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१. प्रशासन 

 

क) परिचय 

विषय विििण 

पररचर् बाणगङ्गा नगरपालिका नपेािको िुलबबनी प्रदशे अर्नतयगत कलपिवस्तु लिल्िामा पवूयपलिम महरे्नर 

राकमागयसँग िोलिएको एक नगरपालिका हो । 

नेपािको मानलचत्रमा बाणगङ्गा नगरपालिकाको भौगोलिक अवलस्िलत लनबनानसुार रहकेो छ ।  

प्रदशे िुलबबनी 

लिल्िा कलपिवस्त ु

नगरपालिका बाणगङ्गा नगरपालिका 

विा संङ््र्ा ११ 

संलिर्ता पिात विा लवभािन 

हािको विा न.ं समावेश भएका सालबकका गा.लव.स. सालबक विा नं. 

१ बाणगङ्गा गा.लव.स. ७, ८, ९ 

२ बाणगङ्गा गा.लव.स. १, २, ३, ४, ५, ६ 

३ गिेहिा गा.लव.स. ३, ४, ५, ६, ८, ९ 

४ गिेहिा गा.लव.स. ७, २, १ 

५ कोपवा गा.लव.स. १, २, ३, ५, ७ 

६ कोपवा गा.लव.स. ४, ६, ८, ९ 

७ मोलतपरु गा.लव.स. १, २, ३ 

८ मोलतपरु गा.लव.स. ४, ५, ६, ७, ८, ९ 

९ भिवाि गा.लव.स. सालबकका सबै विाहरु 

१० पटना गा.लव.स. सालबकका सबै विाहरु 

११ हिौसा गा.लव.स. सालबकका सबै विाहरु 

सबपकय  न.ं ०७६-५५०३८३ 

गगुि प्िस कोि M5QF+48 

इमेि  bangangamun@gmail.com/ info@bangangamun.gov.np 

भौगोलिक अवलस्ित अक्ांश २७˚ ३५' ०९'' दलेि २७ ˚ ४७' ००'' 

दशेार्नतर ८३ ˚ ०४' ००" दलेि ८३ ˚ १५' ५१" 

क्ेत्रफि २३३.६३ वगय लकिोलमटर 

उचाई १०५ दलेि ४९५ लमटरसबम 

लसमाना 

उत्तरतफय  अिायिाँचीको लसतगगंा नगरपालिका, पलिममा कलपिवस्तकुो  

बदु्धभमुी नगरपालिका र कलपिवस्तु नगरपालिका 

पवूयमा रुपर्नदहेीको सैनामनैा नगरपालिका र कञ्चन नगरपालिका 

दलक्णमा कलपिवस्तुको मार्ादवेी गाउँपालिका र शदु्धोधन गाउँपालिका र दलक्ण पवूयमा रुपर्नदहेीको 

गैंिाहावा गाउँपालिका 

औसत िबबाइ पवूय-पलिममा िबबाईः २२ लक.मी. 

औसत चौिाइ उत्तर-दलक्ण चौिाईः १४ लक.मी. 

ििवार् ु उष्ण 
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ख) स्िीकृत भएका ऐन, वनयम, काययविवि, वनरे्दविकाहरुको विििण 

वि.नं. ऐन, वनयमािली, काययविवि, वनरे्दविका 
काययपावलका/ 

िभाबाट पारित 

स्थानीय िाजपत्रमा 

प्रकावित वमवत 
कै. 

१ बाणगंगा नगरपालिकाको आलियक ऐन-२०७४ २०७४-०५-१९ २०७४-०५-२०   

२ बाणगंगा नगरपालिकाको लवलनर्ोिन ऐन-२०७४ २०७४-०५-१९ २०७४-०५-२०   

३ र्नर्ालर्क सलमलतिे उिरुीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यलवलधका सबबर्नधमा 

व्र्वस्िा गनय बनेको ऐन-२०७४ 

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

४ प्रशासकीर् कार्यलवलध लनर्लमत गनय बनेको लवधेर्क-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

५ आलियक कार्यलवलध लनर्लमत तिा व्र्वलस्ित गनय बनेको ऐन-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

६ बाणगंगा नगरपालिकाको कृलि व्र्वसार् प्रवद्धयन ऐन-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

७ बाणगंगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

८ बाणगंगा नगरपालिकाको लशक्ा ऐन-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

९ बाणगंगा नगरपालिकाको लवलनर्ोिन ऐन-२०७५ २०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५   

१० बाणगंगा नगरपालिकाको आलियक ऐन-२०७५ २०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५   

११ लवपत िोलिम र्नर्ूलनकरण तिा लवपत व्र्वस्िापन गनय बनेको लवधेर्क २०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५   

१२ अनाि तिा िोलिमर्कु्त बािबालिकाका िालग सामालिक सरुक्ा कार्यक्रम संचािन 

कार्यलवलध-२०७५ 

२०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५   

१३ बाणगंगा नगरपालिकाको लनणयर् वा अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यलवलध 

लनर्माविी-२०७४ 

२०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८   

१४ बाणगंगा नगरपालिकाको बैठक कार्यलवलध-२०७४ २०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८   

१५ बाणगंगा नगरपालिकाको पदालधकारीहरुको आचर संलहता-२०७४ २०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८   

१६ बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यलवभािन लनर्माविी-२०७४ २०७४-०५-०३ २०७४-१२-२८   

१७ बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यसबपादन लनर्माविी-२०७४ २०७४-०५-०३ २०७४-१२-२८   

१८ बाणगंगा नगरसभा बैठक संचािन सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७४ २०७४-०५-१९ २०७४-१२-२८   

१९ लविर्गत सलमलतहरुको गठन सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७४ २०७४-०५-१८ २०७४-१२-२८   

२० टोि लवकास सलमलत गठन सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७४ २०७४-०६-३१ २०७४-१२-२८   

२१ बाणगंगा नगरपालिकाको लवपद ्व्र्वस्िापन कोि संचािन कार्यलवलध-२०७४ २०७४-११-२८ २०७४-१२-२८   

