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क्र.सं
.

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम
कार्ािन्िर्न 
हनु ेस्थान

लक्ष्र् र्िननर्ोजन रु. कैर्िर्त

१ समपरुक कोष
बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रम 812
सरुचक्षत आप्रिासन पररर्ोजना 300
अन्र् कार्िपानलका एिं प्रमखुको  ननणिर् बमोचजम 10000

४ सेचटटक ट्ांक सिा गने सक्सन मेचशन खररद 1500

६
िननििर (नगर कार्िपानलकाको कार्ािलर् र िडा 
कार्ािलर्हरु)

2000

८ ईचन्जननर्ररङ्ग सामग्री खररद 800

९ कम्पटर्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, िोटोकपी आदद मेचशनरी उपकरण 500

१५ खलुा ददसामकु्त अनिर्ान 1500
१६ हररर्ाली प्रबर्द्िन कार्िक्रम 100
१७ कार्ािलर्का सफ्टिेर्रहरु 500
१८ ििन ननमािण सम्पबन्धी मापदण्ड, कार्िर्िनध ननमािण 800
१९ बालमैत्री स्थानीर् शासन कार्िक्रम 183
२० िातािरण मैत्री स्थानीर् शासन कार्िक्रम 100
२४ नगर र्ातार्ात गरुु र्ोजना तर्ारी 1000

२५ परामशि सेिा 500

२७ ह्यमु पाईप खररद आिश्र्क्ता अनसुार 2000

२८
नगराइन नगरपानलका के्षत्रनित्रका सरुक्षा ननकार्को माग 
बमोचजम नगर प्रमखुको स्िीकृनतमा पूिािधार र्िकास एिं अन्र् 
कार्िक्रम

300

२९ कार्ािलर्मा र्िद्यतुीर् उपकरण AC 500
३० स्रोत केन्रको सिा हलमा िननििर 500

मर्हला र्िकास
३१ नर्ााँ समूह, सनमनत गठन र बित पररिालन 100
३२ सनमनत गठन र बित पररिालन 200
३३ समूह सदस्र्हरुलाई अनचुशक्षण, ३ ददने 400
३४ आधारितू तानलम ७ ददने 400
३५ मर्हला परुुष समर्िकास तानलम, ३ ददने 100
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३६ प्रजनन ्स्िास््र् तथा सिेतना तानलम ५ ददने 100
३७ मर्हला कानूनी अनधकार सम्पबन्धी तानलम, ५ ददने 100
३८ लैंनगक र्हंसा र्िरुर्द् अनिर्ान 50

३९
लैंनगक र्ििेद तथा सामाचजक समािेशीकरण सम्पबन्धी 
जनप्रनतनननध तथा सरोकारिालालाई तानलम

100

४० अन्तरार्िर् नारी ददिस 30
४१ लैंनगक र्हंसा ननिारण सनमनतको बैठक 60
४२ ब्र्रु्टचशर्न तानलम 400
४३ जेष्ठ नागररक पररिर् पत्र र्ितरण चशर्िर 100
४४ अपाङ्गता पररिर् पत्र र्ितरण चशर्िर 100
४५ अपाङ्गता पररिर् पत्र नसिाररश सनमनतको िौमानसक बैठक 50
४६ प्रगनत पचुस्तका प्रकाशन 40
४७ कार्िक्रम अनगुमन 45
४८ नसलाई कटाई तानलम 1125
४९ नमनथला पेचन्टङ्ग तानलम 200

कृर्ष र्िकास कार्िक्रम
बाली र्िकास कार्िक्रम

५० पदानधकारी कमििारी कृषक गोष्ठी 250

५१ र्िनिन्न बालीमा उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण सम्पबन्धी तानलम 500

५२ मुंगको िीउ र्ितरण 500
तरकारी र्िकास कार्िक्रम

५३ तरकारीको हाईनिड नमननर्कट र्ितरण 1500
५४ तरकारी टर्ाकेज प्रदशिन 150
५५ कृषक उपिोक्ता व्र्ापारीबीि अन्तरर्क्रर्ा गोष्ठी 50

कृर्ष त्र्ांक प्रगनत प्रनतिेदन कार्िक्रम
५६ कृर्ष त्र्ांक प्रकाशन तथा बार्षिक पचुस्तका प्रकाशन 100

