
नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  

धस.न. 

नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा 

काययक्रमको नाम 
ठेगाना धवधनयोधजत रकम कैधियत 

  केवरेबनकट्टा काफलडाडा ग्रामिण सडक वामलङ ७ 330000.00   

  रैपाला दरु्ाा िमददर मनिााण वामलङ 14 100000.00   

  कटरबोट नाला तथा मिमिबाटो मनिााण वामलङ ८ 200000.00   

  पंखडाडा ह्यिुपाइप कुलो मनिााण वामलङ १४ 36000.00   

  
खर्ाान प्रमतक्षालर् बाट खोलाहदु ैधनुवास िरुवा िोटरबाटो र 

बलपाला स्कूलबाट थापाखतेिा जोडनने सडक  वामलङ ६ 210000.00 
  

  प्रथि र्लादी िहोत्सव २०७८ वामलङ ४ 300000.00   

  रत्ने दखेी वर्डाडा मसरुवारे जान ेबाटो वाल मनिााण वामलङ २ 400000.00   

  बोसाराडाडा चसापानी वचको िोरटबाटो मनिााण वामलङ 6 50000.00   

  
पतुलीबजार खेलकुद सदजाल कार्ाक्रिििा सहिार्ी 

खेलाडी 
  100000.00 

  

  मपस पोइदट खलेकुल कार्ाक्रि वामलङ १३ 30000.00   

  सोज काफ्ल ेप्रफजेक्ट सहर्ोर्   20000.00   

  लसनुे वोसारडाडा मचसापानी िण्डली थान पलुिा लाजी िन े वामलङ 5 35000.00   

  बुच्चर खोल्सािा नामल/वा मनिााण वामलङ ८ 117000.00   

  खमिखोला खनेपानी वामलङ १ 300000.00   

  िकुण्डे आिा सिहु मक्रर्ापिुी िवन मनिााण वामलङ 9 350000.00   

  धनुवासे स्वास््र् चौकी ट्रस्ट मनिााण वडा कार्ाालर् वामलङ २ 535000.00   

  उपल्लो पखे ुिा.मव. कोठा मनिााण वामलङ १४ 500000.00   

  पञ्चचिलु अचाल मलफमटङ खानपेानी वामलङ ११ 400000.00   

  िेषराज सामहत्र् प्रमतस्ठान वामलङ   100000.00   

  मसवाानी खानपेानी र्ोजना ििात मवपद ्व्र्वस्थापन वामलङ 14 250000.00   

  र्ाजि ेआिासिहुको िमददर मनिााण जग्र्ा खदन े वामलङ ११ 38000.00   

  वस्र्नी मलफमटङ खानपेानी िोटर खररद वामलङ ४ 197149.00   

  
सािदुार्ीक रेमडर्ो आंधीखोला नर्रपामलककाको मवमवध 

र्मतमवमध प्रसारण   350000.00 
  

  
वामलङ टेमलमिजन कार्ाक्रि उत्पादन तथा मर्मतमवमध 

प्रशारण  
  300000.00 

  



नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  
डाडाटोल पदचेवाजा खररद तथा संरक्षण तथा समिमत /धिा 

सस्कृमत संरक्षण वामलङ १४ 100000.00 
  

  
ति ुक्होइको मनिााण समिमत क्होइको ििात/ धिा सस्कृमत 

संरक्षण 
वामलङ ४ 300000.00 

  

  ग्रामवटी रोवोटो ििात वामलड १   300000.00   

  मसद्धथान ग्रािीण सडक मनिााण वामलङ १२   80000.00   

  वामलङ ९ सकुौदी जग्र्ा मवकास आर्ोजना   1900000.00   

  

िञ््र्ाङबाट बादल अर्ाालको डहर सम्ि जाने नाला तथा 

ढलान । वामलङ १ ५०००००.००   

  िलााखोला खानेपानी टंकी मनिााण । वामलङ १ १०००००.००   

  पसु्ताकालर् मनिााण खहरे । वामलङ १ ४०००००.००   

  सार्रदमेव जाने खहरे खोल्सािा पमक्क कल्िटा मनिााण । वामलङ १ ३५००००.००   

  फुलबारी मसव िमददर संरक्षण तथा पाका  मनिााण । वामलङ १ ४२१८५१.००   

  साहारा नार्ररक सचतेना केदरको िवन सम्पदन कार्ा र्ने । वामलङ १ ४०००००.००   

  अिाादीखोला ट्तबदधन मनिााण र्ोजना । वामलङ १ ५०००००.००   

  