२२ बाणगंगा नगरपालिकाको ममयत संभार कोि संचािन कार्यलवलध-२०७४ २०७४-११-२८ २०७४-१२-२८   

२३ बाणगंगा नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत संचािन सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७४ २०७४-११-२८ २०७४-१२-२८   

२४ पचास/ पचास िागत सहभालगतामा सिक कािोपते्र र्ोिना संचािन सबबर्नधी 

कार्यलवलध-२०७४ 

२०७४-११-२८ २०७४-१२-२८   

२५ बाणगंगा रािपत्र प्रकाशन सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७४ २०७४-१२-०५ २०७४-१२-२८   

२६ बाणगंगा नगरपालिकाको लशक्ा लनर्ामविी-२०७४ २०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८   

२७ बाणगंगा नगरपालिकाको बिार अनगुमन लनदेलशका-२०७५ २०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५   

२८ ि वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इिाित पत्र सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७५ २०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५   

२९ सबपलत्तकर व्र्वस्िापन कार्यलवलध-२०७५ २०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५   

३० बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यसबपादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने 

कार्यलवलध-२०७५ 

२०७५-०८-२४ २०७५-०८-३०   

३१ स्वास््र् तिा सरसफाई कार्यलवलध-२०७५ २०७६-०२-०५ २०७६-०२-०७   

३२ प्राईभेट फमय दताय सबबर्नधी ऐन-२०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३३ स्िानीर् वातावरण तिा प्राकृलतक स्रोत संरक्ण ऐन २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३४ स्िानीर् तहको कर तिा गैरकर रािस्व सबबर्नधी ऐन,२०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३५ र्नर्ालर्क सलमलतिे उिरुीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यलवलधका सबबर्नधमा 

व्र्वस्िा गनय बनेको ऐन-२०७४ (संशोधन २०७६) 

२०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३६ सामदुालर्क लवद्यािर्मा करारमा लशक्क छनौट सबबर्नधी कार्यलवलध-२०७६ २०७६-०१-३१ २०७६-०२-०१   

३७ र्ालर्नत्रक उपकरण संचािन तिा व्र्वस्िापन लनदेलशका, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३८ एबबुिेर्नस सञ्चािन लनदेलशका, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

३९ अटोररक्सा, ईररक्सा संचािन सबबर्नधी कार्यलवलध २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

४० अपाङ्गता भएका व्र्लक्तहरुको िालग पररचर्–पत्र लवतरण कार्यलवलध, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

४१ ज्र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लवतरण लनदेलशका, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

४२ संिसंस्िा दताय तिा नवीकरण कार्यलवलध, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   
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वि.नं. ऐन, वनयमािली, काययविवि, वनरे्दविका 
काययपावलका/ 

िभाबाट पारित 

स्थानीय िाजपत्रमा 

प्रकावित वमवत 
कै. 

४३ स्िानीर् समहु गठन तिा परीचािन सबवर्नधी कार्यलवधी,२०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

४४ ब्र्वसार् दताय सबबर्नधी कार्यलवलध, २०७६ २०७६-११-०७ २०७६-११-१०   

४५ असङ्गलठत के्त्रमा कार्यरत श्रलमक वगय तिा असहार्हरुिाई उपिब्ध गराउने राहत 

सबबर्नधी मापदण्ि, २०७६ 

२०७६-१२-२० २०७६-१२-२१   

४६ पणूय संस्िागत प्रसलुत सेवा (No Home Delivery) प्रोत्साहनका िालग लन:शलु्क 

एबबुिेर्नस सेवा संचािन कार्यलबलध २०७७ 

२०७७-०४-३२ २०७७-०५-०२   

४७ बाणगंङ्गा न.पा. संलक्प्त वातावरणीर् अध्र्र्न तिा प्रारलबभक वातावरणीर् परीक्ण 

कार्यलवधी, २०७७ 

२०७७-०४-३२ २०७७-०५-०२   

४८ बाणगङ्गा न.पा.को मेिलमिाप कार्यसंचािन कार्यलवधी, २०७६ २०७७-०६-२८ २०७७-०६-२८   

४९ नगर प्रहरी संचािन तिा व्र्वस्िापन कार्यलवधी, २०७७ २०७७-०६-२८ २०७७-०६-२८   

५० सहकारी संस्िा एकीकरण सबबर्नधी कार्यलवधी, २०७६ २०७७-०६-२८ २०७७-०६-२८   

५१ बाणगंङ्गा  न.पा. िैंलगक लहंसा लनवारण कोि सञ्चािन कार्यलवधी, २०७७ २०७७-०६-२८ २०७७-०६-२८   

५२ पशपुर्नछी लवकास कार्यक्रम सञ्चािन कार्यलवधी, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५३ पशपुर्नछी लवकास कार्यक्रम सञ्चािन लनदेलशका, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५४ िर बहाि कर व्र्वस्िापन कार्यलवलध, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५५ नदी तिा अर्नर् सावयिलनक के्त्रको सरसफाई सबबर्नधी कार्यलवधी, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५६ बाणगंङ्गा न.पा.को स्वास््र् संस्िा स्िापना, सञ्चािन स्तरोर्ननलत तिा सरसफाई 

मापदण्ि सबबर्नधी कार्यलवधी, २०७७ 

२०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५७ बाणगंगा नगरपालिकाको बाि उद्धार संचािन कोि कार्यलवधी, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५८ बाि समूह गठन तिा सहिीकरण लनदेलशका, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

५९ सचूना तिा अलभिेि केर्नरको स्िापना तिा संचािन कार्यलवलध, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

६० सावयिलनक िवाफदेलहता प्रवद्धयन सबबर्नधी कार्यलवलध, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

६१ टोि लवकास संस्िा(गठन तिा पररचािन) कार्यलवलध, २०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

६२ लवद्यािर् समार्ोिन तिा दरबर्नदी लमिान कार्ायर्नवर्न कार्यलवलध,२०७७ २०७७-०८-२६ २०७७-०८-२६   

६३ बाणगङ्गा नगरपालिकामा करारमा कमयचारी व्र्वस्िापन सबबर्नधी कार्यलवलध, २०७७ २०७७-१०-०६ २०७७-१०-०६   