िलिूल र्िकास कार्िक्रम
५७ आाँप, नलचि अन्र् 500

कृर्ष प्रसार कार्िक्रम
५८ कृर्ष सामग्री तथा औजार उपकरण र्ितरण 400
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५९ रार्िर् धान ददिस 50
६० कृर्ष सामग्री ढुिानी 200
६१ अनगुमन तथा मूल्र्ांकन भ्रमण खिि 200
६२ र्िर्िध तथा व्र्िस्थापन खिि 100

पश ुसेिा कार्िक्रम
६३ र्हउाँदे घााँस र्ितरण कार्िक्रम नपा 500
६४ परजीिी ननर्न्त्रण नपा 500
६५ खोप सेिा नपा 450
६६ औषधी खररद तथा व्र्िस्थापन नपा 100
६७ कृ.ग उपकरण खररद नपा 400
६८ आकचस्मक रोग ननदान कार्िक्रम नपा 300
६९ इन्धन 25
७० िैपरी खिि 100
७१ अनगुमन भ्रमण खिि 150

स्िास््र् सेिा कार्िक्रम
७२ ननशलु्क स्िास््र् सेिाको लानग औषनध खररद २०००

७३ म.स्िा.स्ि.से. हरुलाई पोशाक ित्ता १८०

७४
म.स्िा. स्ि.से हरुलाई ददघिकानलन सेिाका लानग सम्पमानजनक 
र्िदाई २४०

७५
प्रत्रे्क स्िास््र् संस्थाहरुमा नबजलुी, कम्पटर्टुर, इन्िटिर, र्प्रन्टर 
एिं इन्टरनटे व्र्िस्थापन ३००

७६ र्ट.बी. केस िाइन्डीङ्ग कैम्पप ३००

७७ िोहर मैला व्र्िस्थापनको लानग इन्सीरेटर ननमािण ३००

७८ सचजिकल सरसमानहरु खररद ३००

७९ मेनडकल उपकरणहरु खररद ३००

८० र्िधतु महशलु खिि स्िास््र् संस्थाहरुको लानग २००

८१
अबलोकन भ्रमण (स्िास््र्कमी म.स्िा.स्िर्म ्सेर्िका र न.पा. 
का सम्पबचन्धत कमििारी ,३० जना) ३००

८२ कार्ािलर् सामान मसलन्द, स्टेशनरी व्र्िस्थापन खिि १००

८३ िननििर व्र्िस्थापन खिि ३००
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८४
भ्र्ाचक्सनको चिसोपन व्र्िस्थापनको लानग खिि (Refrigerator 
खररद) १५०

८५ अनगुमन,मलु्र्ांकन भ्रमण खिि १००

८६
ईन्धन (संक्रमणबाट रोकथाम र ननर्न्त्रण गनि स्टेररलाईजेसन 
िापत लाग्न ेईन्धन खिि एिं अन्र् ईन्धन) ६०

८७ र्िर्िध ५०
चशक्षा

८८ कक्षा ८ को परीक्षा संिालन तथा व्र्िस्थापन खिि 398

८९
चशक्षकको चशक्षण नसकाईमा नबताउन ेसमर्ािनध सधुार र्ोजना 
कार्ािन्िर्न

147

९०
चशक्षण नसकाईमा सूिना प्रर्िनधको प्रर्ोग, कम्पटर्टुर,इन्टरनटे 
कनचेक्टनिटी ईक्र्पुमेन्ट तथा सामग्री खरीद

42

९१ आधारितू तथा माध्र्नमक र्िद्यालर्मा र्िज्ञान प्रर्ोगशाला अनदुान 42

९२ ननजी स्रोतमा चशक्षकको तलब अनदुान 1200

९३
प्रनत र्िद्याथी इकाई लागतका आधारमा पूिि प्राथनमक कक्षाका 
लानग अनदुान

150

९४ ननरन्तर र्िद्याथी मूल्र्ाङ्कनका लानग आिश्र्क अनदुान 250

९५

र्िद्यालर् सधुार र्ोजना, समदुार् तथा र्ि.व्र्.स.हरुको क्षमता 
र्िकासका लानग अन्तर्क्रि र्ा , अनििािक चशक्षा सञ्चालन, 
अनतररक्त र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि आधारितू तथा माध्र्नमक 
तहका र्िद्यालर्हरुलाई एकमषु्ठ अनदुान

