
 
 
 

 
शिवराज राजपत्र 

शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग–१ 

 

शिवराज नगरसभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

शिवराज नगरपालिकाको ववलन्ोजन ऐन,२०७९ िाई संिोधन गनव बनकेो ऐन,२०७९ 
 

नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बिोशजि शिवराज नगरसभािे 
्ो शिवराज नगरपालिकाको ववलन्ोजन ऐन,२०७९ िाई संिोधन गनव बनकेो 

ऐन,२०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको ववलन्ोजन ऐन,२०७९ िाई संिोधन गनव बनेको ऐन,२०७९ 
 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९।०९।२८ 

प्रस्तावनाः 
शिवराज नगरपालिकाको ववलन्ोजन ऐन, २०७९ िे प्रस्ताव गरेका केही ्ोजना तथा का्वक्रिको नाि, 
ठेगाना, प्रकृ्ा र रकििा संिोधन गनव तथा केही न्ााँ ्ोजना तथा का्वक्रिहरु थप गनव आवश््क 
देशखएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बिोशजि शिवराज नगर सभािे ्ो ऐन 
बनाएको छ । 
 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः 
१. ्स ऐनको नाि “शिवराज नगरपालिकाको ववलन्ोजन ऐन, २०७९ िाई संिोधन गनव बनेको ऐन, 

२०७९” रहेको छ ।  

२. ्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. आलथवक वर्व २०७८/०७९ को लनलित्त सशित कोर्बाट रकि खर्व गने अलधकारः  

१. थप गररएका ्ोजना तथा का्वक्रि संशर्त कोर्बाट संिोधन र अन्् ्ोजना तथा का्वक्रि र बजेट 
ववलन्ोजन ऐन, २०७९ िा व््वस्था गरे अनसुार हनुेछ।  

२. अनसूुर्ी १ (क) र अनसूुर्ी १ (ख) िा उल्िेख गरे बिोशजिका ्ोजना तथा खर्व शिर्वकहरुिा 
नाि तथा रकििा संिोधन, थपघट तथा न्ााँ का्वक्रिहरु ववलन्ोजन गररएको छ।  

३. ्ो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात संघी् वा प्रदेि सरकार एवं अन्् लनका्बाट ससतव तथा लनितव रुपिा 
हस्तान्तरण हनु सक्ने ववत्ती् स्रोत र प्रर्लित नेपाि कानून बिोशजि प्राप्त हनु सक्ने ववशत्त् स्रोतको 
ववलन्ोजन का्वपालिकािे गनव सक्नेछ। 
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अनसूुर्ी-१(क) 

नगर स्तरी् थप ्ोजना/का्वक्रि 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु. 
१ स्रोत केन्र भवन  लनिावण २०००००० 

२ जवाभारी र्ोकदेशख िक्ष्िणपरु जाने सडकिा कल्भटव लनिावण ५००००० 

३ र्न्रौटा र्ोकिा  स्िाटव िाववजलनक िौर्ाि्  ६००००० 

४ ४ नं. वडा का्ावि्िा  िाटो पटान र कम्पाउण्ड वाि लनिावण ५००००० 

५ आधारभतु अस्पताि र्न्रौटािा फािेसी सेवा सिािन ५००००० 

६ िगृौिा वपलडत  लबरािीहरुिाई ्ाता्ात सह्ोग २००००० 

७ नगर िेत्रिा  खानेपानी नि जडान  ५००००० 

८ र्न्रौटा र्ोकिा िदु्ध  खानेपानी व््वस्थापन २००००० 

जम्िा  ५०००००० 

वडा स्तरी् थप ्ोजना/का्वक्रि 

वडा नं.१ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ १ नं. वडा का्ावि्  भवनको DPR लनिावण ५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.२ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  

१ 
शिवराज बािवुा प्रिोधन देशख पशश्चि जाने बाटो वडा नं.२ र ५ को 
लसिाना देशख बाबरुाि बस्नेतको घरसम्ि िाटो पटान तथा ग्राभेि 

३००००० 

२ 
वडा स्तरर् बािापरु आिा सञ्जाििे िाग ुपदाथव तथा दवु््वसन सम्बशन्ध 
वडा प्रहरीसाँग अलभिशुखकरण का्वक्रि 

५०००० 

३ आधारभतु स्वास््् सेवा केन्रिा स्तनपान कि तथा डे्रलसङ्ग कि लनिावण १००००० 

४ वडा प्रहरी वानटेन गाडी ििवत ५०००० 

जम्िा  ५००००० 

वडा नं.३ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि  रु.  
१ साप्तावहक कृवर् हाट बजारको िालग आवश््क पूवावधार लनिावण १५०००० 