राम्बाच्छा बजार मिि सवाजानीक टोइालटे मनिााण प्रहरी मवट 

छाता तथा स्टे्रत लाइाट 
वामलङ १ ५०००००.००   

  राम्बाच्छा अपेन जीम्ि तथा पाका  मनिााण वामलङ १ ४०००००.००   

  

रेशि मवकु कार्ाालर् दमेख धनुवासे टरी हदु ैसेरा फाट कृमष 

सडक वामलङ १ ३०००००.००   

  

राधाको चौर पसु्तकालर् मनिााण वामलङ ८ 

नर्रस्तरी २०००००.००   

     

धस.न. 

नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा 

काययक्रमको नाम 
ठेगाना धवधनयोधजत रकम कैधियत 

  बार्टारी बलीिर ेग्रािीण सडक मनिााण वामलङ १३ ४०००००.००   

  र्ैहे्रटोलको ढल मनकास वामलङ १३ १०००००.००   

  खानीडाडा स्कूमलनजको बाटो मनिााण वामलङ १३ १०००००.००   

  कडेलर्रैाको र्ोरेटो बाटो निााण वामलङ १३ १०००००.००   

  मसद्धश्वर धािीक तथा पर्ाटकीर् िवन मनिााण सम्पदन वामलङ १३ १५००००.००   

  खेलिदैान िवन सम्िपदन वामलङ १३ १०००००.००   

  पाठेखलेा कुसदुणे जान ेर्ोरेटोबाटो मनिााण वामलङ १३ १०००००.००   

  दोवील्ला कृमष सडक मनिााण वामलङ १३ १०००००.००   
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  बोधीि्र्ाङ दमलत बस्ती र्ोरेटो बाटो मनिााण वामलङ १३ ३०००००.००   

  टोडके कुलो मनिााण दाङसे  वामलङ १४ ४०००००.००   

  मसद्धर्फुा पहचुिार्ा तथा अदर् मनिााण वामलङ १४ २०००००.००   

  धिपाल ेकुलो मनिााण वामलङ १४ २०००००.००   

  खेतजान ेकल्िटा मनिााण वामलङ १४ ५०००००.००   

  Healthpost जाने मवच र्ाउँको बाटो ढलान कार्ा पेख ु वामलङ १४ ३६८०००.००   

  पमनर्ारे मपपलबोट खानेपानी र्ोजना सम्पदन कार्ा  वामलङ १४ १५००००.००   

  वैरे कािीखोला पलु मनिााण वामलङ १४ २०००००.००   

  महिमशखर आ मव वला मनिााण वामलङ १४ ४०००००.००   

  र्ल्छी परैो मनर्दणा वामलङ १४ ३५००००.००   

  डाडबर्र ग्रािीण सडक मनिााण मसम्ल े वामलङ १४ २०००००.००   

  छहरेखोला कुलो मनिााण वामलङ १४ ५०००००.००   

  बादरिे्र्ाङ िमददर दखेी लंकाकोट जान ेसडक स्तरोउदती वामलङ १४ २०००००.००   

  ठुलाचलु ेअथााल सिपोखरी पाका  मनिााण वामलङ १४ ३०००००.००   

  हुल्काङ खानापानी र्ोजना तारवार र्रर सम्पदन वामलङ १४ १०००००.००   

  थाना दाङसे सडक स्तरोउदती वामलङ १४ ३०००००.००   

  मसख्रेपवनडाडा मसंचाई   कूलो मनिााण वामलङ १४ १५००००.००   

  कोखेदखेी  कपासे दर्ट्र्ाक वामलङ १४ १०००००.००   

  टारीको कूलो मनिााण वामलङ १४ २०००००.००   

     

धस.न. 

नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा 
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  अधेरी खोल्सािा क्वर् मनिााण । वामलङ २ ६०००००.००   

  धौखोला ठाडो खोल्सािा २ वटा हिुपाइपा कल्िटा मनिााण । वामलङ २ ५०००००.००   

  मसिलचौपारी मसरुवारे राङदी कटकेरी सडक स्तरोउदती वामलङ २ ३०००००.००   

  

मसिलचौपारी खहरे सडक खण्ड परैो मनर्दिण तथा घर 

संरक्षणा वामलङ २ ३५००००.००   

  नव प्रर्मतमशल आिा सिहु वामलङ २ ३०००००.००   

  बाँङख ेखानेपानी र्ोजना सम्पदन । वामलङ ३ ५०००००.००   

  खाल्टे सािदुामर्क िवन सम्पदन । वामलङ ३ ६५००००.००   

  

दउेपजुने ढुङाबाट मसर्ारकोट ग्राउण्ड सम्ि जाने ग्रा. स. 