150

९६

सामाचजक परीक्षण तथा आनथिक लेखा परीक्षण, र्िद्याथी ररपोटि 
काडि, र्िद्यालर् त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन, बलेुर्टन प्रकासन लगार्तका 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनि आधारितू तथा माधर्नमक 
र्िद्यालर्हरुलाई एकमूष्ठ अनदुान

160

९७ छनोट िएका र्िद्यालर्हरुको कम्पपाउण्डिाल ननमािण 300
९८ ििन ममित सम्पिार 750
९९ इन्धन खिि 60
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१०० प्र.अ. बैठक खिि 150
१०१ र्िषर्गत चशक्षक बैठक तथा अन्तरर्क्रर्ा 200

१०२
सबै र्िद्यालर्लाई पाठ्यक्रम तथा चशक्षक ननदेचशका खरीद गनि 
अनदुान

150

१०३ कस्टमाइज्ड चशक्षक तानलम आधारितू चशक्षकको लानग 200
१०४ कस्टमाइज्ड चशक्षक तानलम माध्र्नमक चशक्षकको लानग 150
१०५ अनतररक्त र्क्रर्ाकलाप संिालन अनदुान 450
१०६ भ्रमण, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 151

िडा स्तरबाट माग िएका र्ोजना तथा कार्िक्रम

१०७ चशि मचन्दर र हनमुान मचन्दरमा मनुति स्थापना िडा नं. १ 500
१०८ खड्का कृष्ण मचन्दरको ममित िडा नं. १ 300
१०९ मदरसा ननमािण िडा नं. १ 300

११० खलुा ददशा मकु्त घोषणा तथा पूणि सरसिाई कार्िक्रम िडा नं. १ 400

१११ जोनगन्र महतो को घरदेचख इस्लाम घरसम्पम सडक ढलान िडा नं. १ 300

११२
मसुहरटोलको पाखर देचख खड्का जान ेमलु सडक सम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. १ 300

११३
राम बाब ुसाहको घरदेचख र्िद्यालर्को प्रिेशद्वार सम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. १ 2100

११४ र्िसनुी र्ादिको घरदेचख िपतुारा सम्पम सडक ढलान िडा नं. १ 1200

११५ कुलददप र्ादिको घर देचख प्रमोद र्ादिको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं. १ 700

११६ परुण नदािको घरदेचख सनुार र्ादिको घर सम्पम सडक ढलान िडा नं. १ 300

११७ छोटे साहको घरदेचख निखारी ठाकुरको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं. १ 700

११८ ननुनर्ा समाजको साििजननक दलान ननमािण िडा नं. १ 100
११९ बर्हरी िौक चशि मचन्दरको कमपाउन्ड िाल ननमािण िडा नं. १ 300
१२० रौदी कापडीको घरदेचख सबु्बा पलुसम्पमको सडक ननमािण िडा नं २ ३००

१२१ बलदेि र्ादिको घरदेचख मरना सीमासम्पम कृर्ष सडक ननमािण िडा नं २
३००

१२२ गठुीमा रहेको अधरुो साििजननक दलान ननमािण िडा नं २ ३००
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१२३
र्िनोद िौधरीको घरदेचख झारी खण्ड िौधरीको घरसम्पम सडक 
ढलान िडा नं २

५००

१२४ िासदेुि महतोको घरदेचख मनुशे्वर र्ादिको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं २
५००