२ खरेन्रपरु सिस्त्र प्रहरी रे्कपोष्ट लनिावण वडा नं. ३ ३५०००० 

जम्िा  ५००००० 
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वडा नं.४ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ ४ नं. वडा का्ावि्िा िाटो पटान तथा कम्पाउण्ड वाि लनिावण ५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.५ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  

१ 
र्न्रौटा आदिव पथ गोववन्द के.सी.को घर देशख पशश्चि तफव  जाने अधरुो 
बाटो नािी तथा आर.लस.लस. 

४५०००० 

२ सहजटोि अिर पथ बाटोिा ग्राभेि तथा स्तरोन्नती ५०००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.६ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ उज््ािो वडा अलभ्ान (सडक बत्ती जडान) ५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.७ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ बााँध लनिावण तथा नािा  सरसफाई ५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडानं.८ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  

१ 
कोटवा  गाउाँदेशख जनरे्तना िा.वव.िक्ष्िणपरु सम्िको सडकिा ह्यिु पाइप 
जडान र कल्भटव  लनिावण साथै िाटो िटान तथा ग्राभेि 

५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.९ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ र्िरबोशि्ा िवहिा भवन लनिावण २५०००० 

२ हिुावक सडक देशख  नारा्णलडहा जाने सडक स्तरोन्नलत २५०००० 

जम्िा ५००००० 
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वडा नं.१० 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  

१ 
िािपरु  वडा का्ावि् देशख नौलडहवा तथा जवाभारी लसिाना सम्ि सडक 
ग्राभेि 

५००००० 

जम्िा ५००००० 

वडा नं.११ 

लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  

१ 
िैटहवा  िेन सडक देशख पशश्चि शिव िशन्दर बधुई िौ्वको घर हुाँदै दशिण 
आर.लस.लस.सडक सम्ि आर.लस.लस.लनिावण तथा इनार ििवत 

२५०००० 

२ 
बड्की थशुन्ह्ा शिवपजुन धोवी, रािलििान  कोरीको घर हुाँदै दशिण राि 
िखन कोरीको घरसम्ि सडक आर.लस.लस.लनिावण 

२५०००० 

जम्िा ५००००० 

का्ावि् संर्ािन तफव  
लस.नं. ्ोजना तथा का्वक्रि ववलन्ोशजत रकि रु.  
१ पाररश्रलिक किवर्ारी २५००००० 

२ ईन्धन का्ावि् प्र्ोजन २०००००० 

३ पानी तथा ववजिुी १०००००० 

४ भ-ूउप्ोग ्ोजना लनिावण १५००००० 

५ ववववध खर्व (रावि् पररर््त्र का्वक्रिको भकु्तानी सोधभनाव) २०००००० 

६ ददगो ववकास िक्ष््को  स्थानी्करण का्वक्रि ५००००० 

जम्िा ९५००००० 

  

 नगर स्तरी् ्ोजना तथा का्वक्रि जम्िा ५०००००० 

वडा स्तरी् ्ोजना तथा का्वक्रि जम्िा ५५००००० 

का्ावि् संर्ािन तफव  जम्िा ९५००००० 

कुि जम्िा २००००००० 
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अनसूुर्ी-१(ख) 

संसोलधत ्ोजना/ का्वक्रि 

नगर स्तरी् ववववध ्ोजना तथा का्वक्रि 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि  रु. संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 
रकि रु. कैवफ्त 

१ 
ट्रावफक प्रहरी का्ावि्को 
िागी सेफ्टी ट्याङ्की लनिावण 

२५०००० 
ट्रावफक प्रहरी का्ावि्को 
कम्पाउण्ड वाि लनिावण 

२५०००० 

  

२ 

न््ाव्क सलिलत 
सफ्टवे्र/िेिलििापकताव 
तालिि तथा व््वस्थापन 

८००००० 

न््ाव्क सलिलत 
सफ्टवे्र/न््ाव्क सलिलत 
र िेिलििापकताव तालिि 
तथा व््वस्थापन 

८००००० 

  

३ 
सहकारी िेखा पररिण 
सम्बशन्ध तालिि 

१५०००० 

सम्पत्ती िवुद्धकरण लनवारण 
अलभिूशखकरण 
(STR/SAR/TTR) (िंकास्पद 
कारोवार) 

१५०००० 

  

