाँदै निराईन जान ेबाटो र्िशशे्वर 
िेिदारको खेतसम्पम नर्ााँ सडक लनमािण

िडा नं. ४ 700

२३६ फुििामा बजारको दिानिाई ममित सम्पिार िने िडा नं. ४ 200
२३७ राम नन्दन महतोको घर देचख चशि कुमार राउतको घरसम्पम पक्की सडक ढिान िडा नं. ४ 500
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२४० नरेश साहको घर देचख जर् कुमार साहको घरारीसम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 400
२४१ िलित साहको घर देचख िटु महतोको घरसम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 400
२४२ लनमििा देिी अस्पताि देचख र्िकरु साहको लमिसम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 300
२४३ राम बाब ुपंचजर्ार घर देचख र्िल्टु महतोको घरसम्पम सडक ढिान िडा नं. ४ 400

२४४
िाडि सलमलतको लनणिर् अनसुार र्िद्यािर् तथा आिश्र्क ठाउाँमा स्िरं्सेिक,सडक 
ममित,हेन्डपाइप सडक लबजिुी बती जडान

िडा नं. ४ 1250

२४५ जिेु दासको घरदेचख रा.लन.मा.र्ि. र्िद्यािर् सम्पम सडक ढिान िडा नं. ५ 1200

२४६
तेज नारार्ण िाि कणिको घर देचख पिुि असफी झाको घर हुाँदै इन्रदेि झाको 
घरसम्पमको सडक ढिान

िडा नं. ५ 1000

२४७ ििोध झाको घर देचख संचजि झाको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ५ 300

२४८
र्िन्देश्वर साहको घर देचख लनरन्जन साहको घर सम्पम र िािे साहको घर हुाँदै र्िकास 
साहको घर सम्पम र िािे साहको घर हुाँदै राम िसाद साहको दिान सम्पम माटो ग्रिेि

िडा नं. ५ 1500

२४९ रघो मंददरको अधरुो कम्पपाउन्ड िाि लनमािण, ्िास्टर, रंि रोिन र िेट लनमािण िडा नं. ५ 400

२५०
जित नारार्ण िाि कणिको घरदेचख र्िजर् मचल्िकको घरसम्पम र लसता बल्िि िािको 
घर देचख ढिान

िडा नं. ५ 1000

२५१
राम िसाद  ठाकुर घर लनरको ढिान सडक देचख जिेुश्वर दासको ढिान सडक सम्पम 
सडक ढिान

िडा नं. ५ 300

२५२ माधि ठाकुरको मचन्दर देचख राघो मडर थान सम्पमको सडक नर्ााँ लनमािण माटो ग्रिेि िडा नं. ५ 300

२५३ िडा कार्ाििर्को ििन ममित,शौिािर् लनमािण र कम्पपाउण्ड घेरा ढिान िडा नं ६ १५००

२५४ िडा कार्ाििर्को फलनििर व्र्िस्थापन तथा AC जडान िडा नं ६ ३००

२५५ दिुाि मचन्दर बाटोमा तार बि िडा नं ६ १००

२५६ महादेि मचन्दरको बाउन्री लनमािण िडा नं ६ 200
२५७ सेिाि नैन मेहतर अधरुो सडक लनमािण तथा कल्िटि र ह्यमुपाइप िडा नं ६ 400
२५८ पिुािरी टोिको अधरुो मण्डि समदुार्को दिान लनमािण िडा नं ६ 1000
२५९ पिुािरी टोिको अधरुो मचुखर्ा समदुार्को दिान लनमािण िडा नं ६ 1000
२६० आधारितु र्िद्यािर् पचिमिारीटोिको र्िद्याथीिाई पोषाक र्ितरण िडा नं ६ 500
२६१ खानपेानी ह्याण्डपाइप खररद तथा जडान िडा नं ७ ६००

२६२
िंदेको घरदेचख निराईन जान ेसडक सम्पम र दिान देचख िण्डारीको घरसम्पम सडक 
ढिान -निटोिी िडा नं ७

१५००

२६३
राम ििास मचुखर्ाको घर देचख मनराजको घर र ढिान सडक हुाँदै रघनुाथको घर सम्पम 
सडक ढिान-र्िताि

िडा नं ७
७५०

२६४ साििजलनक महरा दिान लनमािण देिलडहा िडा नं. ७ 700
२६५ साििजलनक केिट दिान लनमािण देिलडहा िडा नं. ७ 700
२६६ िडा लित्रका अन्र् र्िकास र सर-सफाई िडा नं. ७ 750
२६७ शलनिर कामलतको घर देचख िरत कामलतको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ८ 600
२६८ र्िकु मचुखर्ाको घर देचख दिुार िन मचुखर्ाको घर सम्पम सडक ढिान िडा नं. ८ 600

२६९
जािेश्वर पासमानको घर देचख िसन्त पासमान,जानकी पासमानको घर हुाँदै उत्तर 
पैनीसम्पम ढिान

िडा नं. ८ 2000

२७० िडा सम्पबचन्ध सर सफाई र अन्र् र्िकास कामकाज िडा नं. ८ 1000
२७१ बहअुिाि जान ेमिु सडक देचख राम पलुनत साह घर हुाँदै मोहन र्ादि घर सम्पम िडा नं. ८ 800
२७२ िज्िा पोखरीको लडि संरक्षण तथा लनधािरण िडा नं. 9 1500

२७३
लिररजा पथ सडक देचख मालिक पोखरीसम्पम र राम आचशषको घर देचख जर् कुमारको 
घरसम्पम र परुणको घर देचख जर्र्कसनु राउतको घर सम्पम सडक ढिान

िडा नं. 9 2500

२७४ र्िद्यािर् नचजक रहेको अधरुो दलित दिान लनमािण िडा नं. 9 1000
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