१२५ राघो बाबा मचन्दरको कम्पपाउण्डिाल ननमािण िडा नं २ ३००

१२६ राम ननिास र्ादिको घरदेचख जमनुी नदीसम्पमको सडक सधुार िडा नं २
३००

१२७ कालोपते्र सडकदेचख जागेश्वरको घरसम्पम सडक  ढलान िडा नं २ ७००

१२८ राघोपरु गाउनित्रको सडक नाला ननमािण िडा  नं २ १०००

१२९ महािीर मचन्दरको िौतारा ननमािण िडा नं २ १००

१३०
िडा कार्ािलर्देचख कव्रगाह मूल सडकसम्पमको अधरुो सडक 
ढलान िडा नं २

५००

१३१ कुकुरधारा स्मसान घाटको िाउण्रीिाल ननमािण िडा नं २ ५००

१३२ ६ लेन सडकदेचख िुलगामा जान ेबाटोसम्पम सडक ढलान िडा नं २ १५००

१३३
िडा कार्ािलर् सडकदेचख गंगा प्रसाद मण्डलको घरसम्पम सडक 
ढलान िडा नं २

१००

१३४ िैरि मचन्दरको अगानड जगमोहनमा छत ढलान िडा नं २ २००

१३५ िडा सनमनतको ननणिर्ानसुार र्िनिन्न र्ोजना तथा कार्िक्रम िडा नं २ ४००

१३६ ३ नं िडा कार्ािलर्को पूिािधार ननमािण िडा नं ३ १६५०
१३७ सशस्त्र िेश क्र्ाम्पप रामिागको िलामे गेट ननमािण िडा नं ३ १५०

१३८
सडक ममित तथा ढलान, नसतलाको घरदेचख राम सदुदष्टको घर 
हुाँदै बझुािनको घरसम्पम रामिाग िडा नं ३

१०००

१३९ अधरुो सामदुार्र्क दलान ननमािण, खत्िे टोल, रामिाग िडा नं ३ ४००

१४० िडा सनमनतको ननणिर्ानसुार र्िनिन्न सडकहरुको ममित सम्पिार िडा नं ३ ५००

१४१
सशस्त्र िेश क्र्ाम्पपदेचख सोनिी मंडलको घर हुाँदै उनतम साहको 
घरसम्पम सडक ममित िडा नं ३

२००

१४२ खानपेानी, सरसिाई तथा स्िच्छता प्रबधिन िडा नं ३ २००

१४३ सडक ममित तथा ढलान, राधे साहको घर- बलिुाहा पोखरीसम्पम िडा नं ३
१०००

१४४
नगररजा र्िुा कनमटीको ििन ननमािण, ओलारा पोखरीको पचिम 
नडल बार्हर िडा नं ३

३००
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१४५ अधरुो मदशाि ििन ननमािण, बर्हरीटोल, ओलारा पोखरी िडा नं ३ ४००

१४६ नगररजा मार्िको अधरुो ििन ननमािण िडा नं ३ ८००

१४७
लिटोली लोथाई घरदेचख कदम गाछीसम्पम सडक ममित तथा 
ढलान िडा नं ३

९००

१४८ प्रबोध राउतको घरदेचख र्िन्देश्वर महतोको घर सम्पम सडक ढलान िडा नं. ४ 1000

१४९
नबशो महराको घरदेचख पछु महारोको घर हुाँदै मूल सडक 
नसताराम र्ादिको घरसम्पम सडक ढलान

िडा नं. ४ 700

१५० रुशी मण्डलको घरदेचख नबकरु साहको नमल सम्पम सडक ढलान िडा नं. ४ 600

१५१
जर्नाथ पचजर्ारको घर देचख डोमा मण्डलको घरसम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. ४ 1000

१५२ रा.प्रा.र्ि. को िननििर व्र्िस्थापन िडा नं. ४ 150

१५३
राम एकबाल साहको घरदेचख रामपतृ महतो घर सम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. ४ 500

१५४ िन्दर मण्डलको घरदेचख घरुन मण्डलको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं. ४ 400

१५५
र्िशशे्वर िेलदारको घर देचख रर्िन्र राउतको औषनध पसल सम्पम 
सडक ढलान

िडा नं. ४ 400

१५६
रामानन्द प्रसाद नसंहको घर देचख कृष्ण कुमार महतोको घरसम्पम 
सडक ढलान

िडा नं. ४ 400

१५७
सहदेि ठाकुरको घर देचख नबलट महतो को घरसम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. ४ 500