जम्िा १२००००० जम्िा १२०००००   

नगर स्तरी् पूवावधार आ्ोजना तथा का्वक्रि 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 
रकि रु. संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि रु. कैवफ्त 

१ 
वडा का्ावि् भवन लनिावण 
(१,६,११) १२०००००० 

वडा का्ावि् भवन 
लनिावण र DPR लनिावण (वडा 
नं. १,७,११) 

७५००००० 

  

६ नं. वडा का्ावि् भवन 
लनिावण 

४५००००० 
  

२ 
नगरपालिका प्रिासकी् 
भवन लनिावण 

५०००००० 

नगरपालिका प्रिासकी् 
भवन लनिावण र DPR 

लनिावण 

५००००००   

जम्िा १७०००००० जम्िा १७००००००   
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नगर स्तरी् ्ोजना 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 
रकि रु. संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि रु. कैवफ्त 

१ 

ज्ञानोद् लनिावी सेिरी 
भौलतक पूवावधार लनिावण वडा 
नं.११ 

२००००० 

ज्ञानोद् लनिावी सेिरी 
ववध््ाि्को वफल्डिा िाटो 
पटान 

२००००० 

  

२ 

DPR लनिावण 
बसपाकव /खैरीताि/इशम्पङ्ग 

साइट तथा ववलभन्न सडक र 
पाकव  वडा नं. ५ 

१५००००० 

DPR लनिावण खैरीताि ५००००० 

  

DPR लनिावण शिवगढी 
स्वास््् र्ौकी ५००००० 

  

आधारभतु अस्पताििा 
प्रलतिाि् तथा स्िाटव 
क्िीनीक लनिावण 

५००००० 

  

३ िे्रकोर् ६५००००० 

िे्रकोर् ५५१००००   

नेपाि आदिव बहिुखुी 
क््ाम्पसिा पसु्तक खररद  

२५०००० 
  

नगर िेत्रलभत्र खानेपानी 
नि जडान 

२५०००० 
  

सािाशजक सरुिा भत्ता 
बैवङ्कङ्ग शिववर सिािन 

२५०००० 
  

शिवराज नगर िेत्र लभत्रका 
पत्रकारहरुको ििता ववकास 
तथा प्राकृलतक अध्््न 
तालिि 

२००००० 

  

उत्कृष्ट पत्रकार सम्िान 
का्वक्रि 

४०००० 
  

४ उपिे्रकोर् ५५००००० 

उपिे्रकोर् ४२५००००   

किा संस्कृती संरिणको 
िालग थारु िवहिािाई 

परम्परागत थारु डे्रस 
ववतरण 

५००००० 

  

सि्थान बहिुखुी 
क््ाम्पसिा िाईबे्ररी 
व््वस्थापन र पसु्तक खररद 

५००००० 

  

नगर िेत्रलभत्र खानेपानी 
नि जडान 

२५०००० 
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५ 

र्न्रौटा र्ोकिा 
हाइिाइट/लडशजटिबोडव/स्िाटव 
िौर्ाि् तथा बजार िेत्रिा 
डस्टववन कन्टेनर 
व््वस्थापन वडा नं.५ 

२०००००० 

र्न्रौटा र्ोकिा हाइिाइट र 
लडशजटिबोडव ७००००० 

  

र्न्रौटा बजार िेत्रिा 
डस्टववन कन्टेनर 

व््वस्थापन 

४५०००० 

  

र्न्रौटा र्ोकिा स्िाटव 
साववजलनक िौर्ाि् लनिावण 

८५०००० 
  

६ 
उध््ोग वाशणज्् संघ र्न्रौटा 
फलनवर्र 

५००००० 
उध््ोग वाशणज्् संघ 
र्न्रौटा झ््ाि,ढोका लनिावण 

५००००० 
  

जम्िा  १६२००००० जम्िा १६२०००००   

कृवर् ववकास तफव  

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 
रकि रु. संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि रु. कैवफ्त 

१ 

संकिन केन्र 
लनिावण/संर्ािनिा अनदुान 
सह्ोग वडा नं.३ खरेन्रपरु 

६००००० 

संकिन केन्र 
लनिावण/संर्ािनिा अनदुान 
सह्ोग वडा नं.३ खरेन्रपरु 

२०००००   

बीउ लबजन तथा लबर्ादी 
खरुा लबके्रता तालिि 

१५००००   

र्न्रौटा हाटबजारिा िाटो 
िटान,ग्राभेि र खानेपानी 
व््वस्थापन 

१५००००   

स्प्र ेटंकी ववतरण (वडा 
नं.३) 