स्तरउदनमत । 
वामलङ ३ ५०००००.००   
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  िमलवल ग्राउण्ड मनिााण र्ोजना । वामलङ ३ ३०००००.००   

  सोलर स्टे्रटलाइट  वामलङ ३ २०००००.००   

  

कटकेरी खाल्टे िाझकोट रामनस्वारा मतनधारा ग्रा.स. नाली 

तथा ग्रािले वामलङ ३ २५००००.००   

  िसुनुडाडा ँकृमष उपज संकलन केदर  वामलङ ४ ३०००००.००   

  हरिञ््र्ाङ दमेख फेराह ैकपराउदी ग्रामिण सडक स्तरउदनमत वामलङ  ४ ७०००००.००   

  

रत्ने िसुनुडाडा ँिाझकोट सडक अदतर्ात मवपत व्र्वस्थापन 

तथा घर संरक्षण  
वामलङ ४ २५००००.००   

  स्टे्रटलाइाट तथा पोल च्र्ारे वामलङ ४ १०००००.००   

  कोप्राउदी खानेपानी िलु संरक्षण मनिााण  वामलङ ४ १०००००.००   

  बाधखोला दखेी खातापछुार सम्ि ग्रा.स मनिााण वामलङ ४ १२००००.००   

  स्थानी तह खलेग्राि मनिााण लार्त सहिार्ीता वामलङ ४ ६५००००.००   

  हसेडाडाँ सािदुामर्क िवन मनिााण । वामलङ ५ ४०००००.००   

  जकोट र्वुा मशल्पकला सिदुामर्क िवन मनिााण । वामलङ ५ ३०००००.००   

  ढाप द्धावरिञ््र्ाङ बाटुमलचौर ग्रामिण सडक स्तरउदनमत । वामलङ ५ ३०००००.००   

  मशरबानी िझवुा खानेपानी र्ोजना । वामलङ ५ २०००००.००   

  बडहरे मदप्का कृमष संकलन केदर िवन मनिााण । वामलङ ५ ३०००००.००   

  सल्लाघारी पर्ाटन पवुााधार मनिााण र्ोजना पाण्डेथोक । वामलङ ५ २०००००.००   

  मचसापानी मसचाइा कुलो मनिााण र्ोजना । वामलङ ५ २०००००.००   

  

पर्ाटकीर् िण्डलीथान दमेख कामलकािमददर जानबेाटो मनिााण 

। वामलङ ५ २०००००.००   

  मचसापानी वेसरडा खले िैदान मनिााण । वामलङ ५ २०००००.००   

  नेपाली डाडा ँखानेपानी मलन जान ेघोरेटोबाटो मनिााण । वामलङ ५ १०००००.००   

  डुमम्सखोला खते मसचाइा कुलो मनिााण । वामलङ ५ १५००००.००   

  झल्र्ााङदी टोल खानेपानी व्र्वस्थापन र्ोजना । वामलङ ५ २०००००.००   

  र्रुुङ सिदुामर्क िवन  मनिााण डेलडाडा । वामलङ ५ ३०००००.००   

  लसनुे वेसरडाडाँ जान ेग्रा.स.पमहरोबाट संरक्षण । वामलङ ५ ५०००००.००   

  पाण्डेथोक धारापानी खानपेानी िाात । वामलङ ५ १०००००.००   

  मिनाङकोट आँमघटारी कृमष सडक । वामलङ ५ २०००००.००   

  थमु्की मदपेदर िल्लको खानपेानी र्ोजना । वामलङ ५ १०००००.००   

  

जर्त ढकालपाखा ग्रा.स. मछरलङुदी खोल्सािा कल्िडा 

मनिााण वामलङ ५ ५०००००.००   
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वामलङ-६ थाम्डाडा DPR मनिााण र वामलङ नर्रपामलका 

िररको र्ोजना डकुिमदट्र मनिााण । 
  ५०००००.००   

  मसचाइाको लामर् पाइाप खररद  साठीघर ढाप । वामलङ ६  १०००००.००   

  आम्दाली कुलो  खोलापारी मनिााण र्ोजना । वामलङ ६  १५००००.००   

  एकलेमपपल मिमदाखोला खते संरक्षण र्ोजना । वामलङ ६ १५००००.००   

  