१५८
राम पदाथि राउतको घर देचख िोला ठाकुरको खरौर सम्पम नर्ााँ 
सडक ननमािण

िडा नं. ४ 200

१५९
ददप नारार्ण साहको घर देचख हरहा खाता सम्पम सडक 
ममित,सधुार ग्रिेल

िडा नं. ४ 400

१६०
सत्र् ठाकुरको घर देचख रामपतृ मण्डलको घर सम्पम सडक 
ढलान

िडा नं. ४ 400

१६१ उमेश मचुखर्ाको घरदेचख संजर्साहको घर सम्पम सडक ढलान िडा नं. ४ 350
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१६२
िडा सनमनतको ननणिर् बमोचजम सडक ममित तथा हैणड पाईप 
व्र्िस्थापन

िडा नं. ४ 500

१६३
६ लेन सडक िुलगेन मचुखर्ाको घर देचख इन्रदेि झाको घर 
हुाँदै र्पि सडक सम्पम सडक ढलान र पोखरीमा परखाल ननमािण 
र होम पाईप व्र्िस्थापन

िडा नं. ५ 2500

१६४
महेश्वर दासको घर देचख रा.नी.मा.र्ि. सम्पम सडक ढलान र होम 
पाईप व्र्िस्थापन

िडा नं. ५ 1000

१६५ ६ लेन सडक देचख पिुि जलाध नदी स्मसान घाट ननमािण िडा नं. ५ 800

१६६
लटुन ठाकुरको घर देचख पक्की ढलान सडकसम्पम र प्रताप 
राउतको घर देचख महादेि मचन्दर सम्पमसडक ढलान र ददनशे 
नमश्रको खाल्टोमा पखािल ननमािण

िडा नं. ५ 2100

१६७
दचक्षणिारी टोल महादेि मचन्दरको टलास्टर र रंगरोगन गंगलुी 
दचक्षणिारीटोल

िडा नं. ५ 400

१६८
पूिािरीटोल महादेि मचन्दर देचख निटोली जान ेर्पि सम्पम माटो र 
ग्रिेल

िडा नं. ५ 400

१६९ जटा शंकर झा को नचजक बाट पदक्क पलु सम्पम पैनी चजनोधार िडा नं. ५ 300

१७० सेिाि नैन मेहतर अधरुो सडक ननमािण, पूल ननमािण र ह्यमु पाईप िडा नं ६
३००

१७१ र्िद्यालर्देचख िठैलिासम्पम कृर्ष सडक ममित िडा नं ६ १५००

१७२ ईदगाह र मचस्जद रंग रोगन िडा नं ६ ३००

१७३ सरसिाई र खलुा ददसामकु्त कार्िक्रम िडा नं ६ १००

१७४
डबरादेचख करुणा पोखरी र िन्हा बााँध हुाँदै नसरैलासम्पम नाला 
ननमािण िडा नं ६

४००

१७५
अरनबन्द पोखरीदेचख िालसंसार र्िद्यालर् हुाँदै मूल सडकसम्पम 
सडक ननमािण िडा नं ६

१५०

१७६ पश ुसेिा केन्रदेचख िगैंिासम्पम सडक ननमािण िडा नं ६ १००

१७७ १०० केिीको ट्रान्सिमिर २ थान र र्िद्यतुीकरण िडा नं ६ १२५०

१७८ स्िािलम्पबन बित तथा ऋण सहकारी साँस्थामा शौिालर् ननमािण िडा नं ६
३००
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१७९
दगुाि मचन्दरको प्राङ्गणमा िितुरा ननमािण र मचन्दरको छतमा 
चस्टल रेनलङ्ग िडा नं ६

६००

१८० चजिछ मण्डलको घरदेचख दशैं मण्डलको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं ६ ३००

१८१ िौिर्टर्ा बाटो र नचजकमा रहेको बोनडिङ्गको िितुरा ननमािण िडा नं ६ २००

१८२ मूल बाटोदेचख िन्दर मचुखर्ाको घरसम्पम सडक ढलान िडा नं ६ १५०

१८३ मचुखर्ा समदुार्को दलान ननमािण िडा नं ६ ४००

१८४ मण्डल समदुार्को दलान ननमािण िडा नं ६ ४००

१८५ २″ बोनडिङ्ग जडान २ िटा िडा नं ६ ५००

१८६ दगुाि मचन्दरको स्िंर् सेिकको पोषाक व्र्िस्थापन िडा नं ६ २००

१८७ र्िद्यतुीकरण तार र िल्ि िडा नं ६ २००

१८८ सामदुार्र्क मेलनमलाप कार्िक्रम व्र्िस्थापन र क्षमता र्िकास िडा नं ६
१५०

१८९
र्ोगेन्र दासको घरदेचख महािीर साहको खेतसम्पम सडक 
ढलान (नबताि)