१०००००   

जम्िा ६००००० जम्िा ६०००००   

पि ुववकास तफव  

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 
पि ुअहार का्वक्रि वहाँउदे 
अनदुान (छरेको आधारिा) 

५००००० 

पि ुआहार का्वक्रि १००००००   

२ पि ुअहार का्वक्रि वरे् 
अनदुान (छरेको आधारिा) 

५००००० 

३ का्वक्रि अनगुिन 
२००००० 

का्वक्रि अनगुिन र बैठक 
भत्ता २०००००   

जम्िा  १२००००० जम्िा १२०००००   
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शििा तफव  

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 

स्व्ंसेवक शििकको 
पाररश्रलिक (आधारभतु तह 
६-८) 

८७७८००० 

स्व्ंसेवक शििकको 
पाररश्रलिक (आधारभतु तह 
६-८) 

८३४६००० 

  

अलभभावक शििा का्वक्रि ४३२०००   

जम्िा ८७७८००० जम्िा ८७७८०००   

सािाशजक ववकास तफव  

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ प्राववलधक शििािा छात्रवृती १००००० 

प्राववलधक शििािा छात्रवृती 
(वकडाकव  नेपाि साँगको 
सािेदारीिा) 

१००००० 

  

२ 
सहकारीिा कजाव जोशखि 
व््वस्थापन सम्वशन्ध तालिि 

१००००० 
बाि अपाङ्ग टेवा संस्था 
साँगको सहका्विा अपाङ्ग 

शिववर 

२००००० 

  ३ सहकारी व््वस्थापन तालिि १००००० 

४ 

सम्पत्ती िवुद्धकरण लनवारण 
अलभिूशखकरण 
(STR/SAR/TTR) (िंकास्पद 
कारोवार) 

१००००० 

स्वाविम्वन सिहुका 
िवहिाहरुिाई अविोकन 
भ्रिण 

२५०००० 

  

५ सहकारी अनगुिन प्रलतवेदन ३००००० 

अपाङ्ग पररर्् पत्र र 
अपाङ्गता अलधकार सम्वशन्ध 
तालिि का्वक्रि 

१५०००० 

  

जम्िा ७००००० जम्िा ७०००००   

वडा स्तरी् ्ोजना तथा का्वक्रि तफव  

वडा नं.१ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 
कृवर् तथा पिपंुिी तफव ( 
वडाको लनणव्  अनसुार) ५००००० 

कृवर् तफव   २०००००   

 सोनपरु िौती र्ोक देशख 
पूवव पोखरी सम्ि सडक 

स्तरउन्नलत  

३००००० 
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२ 

श्री िनकािना आधारभतू 
ववद्याि् करवह्ा वाउण्डरी 
वाििा एङ्गि सवहतको 
कााँडेतार र बेिौती गोिे 
थारुको घरदेशख सकुई 
थारुको घरसम्ि वप.लस.लस. 
ढिान र लभत्री भागिा 
वप.लस.लस.ढिान 

५००००० 

श्री िनकािना आधारभतू 
ववद्याि् करवह्ािा 
िौर्ाि् लनिावण  

२००००० 

  

बेिौती गोिे थारुको 
घरदेशख सकुई थारुको 
घरसम्ि वप.लस.लस. ढिान र 
लभत्री भागिा 
वप.लस.लस.ढिान  

३००००० 

  

३ 

दोबाटो ४ नं. अज् 
वव.क.को घरपछाडी 
खोल्सोिा पवहरो गई िलत 
पु् ाएका ठाउाँिा ढुङ्गाको 
जािी सवहतको तटबन्ध र 
धानखोिा शिवराज 
आधारभतू ववद्याि् जाने 
बााँकी रहेको लभत्री बाटो 
आर.लस.लस.ढिान 

५००००० 

दोबाटो ४ नं. िा ट्रस 
लनिावण 

२५०००० 
  

धानखोिा शिवराज 
आधारभतू ववद्याि् जाने 
बााँकी रहेको लभत्री बाटो 
आर.लस.लस.ढिान 

२५०००० 

  

४ 

सोनपरु सािदुाव्क भवनिा 
ि्ािको पल्िा, सेफ्टी टेंकी 
लनिावण, गेट सवहत वाउण्डरी 
वाि लनिावण साथै स्वच्छ 
खान्पानीको िालग (िागत 
सहभालगतािा वा्ो स््ाण्ड 
वफल्टर ववतरण) 