६४ सावयिलनक िररद लनर्माविी, २०७६ २०७७-११-०७ २०७७-११-०९   

६५ बाणगङ्गा नगरपालिकामा प्रालवलधक तिा अर्नर् सहर्ोगी स्तरका कमयचारी करारमा 

व्र्वस्िापन गने सबबर्नधी कार्यलवलध, २०७७ 

२०७७-११-०७ २०७७-११-०९   

६६ िेष्ठ नागररक सेवा, लमिन केर्नर संचािन तिा व्र्वस्िापन सबबर्नधी कार्यलवधी-२०७७ २०७७-१०-१८ २०७७-१०-२०   

६७ बाणगंगा न.पा.को राहत तिा लवपद ्व्र्वस्िापन कोि संचािन (प्रिम संशोधन) 

कार्यलवलध-२०७७ 

२०७७-१०-१८ २०७७-१०-२०   

६८ भवन लनमायण मापदण्ि-२०७२( संशोधन २०७७) २०७७-१०-१८ २०७७-१०-२०  

६९ आलियक ऐन, २०७८ २०७८-०३-०९ २०७८-०३-१०   

७० लवलनर्ोिन ऐन, २०७८ २०७८-०३-०९ २०७८-०३-१०   

७१ बाणगङ्गा नगरपालिकाको कमयचारी समार्ोिन व्र्वस्िापन सबबर्नधमा व्र्वस्िा गनय 

बनेको ऐन, २०७८ 

२०७८-०३-२१ २०७८-०३-२३   

 

ग)  िाखागत ि तहगत कमयचािीहरुको विििण 

                              कायायलय 

पर्दकोड 

नगिपावलकाको कायायलय िडा कायायलय स्िास््य िंस्था कूि 

िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा 

कार्ायिर् प्रमिु १     १                 १ 

अलधकृत दशौं १     १                 १ 

अलधकृत आठौं ३     ३         १     १ ४ 

अलधकृत सातौं २     २         २     २ ४ 

अलधकृत छैठौं १० १   ११ १     १ १५     १५ २७ 

सहार्क पाँचौं १२ ४   १६ ५     ५ २९     २९ ५० 

सहार्क चौिौ ८ १३ २ २३ १३     १३ ८ १२ १ २१ ५७ 
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                              कायायलय 

पर्दकोड 

नगिपावलकाको कायायलय िडा कायायलय स्िास््य िंस्था कूि 

िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा स्िा. करा. ज्र्ा. िबमा 

ठू.स.चा.प्रिम   ४   ४                 ४ 

ह.स.चा.चौिो १     १                 १ 

ह.स.चा.प्रिम   १   १                 १ 

सरुक्ा गािय   २   २                 २ 

का.स.पाँचौ ३     ३         २     २ ५ 

का.स.चतुिय         २     २ ३     ३ ५ 

का.स.लिलतर् १     १                 १ 

का.स.प्रिम   ३ २ ५ १ ११ १ १३   ११ ६ १७ ३५ 

कूि िबमा ४२ २८ ४ ७४ २२ ११ १ ३४ ६० २३ ७ ९० १९८ 

मवहला ८९ 

            पुरुष १०९ 

             

घ) आ.ि.०७७।७८ मा भएका उपलब्िीमूलक काययहरुको विििण 

क्र.ि.ं कायय विििण 

1=  कृलि उपि संकिन केर्नर लनमायणको शुरुवात भएको  

2=  औधोलगकग्राम लनमायणको शुरुवात भएको  

3=  ल्र्ाण्िलफल्िसाईि िग्गा पलहचान गरी व्र्वस्िापनको िालग समर्नवर् गररएको  

4=  पशुसेवा शािाको नव लनलमयत भवनबाट सेवा प्रारबभ भएको  

5=  बाणगङ्गा नगरपालिकाकोसँगठन तिा व्र्वस्िापन सभेक्ण सबपर्नन भएको  

6=  बािमैत्री नगर िोिणाका सबपूणय  सूचकहरु पुरा गरी बािमैत्री नगर िोिणा भएको  

7=  सुरलक्त नागररक आवाश कार्यक्रम अर्नतगयत २३४ िरधुरीहरुिाई िस्ता पाता लवतरण  

8=  भूलमसबबर्नधी समस्र्ा समाधान गनय सबै विाहरुबाट िगत संकिन गरी दताय  कार्य  अलर्नतम चरणमा पुगेको  

9=  नगरका ६ वटा सहकारीहरुिाई एलककरण गररएको  

10=  कलपिवस्तु र बौद्ध लशक्ा समेटीएको स्िानीर् पाठ्र्क्रम तर्ार गरी िागू  गररएको  

11=  विा नं.२,६ र ८को विा कार्ायिर्हरु नव लनलमयत आफ्नै भवनबाट सेवा संचािन भएको  

12=  विा नं .१,३,६ र ७ मा आधारभूत स्वास््र्सेवा केर्नर नव लनलमयत भवनबाट संचािन गररएको ।   

13=  मालसक बुिेटीनको शुरुवात गररएको  

14=  २ करोि ७० िािभर्नदा बढीको बिेट लवद्यािर् संरचना िगाईएको  

15=  िारिानी के्त्रमा ििान हुने गरी १०० मेिावाट सोिार ईनिी प्िार्नटको िालग सबझौता भएको  

16=  गभयवती मलहिािाई बलियङ सेर्नटर र अस्पतािसबम िान लनशुल्क एबबुिेर्नस सुलवधा प्रदान गररएको  

17=  ७० वटा कानूनहरुको लनमायण गरी कार्ायर्नवर्नमा ल्र्ाएको  

18=  रोलभङ िेटीए माफय त कृिकहरुको िरदैिोमा सेवा उपिब्ध गराएको  

19=  प्रत्र्ेक चौमालसकमा सावयिलनक सुनुवाई सबपर्नन भएको  

20=  वास प्रोफाईि र लिलिटि नगर प्रोफाईि लनमायणको कार्य  सबपर्नन भएको  

21=  ८९ % लवलत्तर् प्रगलत र ११२ % भौलतक प्रगती हालसि भएको  

22=  
बाणगङ्गा नगरपालिका , गौतम बुद्ध मुटु  अस्पताि र कलपिवस्तु िेलसिको संर्ुक्त पहिमा मृगौिा िार्िोलसस 