पमहरे चौतारी दमेख ग्रहौकामलका प्रा मव सम्ि मसडी बाटो 

मनिााण । वामलङ ६ १५००००.००   

  मिमदाखोला िजुवुाले खेत कटान मनर्दिण ग्र्ामवन जाली । वामलङ ६ १५००००.००   

  लालपुात ेदमेख मसचाइा कुलो मनिााण । वामलङ ६ ५००००.००   

  साठीघरको आिा सिहुको िवनिा जान ेबाटो । वामलङ ६ ७००००.००   

  सनराइा बमस्तिा खानपेानी ट्ङकी मनिााण वामलङ ६ ७००००.००   

  दउेथनडाडा दरु्ाा िददीर बाटो ििात वामलङ ६ १०००००.००   

  कामलका िददीर संरक्षण तथा ििात वामलङ ६ २५००००.००   

  तल्लो टाप्के सिदुामर्क िवन सम्पदन । वामलङ ७  ३०००००.००   

  मफसे सिदुामर्क िवन सम्पदन । वामलङ ७ १५००००.००   

  ढल तथा नाला सरसफाइा ििात र्ोजना वामलङ ८ ३०००००.००   

  केदारनाथ धिाशाला िवन मनिााण । वामलङ ८ ५०००००.००   

  धाराको चौर,र्हते हदु ैथमु्के जोड्न ेसडक मनिााण । वामलङ ८ ५०००००.००   

  कटौजे अधरुो आिा सिहु िवन मनिााण सम्पदन । वामलङ ८ २०००००.००   

  कटौज े मपच सडक दमेख बडहरे वर्ाले डाडा  स्तरउदनमत । वामलङ ८ २०००००.००   

  बालङुर्ा दमेख जकेुपानी सडक मनिााण । वामलङ ८ २०००००.००   

  

बर्ैचा दमेख वोर्दी डाडा मचथाक िञ््र्ाङ सडक 

स्तरउदनमत । वामलङ ८ ८०००००.००   

  मिम्टारी धारादी दमेख वलेटारी मसचाइा र्ोजना । वामलङ ८ ५०००००.००   

  मचसापानी खते मसचाइा कुलो मनिााण । वामलङ ८ ४०००००.००   

  बर्ालथोक मकर्ापिुी िवन मनिााण र्ोजना । वामलङ ८ १०००००.००   

  मशल्पकाल आिा सिहुको अधरुो िवन मनिााण छेउडाडा । वामलङ ८ १५००००.००   

  मिम्टारी कृमष संकलन केदरको सौचाल मनिााण । वामलङ ८ ३०००००.००   

  मसद्धाथा हावार् दमेख मिमदाखोला जोडने सडक नाला ।  वामलङ ८ ३०००००.००   

  सािदुार्ीक रेडीर्ो आमधखोला ििात/िवन मनिााण वामलङ ८ ७०००००.००   

  कटैजे खानेपानी पाईप ििात/ िोटर खररद वामलङ ८ ४४००००.००   

  प्रिात आिा सिहु अधरुो िवन   वामलङ ८ २५००००.००   

  मचहाने मशतल िार्ा सडक तथा कल्िडा मनिााण वामलङ ८ ५०००००.००   



नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  आग्रीडाडा अधरुो र्मु्िा मनिााण सम्पदन वामलङ ८ ३५००००.००   

     

     

धस.न. 

नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा 

काययक्रमको नाम ठेगाना धवधनयोधजत रकम कैधियत 

  ढाडखोला अधरुो वाल मनिााण । वामलङ ९ ३०००००.००   

  दमलत मक्रर्ापिुी िवन मनिााण । वामलङ ९ १५००००.००   

  मपपलटारी अजुान डाडा नाला तथा ग्रािेल । वामलङ ९ ४०००००.००   

  वडा नं ९ मििको ग्रामिण सडक ग्रािेल । वामलङ ९ ५०००००.००   

  मवक टोल नाला मनिााण । वामलङ ९ २०००००.००   

  िकुदडे सिाजसधुार आिा सिहु कृर्ापिुी िवन मनिााण । वामलङ ९ ३५००००.००   

  हुिपाइाप लक र्ोजना । वामलङ ९ ३५००००.००   

  सेटललाइाट मिलेज सडक स्तरउदनती । वामलङ ९ १५००००.००   

  एस.के.  टोल ढलान बाटो मनिााण । वामलङ ९ ३०००००.००   

  राउटडाडा खेल िैदान मनिााण । वामलङ ९ १५००००.००   

  तल्लोवामलङ हलेपोष्ट नाला मनिााण । वामलङ ९ ५०००००.००   

  स्पददन पाका को िौमतक संरचना  मनिााण । वामलङ ९ ३०००००.००   

  बार्ाँखोला ट्तबदधन मनिााण । वामलङ ९ १५००००.००   

  आलेर्ाउँ िनुी वाल मनिााण । वामलङ ९ २०००००.००   

  वामलङ ९ बजार क्षिेिा नाला सरसफाइा । वामलङ ९ १५००००.००   

  कृमष सडक मनिााण । वामलङ ९ १०००००.००   

  पधेरा तथा कुवा संरक्षण र्ोजना वामलङ ९ ७५०००.००   

  जम्दारको घर मनर र मसता र्हेै्रको घर मसमडबाटो मनिााण वामलङ ९ ६००००.००   

  जैसी खेत ठूलाखेत कृमष सडक कल्िडा तथा बाटो मनिााण वामलङ ९ ४०००००.००   

  िमेु्र िजवुा खले िैदान मनिााण वामलङ ९ ३५००००.००   

  सािदुार्ीक िवन अर्ाडीके खोल्सा मनर्दिण वामलङ ९ २०००००.००   

  र्ेगे्रनवारीअधरुो नाला मनिााण र्ोजना  वामलङ ९ १०००००.००   

  मचथाकथ्र्ाङ िरुवा सडक मनिााण वामलङ ८ ४१०९२९१.०० सम्िदन 

  बैरे दमलत बस्ती खानपेानी वामलङ १४ १५०००००.०० संचालनिा रहकेो 

  िैदान सािदुार्ीक िवन वामलङ १२ १२०००००.०० सम्झौता िएको 

  

मसद्धाथा राजिार्ा बाट लक्षी क्षेिी अम्वीका खनाल र तलुसी 

दर्ौपानेको घर सम्ि बाटो ढलान 
वामलङ १०  १०००००.००   



नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  
मदप्र्ोमत र्थु कलब 

वामलङ १० ५००००.००   

  

झांक्री र्ैह्रा िमलवल ग्राउण्ड तथा पण्डीत थोक जान ेबाटोिा 

नाला तथा मनिााण । वामलङ १० ७०००००.००   

  
फोक्सी र्ाउँ ग्रािीण सडक मनिााण 

वामलङ १० २०००००.००   

  
फेमद बािल ेकृमष सडक 

वामलङ १० ५०००००.००   

  
रैकर र्ब्द े RCC  सडक सरूुवात 

वामलङ ९ ५०००००.००   

  
मिदी पर्ेनी िददीरको पमहरो संरणक्ष 

वामलङ ६ ४०००००.००   

  
वामलङ प्रज्ञा मप्रतष्ठान  

नर्रस्तरीर् २०००००.००   

  
धाराको चौर पसु्तकालर् मनिााण सम्पदन 

नर्रस्तरीर् ८०००००.००   

  
थ्रीडी मनिााण पारीश्रिीक लोकबहादरु िल्ल 

  १२००००.००   

  
थ्रीडी मनिााण  मडजाईन पारीश्रिीक इ.मदपेदर िल्ल 

  ३००००.००   

  
थ्रीडी मनिााण पारीश्रिीक मदनेश मतवारी 

  २००००.००   

  
थ्रीडी मनिााण पारीश्रिीक केदार के.सी. 

  ३००००.००   

  
डाडा खचा दमलत बस्ती खानेपानी पाईप 

वामलङ १४ ४००००.००   

  
खेलकुद सहिार्ी/पवूााधार मनिााण/ अदर् साना पवूााधार 

  ५६५७०९.००   

     

धस.न. 

नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा 

काययक्रमको नाम 
ठेगाना धवधनयोधजत रकम कैधियत 

  कोलडाडाँ धनपरेु कृमष सडक वामलङ ११ १२००००.००   

  मततापानी ताप ुखानेपानी र्ोजना वामलङ ११ १५०००.००   

  मतलाडाडाँ खानपेानी र्ोजना वामलङ ११ ४००००.००   

  र्ब्द ेिाते सडक मनिााण वामलङ ११ १०००००.००   

  रातो पमहरो डाँडा खका  खानपेानी र्ोजना वामलङ १२ ७५००००.००   

  ल्र्ाद ेिोटरबाटो मनिााण  वामलङ १२ १८००००.००   

  िञ््र्ाङ मििी बाटो मनिााण वामलङ १२ ३०००००.००   

  ररवमदको कुलो मनिााण वामलङ १२ ४०००००.००   

  आलेको कुलो मनिााण वामलङ १२ ४०००००.००   

  रात ेकामलिाटी झेम्ले कुनै र्ैरा मसचाइा र्ोजना वामलङ १२ ७०००००.००   

  चक्रदमेव र्वुा कलब िवन ढलान तथा सम्पदन  वामलङ १२ ५०००००.००   

  

दोबाटे मससेकोट सड्क खण्डको पमहरो मनर्दिण तथा घर 

संरक्षण  वामलङ १२ ३०००००.००   



नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  

पमनर्ारे िञ््र्ाङ सडक अदतरर्त ढाडखोलािा कल्िटा 

मनिााण वामलङ १२ ५०००००.००   

  खाँण दमेव िमददर संरक्षण  वामलङ १२ १५००००.००   

  छापा सिदुामर्क िवन मनिााण वामलङ १२ ३५००००.००   

  

जनमप्रर् आधारितु मवद्यालर् पमहरो मनर्दतण मवपद ्

व्र्वस्थापन वामलङ १२ ४०००००.००   

  फौदीखोला हुिपाइ/कल्िडा वामलङ १२ ५०००००.००   

  

बोमधिञ््र्ाङ लाङघामल आिा सिहुका लामर् तदेट र कुमचा 

खररद वामलङ  १३ १५००००.००   

  मलमग्दङ खोला कल्िटा मनिााण वामलङ १३ ६०००००.००   

  

मपपलटारी झलङुर्े सडक खण्ड अदतरर्त बार्ाखोला पलुनरे 

वाल तथा ढलान कार्ा  
वामलङ  १३ ३०००००.००   

  ररर्ाले पचासे पारीथोक जोड्न ेकृमष सडक मनिााण  वामलङ  १३ ५०००००.००   

  लसनुे टारी खते मसचाइा र्ोजना  वामलङ  १३ ५०००००.००   

  थानपाटा आिा सिहु अधरुो िवन सम्पदन  वामलङ  १३ ७०००००.००   

  ठूला खेत तटबदधन ९ र १३ १७५०००.००   

  छेडुवा कूलो ििात वामलङ १३ २५००००.००   

  िैसी मवकास कार्ाक्रि नर्रस्तरी ४०००००.०० सम्पदन 

  

दउेरादी -मततापानी सडक अदतर्ात िादख ुखोलािा स्र्ालब 

कल्िडा वामलङ  वामलङ १४ ७२००००.०० 
  

     

  

चापाकोट नर्रपामलका वडा न ३ र वामलङ ५ जोडन े

मछलुाङदी- कल्िटा मनिााण 
वामलङ ५ १००००००.०० 

  

  बातावरण सरक्षाण तथा र्ौशाला व्र्वस्थापन कार्ा  वामलङ ८ ७०००००.००   

  धनपरेुिा बाटो, पचिलु जाली/डुडे कूलो मनिााण कार्ा वामलङ ११ ३०००००.००   

  मिर्ासी पानी टंकी दखेी थमु्िा जान ेबाटो मनिााण वामलङ १ ३०००००.००   

  िेर्रपक खलेकुद कार्ाक्रि/खलेपवूााधर/ नर्रस्तरी १२०००००.००   

  तल्लो बौवा कूलो ििात तथा बाध मनिााण  वामलङ 1 र ६ ५०००००.००   

  मपपलटारी बोधीि्र्ाङ ग्रािीण सडक वामलङ १३ ४०००००.००   

  

मशवस्िमृत मजल्ला स्तरीर् खलु्ला डवल व्र्ामडिद्दटीङ 

प्रमतर्ोर्ीता वामलङ ८ 
१५००००.०० 

  

  वोर्टीडाडा खेल िदैान मनिााण वामलङ ९ १५००००.००   

  लािटारी बैडा ठूलो कूलो मनिााण वामलङ १४ ३०००००.००   



नगर सभाबाट स्वीकृत भएका संशोधित योजना तथा काययक्रमकहरु 

  िण्डारी थमु्का िर्वती िददीर वामलङ १२ १०००००.००   
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