िडा नं. ७ 1500

१९० सनैुर मनैुर महारानीजी देिी मचन्दर ननमािण (नबताि) िडा नं. ७ 1000

१९१
साहजुी दलानको छत,जनमन ढलान, टलास्टर गने र कम्पपाउन्डमा 
माटो पनेु (नबताि)

िडा नं. ७ 1000

१९२
कुसे कचम्पतको घरदेचख रघिुीर गाछी हुाँदै चशिन महराको 
घरसम्पम सडक ढलान (देिडीहा)

िडा नं. ७ 1500

१९३
िौक देचख िौधरी र्ादिको घरसम्पम र लोररक र्ादिको घर 
देचख श्रीदेि र्ादिको घर सम्पम सडक ढलान (लिटोली)

िडा नं. ७ 2000

१९४
िडा कार्ािलर्को कम्पपाउन्ड नित्र र िडानित्रको सडकमा माटो 
पनेु र अन्र् कार्िहरु

िडा नं. ७ 500

१९५
संतोष मण्डलको घरदेचख जीतन मंडलको घर, रामपतृ मण्डलको 
घर हुाँदै बहअुिाि जान ेमूल बाटोसम्पम सडक ढलान िडा नं ८

२५००

१९६
सिुन राउतको घर नचजक पैनदेचख परुानो बाटो जमनुी नदीसम्पम 
र खतादेचख उत्तर खरौरीसम्पमको सडक ननमािण िडा नं ८

१०००

१९७ देिानजी टोलको अधरुो साििजननक ििन ननमािण िडा नं ८ ७००

१९८ अकौरा पासमान टोलको साििजननक ििन ननमािण िडा नं ८ ५००

१९९ अचखलेश्वरनाथ राप्रार्िको हातानित्र सरस्िती मचन्दर ननमािण िडा नं ८ ३००
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२०० लखन राउतको घरदेचख दचक्षण के्षत्रीर् सडकसम्पम ढलान िडा नं ८ १५००

२०१
महादेि साहको घरदेचख उपेन्र मण्डलको घर हुाँदै मलङ्गथानसम्पम 
सडक ननमािण िडा नं ८

१०००

२०२
सन्तोषी पचण्डतको घरदेचख िुलगेन पचण्डतको घरसम्पम र नन ु
राउतको घर देचख राम दलुार राउतको घरसम्पम सडक ढलान

िडा नं. ९ 1500

२०३

जगुल पासमानको घरदेचख प्रि ुमहतो को घरसम्पम र राजर्कशोर 
पासमानको घर देचख जोगी पासमानको घर सम्पम  र सखीिन्र 
महराको घरदेचख श्रीिन महराको घरसम्पम र हरर महराको 
घरदेचख परीक्षण महराको घरसम्पम र कनलम सािीको घर देचख 
मोर्कम सािीको घरसम्पम सडक ढलान

िडा नं. ९ 1500

२०४ र्िश्वनाथ ठाकुरको घरदेचख अमोदानन्द झा को घरसम्पम सडक ढलान िडा नं. ९ 1500

२०५

राजाराम साहको घर देचख महादेि पंनडत को घर हुाँदै 
रामनारार्ण पचण्डतको घरसम्पम र सत्र्नारार्ण पचण्डतको घर 
देचख उनतम साहको घरसम्पम र मोसार्िर साहको घरदेचख लनलत 
साहको दलान सम्पम र राजकुमार साहको घरदेचख दलुारिन 
साहको घर सम्पम सडक ढलान

िडा नं. ९ 1500

२०६
पैंनपीिी पोखरीको पचिम तिि को डीलमा घाट बनाई नडलको 
संरक्षण तथा मरमत र बड्का बााँधमा रहेको कलिटिको दिैु 
साइडमा ईंटाको पखािल बनाउने

िडा नं. ९ 1500

जम्पमा 112400