सेवाका िालग प्रारलबभक भौलतक संरचना तर्ार गररएको  

23=  लपपरा अस्पतािमा रेलवि  ) A.R.V  (.िोप सेवाको शुरुवात गररएको  

24=  
िनताको नगद िागत साझेदारीमा ३ करोि ८७ िाि बरावरको रकम नगरको संलचतकोि िातामा िबमा गरी भौलतक 

पूवायधारका र्ोिनाहरु सबपर्नन गररएको  

25=  िारिानी मनोरञ्िन स्पोटको लि.लप.आर .तर्ार  
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क्र.ि.ं कायय विििण 

26=  ३ वटा व्र्ाटलमंटन कोटय  सलहतको कवियहि लनमायण भई प्रर्ोगमा आएको  

27=  शार्नताकँुि मधुवन धाममा गौशािा लनमायण कार्यको सुरुवात गररएको  

28=  लशक्क दरवर्नदी लमिानको कार्य अलर्नतम चरणमा पुगेको  

29=  सबै मा.लव .र लन.मा.लव .लवद्यािर्हरुमा एलककृत शैलक्क व्र्वस्िापन  ) EMIS (तालिम सबपर्नन  

30=  बाणगङ्गा  नगरपालिकाको  चक्रपि  लनमायणको  िालग  विा  नं.७, ८ ,९  र  ११  मा  नर्ाँ   टे्रकको  शुरुवात  

गररएको  

31=  ५० हेक्टर िेतीर्ोग्र् िलमनमा लसँचाईप्रणािी ििान गररएको  

32=  ९७ हेक्टर िलमनमा वृक्ारोपण गररएको  

33=  २५ लक.मी .कािोपत्रे ,४० लक.मी .ग्राभेि ,२३ लक.मी .सिक स्तरोर्ननती  र १४.२६ मीटर  नािी लनमायण  

34=  ३३ वटा कल्भटय  ,१०२० मीटर लसंचाई कुिो नहर ,२ लक.मी .लवद्युतीकरण सबपर्नन भएको  

 
ङ) कमयचािीहरुको भनाय तथा वनवितयभिण विििण 

क्र.सं. नयााँ ननयुक्ती स्थायी नयााँ करार अवकाश  रानिनामा कैनियत 

१. ८ िना ४ िना ४ िना २ िना  

 

च) कायायलय प्रमुखहरुको हालिम्को अवभलेख 

क्र.ि.ं नाम/थि शे्रणी/तह 
काययित अििी 

रे्दवख िम्म 

१ श्री रामचर्नर ढकाि रा.प.ततृीर् २०७१।०८।१६ २०७१।१०।१८ 

२ श्री भेिराि िनाि रा.प.ततृीर् २०७१।१०।१९ २०७३।१०।२० 

३ श्री रलवर्नर प्रसाद चौधरी रा.प.ततृीर् २०७३।१०।२० २०७३।१२।०८ 

४ श्री तुल्सीराम मरालसनी रा.प.लितीर् २०७३।१२।०९ २०७६।०६।२६ 

५ श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा रा.प.लितीर् २०७६।०६।२६ २०७६।०९।२३ 

६ श्री चरुामलण पर्निी रा.प.लितीर् २०७६।१०।०६ २०७७।०७।३० 

७ श्री गेहरे्नर बहादरु िाँगी रा.प.लितीर् २०७७।०८।०१ २०७७।१२।१७ 

८ श्री बासदुेव िनाि रा.प.लितीर् २०७८।१२।१८ - 

 

छ) िचूनाको हक बमोवजम माग भएका िचूना मागका वनिेर्दनहरु ि उपलब्िताको अिस्था 

क्र.ि.ं 
हुलाक द्वािा माग 

भई आएको 
प्रत्यक्ष वनिेर्दन ईमेलबाट अन्य कैवियत 

१ १ १ - १ ०७७।७८ 

२ २ - १ - ०७६।७७ 

 

ज) विवभन्न माध्यमबाट यि कायायलय िा अन्तयगत र्दताय उजुिी विििण 

क्र.ि.ं हेलो ििकाि अवततयाि 
उजुिी 

पेवटका 
अन्य कैवियत 

१ ४ २ १ - ०७७।७८ 

२ २ - १ - ०७६।७७ 
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२. आनथवक प्रशासन 
क) स्िीकृत बजेट (रु.हजािमा)   

आलियक 

बिय 

संि प्रदेश आर्नतरीक 

रािस्व 
अर्नर् कूि िबमा बिेट 

लवलत्तर् शसतय लवशेि अन.ु रा. वािफाि समपरुक लवलत्तर् शसतय रा. वािफाि लवशेि अन.ु समपरूक 

०७४।७५ १११२८६ १०९०३८  २५०००       ६०००७.३३५ ४८९२१५.३३६ ७९४५४६.६७१ 

०७५।७६ १८९२०० २९०८१३ १०००० १४०६१७.६१६ ३२५१७ ५४५२ ७५०० २०९००  १५४८२ ५०२५८.७१४ १६९५६०.६२७ ९३२३००.९५८ 

०७६।७७ १९३८०० ३७५२२० १०००० १३८९६२.३८४  ५३६६ ११००० ३०७९५.८१८ ७००० १८५६४ ७३९७.८९९३ २७७५०८.५१५ ११४२१९५.७१० 

०७७।७८ २०२०० ४१३५०० १६६०० १५३२७५ ४३०० ९६७७ ११५४४ ७३४८७ ७००० २०००० ९२७६५ २५०००  

०७८।७९ १८९१०० ४७३१९० १८००० १२८२२२ ४००० ६२७८ १७८५० ५८६०७ १४००० २०००० १११७२५ ३२०००  

 
ख) खचय भएको बजेट (रु.हजािमा)    