५००००० 

सोनपरु सािदुाव्क भवनिा 
ि्ािको पल्िा, सेफ्टी 
टेंकी, िौर्ाि्, पेटी लनिावण 
तथा खानेपानी नि र िोटर 
व््वस्था  

५००००० 

  

५ 

करवह्ा देशख होर्वा जाने 
सडकको आसपास 
सािदुाव्क हि लनिावण 

२०००००० 

बेिौती र्ोक क््ाम्पस जाने 
बाटो िहेन्र राजिागव देशख 
कल्भटव सम्ि कािोपते्र 

५००००० 

  

करवह्ा भट्टी कल्भटव देशख 
बवुद्धपोखरा हुाँदै क््ाम्पस 
होस्टेि जाने बाटो वपर् 

१५००००० 

  

जम्िा  ४०००००० जम्िा ४००००००   
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वडा नं. २ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 

लििनर्ोकदेशख उत्तर 
सरकारी कुिो का्ि हनुे 
गरीनवकान्त खनािको खेत 
सम्िको बाटोिा िाटो पटान 
तथा ग्राभेि रु.२५००००।- 
र गोववन्द भतेूिको घरदेशख 
दशिण जाने बाटो ग्राभेि 

(ह्यिुपाईप सवहत) 

रु.२०००००।- र 
िदरहवा प्रलतिाि्देशख 
वटकुिगढ जाने बाटोिा 
िाटो पटान तथा ग्राभेि 
रु.३५००००।- 

८००००० 

लििनर्ोकिा ह्यिु पाईप 
खररद तथा अधरुो ग्राभेि 
बाटो लनिावण 
रु.२५००००।- र गोववन्द 

भतेूिको घरदेशख दशिण 
जाने बाटो ग्राभेि 
(ह्यिुपाईप सवहत) 
रु.२०००००।- र 

िदरहवा प्रलतिाि्देशख 
वटकुिगढ जाने बाटोिा 
िाटो पटान तथा ग्राभेि 
रु.३५००००।- 

८००००० 

  

२ 
शििा तफव (वडा सलिलतको 
लनणव्  अनसुार) 

३५०००० 

श्री जनता आधारभतु 
ववध््ाि् रंगरोगन 

२००००० 
  

बाि शििा िा.वव.िाटो 
पटान 

७५००० 
  

बदु्ध आधारभतु ववध््ाि् 
रंगरोगन 

७५००० 
  

जम्िा ११५०००० जम्िा ११५००००   

वडा नं.३ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ कृवर् तथा पि ुतफव  (वडा 
सलिलतको लनणव् अनसुार) 

५००००० 

साप्तावहक कृवर् हाटबजारको 
िालग आवश््क पूवावधार 
लनिावण 

५००००० 

  

२ 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

(वडा सलिलतको 
लनणव् अनसुार) 

५००००० 

गभववती िवहिािाई 
वा्ोस््ाण्ड वफल्टर ववतरण 
का्वक्रि 

५००००० 

  

जम्िा  १०००००० जम्िा १००००००   
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वडा नं.४ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ खानेपानी हेण्ड पाईप ३००००० 
र्नई वडा का्ावि् देशख 
वपपरा जाने बाटो स्तरोन्नती 

३००००० 

  

२ 
स्वास््् व््वस्थापन तथा 
का्वक्रि 

२००००० 

७५ वर्व िालथका जेष्ठ 
नागररकिाई पौवष्टक आहार 
ववतरण र स्वास््् जााँर् 
का्वक्रि 

७५००० 

  

िवहिा स्वास््् स्व्ि ्
सेववकाहरुिाई साईकि 
ववतरण 

१००००० 

  

पूणव खोप लनरन्तरता र 
ददगोपना २५००० 

  

जम्िा  ५००००० जम्िा ५०००००   

वडा नं.६ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 
वडा अध््ि वक्रकेट 
प्रलत्ोलगता २००००० 

वडा अध््ि वक्रकेट 
प्रलत्ोलगता १००००० 

  

खेिखदु सािाग्री ववतरण १०००००   

२ 

वण्डा पैकी सरेुि र्ौहानको 
घरदेशख कोदई कुिीको 
घरसम्ि बाटो PCC ढिान र 
पट्ट ु्ादवको घरदेशख पूवव 
रज्जाकको घरसम्ि बाटोको 
दवैु तफव  नािी लनिावण  

५००००० 
पैकी गाउाँलभत्र सडक 
वप.लस.लस. ढिान 

५००००० 

  