आलियक 

बिय 

संि प्रदेश 
आर्नतरीक रािस्व अर्नर् कूि िबमा बिेट 

लवलत्तर् शसतय लवशेि अन.ु रा. वािफाि समपरुक लवलत्तर् शसतय रा. वािफाि लवशेि अन.ु समपरूक 

०७४।७५ १११२०५ १०८००३  १४६६३.२५०       ४०६७६.३०३ ४६८७२०.७८० ७४३२६८.३३३ 

०७५।७६ १८३७१५.४८८ २६८८०१.११४ ७१३१.५१४ ११३९०५.८९८ २९३४४.२०३ ५४५२ २७९३.०३२ २०९००  १५४८२ ४५४७८.५०९ १६४१६७.६१० ८५७१७१.३६८ 

०७६।७७ १७६०३४.६८८ ३४८३३६.२५७ ७६३६.११८ १३५०९४.४०९  ५३६६ १०९८३.८४१ १२६०७.३४० ६५२५.५१६ १८५६४ ५६५७६.९५७ २६१३२३.०९८ १०३९०४८.२२४ 

०७७।७८ १७३७७५ ४०७१०९ १७२३५ ९६०८२ ४००० ४७८९ १३९१६ ४२८९२ १०९२३ १८६२२ ८५०८० २७९१५  
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ग) योजनामा लागत िहभावगता  

 

घ) बेरुजु 

आलियक बिय 
फर्छ्र्ौट हुन बांकी 

बेरुि ु
र्स आवको बेरुि ु

र्स आ.व.सबमको 

कूि बेरुि ु
फर्छ्र्ौट बेरुि ु

हािसबम फर्छ्र्ौट हुन 

बांकी बेरुि ु

०७४।७५ ३११९००० ० ३११९००० ० ३११९००० 

०७५।७६ १०१७००० ० ४१३६००० ० ४१३६००० 

०७६।७७      

०७७।७८      

 

ङ) खचय तथा विविय  (०७७।७८) 

के्षत्र ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ ०७७/७८ 

१. आवथयक विकाि     

२. िामावजक विकाि     

३. पूिायिाि विकाि     

४. िाताििण तथा विपर््द व्यिस्थापन विकाि     

५. िसं्थागत विकाि तथा मानि ििंािन     

६. िडास्तिीय योजना तथा काययक्रम     

 

३. नशक्षा 
क) विद्यालय (िैवक्षक ित्र २०७८ िम्मको विििण) 
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१ लसद्धािय मा.लव.बुंची १-१०  
१ ३ ५ ६ ३ ९ १३० १२२ २५२       

२ 
बाि मा.लव.वैररर्ा १˗१२ ० ४ ४ ८ ९ ७ १६ ३०१ २४७ ५४८       

३ मनकामना संस्कृत लवद्यालपठ 

मा.लव.नर्नदनगर 

१-१० 

 
० ० ० ० ० ० ५ १०५ ११०       

४ पञ्च आधारभतु लवद्यािर् 

वैििपरु 

१-८ 

 
० १ ६ ४ ३ ७ १२१ १३६ २५७       

५ 
िनता मा.लव. लपपरा १˗१२ ३ ६ ५ १२ ९ १७ २६ ८७९ १०४५ १९२४       

६ कलपिवस्त ुआधारभतू लवद्यािर् १-५  
० ० ६ ३ ३ ६ ४९ ४९ ९८       

आलियक विय 
विा नं. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

०७४।७५            

०७५।७६            

०७६।७७            

०७७।७८            
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रािपरु 

७ वािज्र्ोलत आधारभतू लवद्यािर् 

कप्टैर्ा 

१-५ 

 
० ० ६ ४ २ ६ ६६ ५६ १२२       

८ गौरी भवानी मा.लव.भक्तौिी १-१०  
१ ३ ५ ४ ५ ९ ११८ ९६ २१४       

९ दगूायभवानी आधारभतु लवद्यािर् 

कमयहना 

१-८ 

 
० ० ३ १ २ ३ ५९ ४४ १०३       

१० कोलटर्ा आधारभतु लवद्यािर् 

गंगौलिर्ा 

१-५ 

 
० ० ४ १ ३ ४ २३ १७ ४०       

११ शार्नती आधारभतु लवद्यािर् 

िंुगहवा 

१-८ 

 
० ० ६ १ ५ ६ ६० ५३ ११३       

१२ लसद्धािय आधारभतु लवद्यािर् 

गिेहिा 

१-८ 

 
० २ ५ ५ २ ७ ६७ ६१ १२८       

१३ 
बाणगंगा मा.लव.गिेहिा १˗१२ २ ७ ४ ९ ९ १३ २२ ४६८ ४३० ८९८       

१४ सरस्वती आधारभतु लवद्यािर् ठांटी १-३  
० ० १ १ ० १ ३४ ३३ ६७       

१५ 
महरे्नर मा.लव.कोपवा १˗१२ २ ७ ६ ८ ७ १६ २३ ४८९ ४७२ ९६१       

१६ अर्नतरालष्ट्रर् र्ुवाविय आधारभतु 

लवद्यािर् सेमरिोर 

१-५ 

 
० ० ३ १ २ ३ २० १७ ३७       

१७ श्र्ामा आधारभतु लवद्यािर् 

मटेररर्ा 

१-५ 

 ० ० ३ २ १ ३ ४३ ४८ ९१       

१८ 
मा.लव.झण्िा  १˗१२ २ ३ ४ ८ ७ १० १७ २८१ २४४ ५२५       

१९ िक्ष्मणिाट मा.लव. िक्ष्मणिाट १-१०  
२ ३ ५ २ ८ १० २१५ १७७ ३९२       

२० ज्ञानोदर् आधारभतु लवद्यािर् 

सुठौिी 

१-८ 

 
० ० ४ २ २ ४ ५२ ६३ ११५       

२१ नवदगुाय आधारभतु लवद्यािर् 

मोलतपरुिांिा 

१-८ 

 
० ३ ६ ५ ४ ९ १३६ १२३ २५९       

२२ िनचेतना आधारभतु लवद्यािर् 

वनगाई 

१-८ 

 
० ० ३ १ २ ३ १६० १४७ ३०७       

२३ 
िनज्र्ोलत मा.लव.मोलतपरु १˗१२ २ ७ ४ ७ ७ १३ २० ४१७ ३४३ ७६०       

२४ िनसेवा आधारभतु लवद्यािर् मोमी १-८  
० २ ७ २ ७ ९ १३८ १३४ २७२       

२५ 
बाणगंगा मा.लव.िौगाई १˗१२ २ ४ ३ ६ ५ १० १५ ७१५ ६६८ १३८३       

२६ िननी आधारभतु लवद्यािर् मधवुन १-८  
० १ ५ ४ २ ६ १९३ १७६ ३६९       

२७ सूर्ोदर् आधारभतु लवद्यािर् 

चप्प्रगाउ 

१-५ 

 
० ० ३ १ २ ३ ८२ ६६ १४८       

२८ वरकलतर्ा आधारभतु लवद्यािर् 

वािापरु 

१-३ 

 
० ० ० ० ० ० १८ २२ ४०       

२९ 
शदु्धोधनिनिीवन मा.लव.भिवाि १˗१२ २ ५ ३ ६ ४ १२ १६ २६३ २२६ ४८९       

३० वािकल्र्ाण आधारभतु लवद्यािर् 

वदयहवा 

१-८ 

 
० ० ५ ३ २ ५ ९३ ९४ १८७       

३१ राम आधारभतु लवद्यािर् पिररर्ा १-८  
० ० ५ ३ २ ५ ११० ९४ २०४       

३२ भरतापरु आधारभतु लवद्यािर्  १-७  
० ० ५ २ ३ ५ १०६ ९६ २०२       

३३ गौतमबदु्ध आधारभतु लवद्यािर् 

कुसुमिांिा 

१-५ 

 
० ० ३ १ २ ३ २२ ५५ ७७       

३४ कामता मा.लव.करेलिर्ा १-१०  
२ ४ ५ २ ९ ११ २३१ २३६ ४६७       

३५ िनकल्र्ाण आधारभतु लवद्यािर् 

वािापरु 

१-३ 

 ० ० ३ १ २ ३ २३ ३२ ५५       

३६ कोठीनदी आधारभतु लवद्यािर् 

गोगापरु 

१-५ 

 
० ० ३ २ १ ३ २१ ३९ ६०       
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३७ सरस्वती आधारभतु लवद्यािर् 

ििनपारा 

१-५ 

 
० ० ३ २ १ ३ ७१ ६३ १३४       

३८ शारदा आधारभतु लवद्यािर् मझौवा १-५  ० ० ३ २ १ ३ २५ ४० ६५       
३९ बाि आधारभतु लवद्यािर् वनकट्टा १-५  

० ० ३ १ २ ३ १८ २१ ३९       
४० ने.रा.आधारभतु लवद्यािर् 

अलहरौिी 

१-५ 

 
० ० ३ ३ ० ३ १२९ ५७ १८६       

४१ मदरसा अिइस्िाह कोरलर्ाचोक १-३  
० ० ० ० ० ० ७६ ५१ १२७       

४२ 
ओदारी मा.लव.ओदारी १˗१२ २ ३ ४ ९ ६ १२ १८ ३१५ २९५ ६१०       

४३ 
हमेराि मा.लव. हिौसा १˗१२ २ ८ ४ ९ ९ १४ २३ ४६७ ५५७ १०२४       

४४ 
सूर्ोदर् मा.लव.वरवा १˗१२ २ ५ ४ १२ ६ १७ २३ ४२१ ३६० ७८१       

४५ आदशय आधारभतु लवद्यािर् 

भि्िीहवा 

१-७ 

 
० ० ४ २ २ ४ ११७ १०३ २२०       

४६ आधारभतु लवद्यािर् िरवलुधर्ा १-५  
० ० ६ २ ४ ६ ७० ५९ १२९       

४७ िनसहर्ोग आधारभतु लवद्यािर् 

मैनहरा 

१-५ 

 
० ० ३ २ १ ३ ३३ ४५ ७८       

hDdf  
२१ ६५ ६७ २३४ १५६ २३१ ३८७ ७९५० ७७१७ १५६६७ 

    

ख) िैवक्षक (आवथयक बषायनुिाि) 

शैलक्क सत्र    
लशक्क दरबर्नदी कार्यरत लशक्क लवद्यािी सं्र्ा 

मलहिा परुुि िबमा मलहिा परुुि िबमा छात्र छात्रा िबमा 

२०७४ १५८ २२९ ३८७ १५८ २२९ ३८७ ६७६६ ७४३६ १४२०२ 

२०७५ १५७ २३० ३८७ १५७ २३० ३८७ ६६२८ ७४०६ १४०३४ 

२०७६ १५८ २२९ ३८७ १५८ २२९ ३८७ ६९०५ ७५७१ १४४७६ 

२०७७ १५६ २३१ ३८७ १५६ २३१ ३८७ ७६६४ ७८९० १५५५४ 

 

ग) विक्षा युिा तथा खेलकुर्द िाखाबाट िम्पार्दन भएका योजना काययक्रम ि खचय 

आलियक बिय 
शसतय अनदुान तफय  

कूि िचय प्रगलत प्रलतशत 
चाि ुतिा कार्यक्रम िचय भौलतक संरचना तिा पिूीगत िचय 

०७६।७७ २६२९७६००० ३४२१८८९ २६६३९७८८९ ९०.९२ 

०७७।७८ २४९७६०००० ४६४७९००० २९६२३९००० ९३.१५ 

 

घ) विक्षक विद्याथी अनुपात 

शैलक्क शत्र अनपुात साक्रता प्रलतशत 

२०७४ ३६=६९ ८४=७  

२०७५ ३६=२६ ९५=२ 

२०७६ ३७=४० ९५=२ 

२०७७ ४०=१९ ९५=२ 
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ङ) भूवमहीन र्दवलत, भवूमहीन िकुुम्बािी ि अव्यिस्थी बिोबािी िम्बन्िी विििण  