३ 

सगुानगर गाउाँलभत्र सडक 
ग्राभेि तथा कल्भटविा पंखी 
लनिावण 

५००००० 
सगुानगर गाउाँलभत्र सडक 
स्तरोन्नती  ५००००० 

  

४ 

ववरपरु सि्थानिा गएको 
बाटोिा िाटो पटान तथा 
ग्राभेि 

७०००० 
गा्त्री िशन्दरिा भौलतक 
पूवावधार लनिावण 

७०००० 

  

जम्िा  १२७०००० जम्िा १२७००००   
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वडा नं.८ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 
लबसनुपरु लडहवा सडक 
वप.लस.लस. ४००००० 

लबसनुपरु लडहवा सडक 
आर.लस.लस. ४००००० 

  

२ सािाशजक इदगाह वाउण्डरी ३००००० 
सािाशजक ववकास कोर् (वडा 
सलिलतको लनणव्  अनसुार) 

३००००० 

  

३ 
कोटवा गाउाँलभत्र सडक 
आर.लस.लस. 

४००००० 
कोटवा गाउाँलभत्र सडक 
वप.लस.लस. 

४००००० 
  

४ बािददवस का्वक्रि १००००० 
कोटवा िशन्दर छत ढिान र 
पकडी िशन्दरिा छत ढिान 

१००००० 

  

जम्िा  १२००००० जम्िा १२०००००   

वडा नं.९ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ ववजिुी पोि व््वस्थापन १००००० 

वडा का्ावि्िा वकर्न 
रुि लनिावण तथा वडा 
का्ावि्को बगैँर्ा 
व््वस्थापन तथा सरसफाइ 

१००००० 

  

२ 

रिवुादह थारु गाउाँिा 
प्रलतिाि् 
लनिावण,(२.५िाख) 

प्रलतिाि्देशख शिवरात्री 
िेिा जाने बाटोसम्ि सडक 
स्तरोन्नती (२.५िाख) 

५००००० 

रिवुादह थारु गाउाँिा 
प्रलतिाि् लनिावण र 
प्रलतिाि्देशख शिवरात्री 
िेिा जान ेबाटोसम्ि सडक 
स्तरोन्नती 

५००००० 

  

३ 
रिवुादह बाह्र ववघाह टोििा 
बोररङ्ग लनिावण 

५००००० 
रिवुादह बाह्र ववघाह टोििा 
नािी लनिावण 

५००००० 
  

४ 
पि ुऔर्लध र उपकरण 
खररद 

१२०००० 

पि ुऔर्लध र उपकरण 
खररद 

६०००० 
  

पिपुािक कृर्कहरुिाइ 
तालिि का्वक्रि 

६०००० 
  

जम्िा  १२२०००० जम्िा १२२००००   
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वडा नं.१० 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 

नारी शिल्प किा भवनको 
बाउण्डरी प्िास्टर,रंगरोगन 
र िाटो पटान 

१०००००० 

नारी शििल्पकिा भवनको 
बाउण्डरी 
प्िाष्टर,रंगरोगन,िाटो पटान, 

लग्रि खानेपानी तथा 
व््वस्थापन 

१०००००० 

  

२ 

राजपरु १० िािपरु 
खानेपानी सरसफाई पाइप 
ववस्तार 

१०००००० 
शिहवरा गाउाँ लभत्र 
वप.लस.लस.ढिान 

१०००००० 

  

३ 
अपाङ्गहरुिाई पोर्ण सािाग्री 
ववतरण 

२००००० 

अपाङ्ग र गररव तथा ववपन्न 
व््शक्त छनौट गरी पोर्ण 
सािाग्री ववतरण 

२००००० 

  

जम्िा  २२००००० जम्िा  २२०००००   

वडा नं.११ 

लस.नं. साववक ्ोजना/का्वक्रि 
ववलन्ोशजत 

रकि 
संसोलधत ्ोजना/का्वक्रि 

ववलन्ोशजत 

रकि 
कैवफ्त 

१ 

वडा नं. ११ को डकुिेन्टरी 
त्ार गनव र सूर्ना सिप्ररे्ण 
गनवको िागी लिलड्ा 

६०००० 
वडा प्रहरी का्ावि् 

र्न्रौटाको गाडी ििवत 
६०००० 

  

जम्िा  ६०००० जम्िा  ६००००   

  

नगर स्तरी् संसोलधत जम्िा ४४४७८०००   

वडा स्तरर् संसोलधत जम्िा १२६०००००   

कुि जम्िा संसोलधत ५७०७८०००   

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत 