विा नं. भलूमहीन दलित भलूमहीन सकुुबबासी अव्र्वलस्ित बसोबासी कूि दताय सबपर्नन बांकी 

१ ७६ १९६ ३७९ ६५१ ० प्रलक्रर्ामा 

२ १२० ५६७ ७९३ १४८० १३४८ ११५ 

३ ४० २१६ ४५२ ७१२ ० ७१२ 

४ ३३ ८५ ६३० ७५४ ६११ १२२ 

५ १९ ९३ २१६ ३२८ २९६ ३२ 

६ ५७ ५९ १९८ ३१४ २१७ ९७ 

७ ३४ ३६२ ६३१ १०२७ ९७२ ५४ 

८ १७६ ४४२ ६८० १२९८ ११३० १५७ 

९ ७४ ८१ ४३५ ६१८ ५२५ ६५ 

१० ८५ ५२४ ९८५ १५९४ ० प्रलक्रर्ामा 

११ ७९ २६६ ६६४ १००९ ० १००९ 

४. स्वास्थ्य 
क) स्िास््य िसं्था ि िेिाको विििण 

लस.नं. स्वास््र् संस्िा विा 
नर्ा ँसेवा लिन 

लवरामी 
 िबमा लवरामी सं्र्ा 

स्वास््र् संस्िाबाट 

सतु्केरी गराईएको 

सं्र्ा 

पणूय िोप 

पाएको 

१ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर १ १७३९ ३३१२ ० 
२७४ 

२ लपपरा अस्पताि २ २०८०६ २२४२२ ३६४ 

३ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ३ १६०३ १८५४ ० 
३०९ 

४ गिेहिा स्वास््र् चौकी ४ ५६८३ ६५२० ० 

५ कोपवा स्वास््र् चौकी ५ ५५३६ ६३७६ ६१ 
२२१ 

६ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ६ २३९१ ३२६४ ० 

७ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ७ २४१५ ३०६६ ० 
३४२ 

८ मोलतपरु स्वास््र् चौकी ८ ९००५ ११७७८ ० 

९ भिवाि स्वास््र् चौकी ९ ४१३३ ५७७६ ० १६४ 

१० पटना स्वास््र् चौकी १० ५१३६ ६०७४  ० १७६ 

११ हिौसा स्वास््र् चौकी ११ ४२५६ ४८०८ ४२ 
१६७ 

१२ बरवा शहरी स्वास््र् लक्िलनक ११ ४१०२ ४५५१ ० 

िबमा ६६८०५ ७९८०१ ४६७ १६५३ 

 

ख) चौथो गभयिती जााँच प्रोटोकल अनुिाि आ.ि. २०७७।०७८ 

लस.नं. स्वास््र् संस्िा विा सरुलक्त माततृ्व कार्यक्रम प्रोटोकोि अनुसार 

१ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर १ ४४ 

२ लपपरा अस्पताि २ ११४ 

३ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ३ १२ 

४ गिेहिा स्वास््र् चौकी ४ १५७ 

५ कोपवा स्वास््र् चौकी ५ १८१ 

६ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ६ ८ 

७ आधारभतू स्वास््र् सेवा केर्नर ७ ११ 

८ मोलतपरु स्वास््र् चौकी ८ २५५ 

९ भिवाि स्वास््र् चौकी ९ ७९ 

१० पटना स्वास््र् चौकी १० ९९ 

११ हिौसा स्वास््र् चौकी ११ १३२ 

१२ बरवा शहरी स्वास््र् लक्िलनक ११ १४ 

िबमा ४५ 
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ग) COVID-१९  िम्बन्िी विििण 

क्र.सं. नववरण संख्या  कैनफयत 
१.  पोिेनिभ देखखएको १६२० नप.नस.आर. र एने्टिेन प्रनवनधबाि 
२.  सनक्रय संक्रनमत ८२  

३.  ननको भएको १४८५  

४.  नसद्धाथव क्याम्पस बुङ्ची आइशोलेसनमा भनाव  ५०  

५.  नसद्धाथव क्याम्पस बुङ्ची उपचाराथव संख्या ०  

६.  नसद्धाथव क्याम्पस बुङ्ची अन्यन्त्र ररफर २४  

७.  मृतु्य (कोनभड संक्रमणबाि) ५३ बुङ्ची आइसोलेशन, नवनभन्न अस्पताल होम आइसोलेशनमा 

८.  नसद्धाथव क्याम्पस बुङ्ची आइशोलेसनमा  

नडस्चािव 
२१  

९.  नसद्धाथव क्याम्पस बुङ्ची आइशोलेसनमा मृतु्य ५  

५. कृनष 
क) िलिूल तथा िृक्षािोपण विििण 

विा नं. आलियक विय आँपको लिलचको कागलत िबमा 

१ ०७६।७७ ५००  ५००  

२ ०७७।७८ ५७०० २७०० १९६० १०३६० 

 

ख) उत्पार्दन िम्बन्िी विििण 

बािी के्त्रफि (ह)े उत्पादन पररमाण (मे.टन) उत्पादकत्व (मे.टन) 
नगरपालिकाको िनसं्र्ािाई 

आवश्र्क उत्पादन 
प्रर्ाप्तता 

धान ९१२१ ३९२२०.३ ४.३ १२७१७ २६५०३.३ 

मकै १२५ ४३७.५ ३.५ ९०८ -४७०.५ 

गहु ँ ४६७५ १७७६५ ३.८ ४५४२ १३२२३ 

दाि/दिहन ३०५ ४२७ १.४ ३१६१ -२७३४ 

फिफुि २६ ३१२ १२ ३६३३ -३३२१ 

तरकारी ८७५ १२४२५ १४.२ १०९०० १७९६ 

 

ग) कृवष िमयहरुको अवभलेख विििण 

नगरपालिका लभत्र दताय/ सुलचकृत भएका कृलि तिा तरकारी फमयहरु 

विा नं. आ.व. २०७६।०७७ आ.व. २०७७।७८ िबमा 

1=  १२ ३ १५ 

2=  ५ २ ७ 

3=  ६ १ ७ 

4=  १७ १ १८ 

5=  ४ ३ ७ 

6=  ६ २ ८ 

7=  ९ - ९ 

8=  ११ ५ १६ 

9=  १० १ ११ 

10=  ९ १ १० 

11=  २० २ २२ 

िबमा १०९ २१ १३० 
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घ) कृषक िमुहहरुको अवभलेख विििण 

कृिक समहूहरुको लववरण 

विा नं. आ.व. २०७६।०७७ आ.व. २०७७।७८ िबमा 

1=  १० १ ११ 

2=  ३ ६ ९ 

3=  २० ३ २३ 

4=  २१ ७ २८ 

5=  ११ १ १२ 

6=  ११ ३ १४ 

7=  ५ - ५ 

8=  २५ २ २७ 

9=  २१ ६ २७ 

10=  १५ १ १६ 

11=  ४४ ४ ४८ 

िबमा १८६ ३४ २२० 

आ.व. २०७७।०७८ मा कृषि षमटर षिफाररि २२ वटा  

ङ) िाना विचंाई तथा ममयतिभंाि काययक्रमबाट वितरित िामाग्री 

क्र.ि.ं विििण परिमाण कैवियत 

१ स्र्ािोट्र्बेुि १४ िान  

२ पबप सेट २ िान  

३ कूिो ममयत ४ िान  

४ िोपा लसंचाई १  

 

६. पशु 
क) पिु िमयहरुको विििण 

विा नं. दताय भएका पश ुफमयहरुको सं्र्ा दगु्ध िेरी सं्र्ा मासपुसि सं्र्ा अर्नर् 

१ २४ १ १ २४ 

२ ३५ २ १ ३५ 

३ १३ ० १ १३ 

४ २५ २ ५ २५ 

५ २१ १ १ २१ 

६ ४४ ३ ३ ४४ 

७ १० २ २ १० 

८ ५५ १ १ ५५ 

९ २२ १ ० २२ 

१० २२ १ ० २२ 

११ ३८ ० १ ३८ 

िबमा ३०९ १४ १६ ३०९ 
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ख) उत्पार्दन िम्बन्िी विििण 

आ.व. 
सरदर उत्पादन 

दधु मास ु अर्नर् 

०७४।७५ 
५२१३ ३८५ १६४७ 

०७५।७६ 
५४६८ ३९९ १७१९ 

०७६।७७ 
५८२६ ४१६ १८०९ 

०७७।७८ 
६०५५ ४३५ १८७२ 

 

७. योिना 
क) योजनाहरुको विििण (आ.ि.०७७।७८) 

वि.नं

. 
योजनाको नाम स्थान 

विवनयोवजत 

िकम 
खचय िकम 

भौवतक 

प्रगवत 

(%) 

विविय 

प्रगवत 

(%) 

1=  श्रलृगिाट लसचाइ र्ोिना  वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

2=  झुगँा कुवेरापुर दगुाय मलर्नदर लनमायण ७०/३०  वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

3=  परमशे्वर भट्टराईको िर दलेि ऋलिराम भट्टराईको िर हुदैं नािी नमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-०३   १००  

4=  लबलभर्नन सिक ममयत विा न. ७ वाणगङ्गा नगरपालिका-०७   १००  

5=  लनमायणाधीन बरैरर्ा कृलि उपि संकिन केर्नर स्तरउर्ननलत वाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

6=  दवे बहादरु नेपािी िरपूवय कल्भटय लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-०३   १००  

7=  बदु्ध रंगशािाको कवियहि  वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

8=  लबलभर्नन सिक ममयत विा न. ३ वाणगङ्गा नगरपालिका-०३   १००  

9=  लबलभर्नन सिक ममयत विा न. २ वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

10=  शालर्नत लसद्धािय आधारभुत लवद्यािर्को बािलबकास स्तरउर्ननलत वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

11=  काठे पुिको नलिकको बाटो लबस्तार कोईिी बनगाई वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

12=  बरवा कृलि सहकारीको भवन लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

13=  नर्ा गाउ पलिम नहर लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

14=  लबलभर्नन सिक ममयत विा न. ४ वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

15=  ठाटी लसमाना दलेि लसउटी गाउसबम ह्यमुपाईप बाटो लबस्तार तिा ग्राभेि वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

16=  चौरी गाउमा व्र्ािलमर्नटन कोटय लनमायण  वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

17=  िरुवाको लक्रर्ापुलत्र भवन व्र्वस्िापन वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

18=  कुस्मिेी होटि पूवय िाने बाटो कािोपत्रे वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

19=  ओम होटि पलिम िाने बाटो लबस्तार र ग्राभेि वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

20=  गर्नसहवा पलिम नहर लनमायण  वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

21=  िनसवेा कृलि सहकारीको लसलिंग लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-०७   १००  

22=  लबलभर्नन सिक ममयत विा न  १ वाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

23=  ठुिो वोररङ्ग पुवय बाटो लवस्तार नहर सरंक्ण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

24=  लससनेी सावयिलनक िग्गा संरक्ण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

25=  मढुेबाबा िानदलेि पलिम धनेशपुर िोि्ने बाटो लबस्तार ग्राभेि वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

26=  सालकर्नधारे टोि बाटो छेउ पुवय तफय  नहर लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  
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27=  िनचेतना पलिम र शार्नती चोक पुवय कुिो ममयत वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

28=  गंगहवा चोक दलेि मधवुनी सिक ग्रावेि(विा लभत्रका लवलभर्नन स्िानमा 

बाटो कल्भटय नािी ममयत सबभार ) 

वाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

29=  फणेर्नररािको िरदलेि पलिम सामदुालर्क भवनसबम बाटो ढिान  वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

30=  कोइिी बनगाइ पलिम कृलि नहर लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

31=  मलिय दलेि पुवय लसउटी लसमानासबम बाटो लवस्तार ह्यमु पाइपतिा ग्रावेि वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

32=  मोलतपुर दलेि बहादरुपुर िोि्ने कोठी नदीमा अधुरो कल्वटय लनमायण पटना वाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

33=  गौरी भवानी मा.लव.को लफल्िमा माटो पटान वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

34=  मोलतपुर िाँिा मालिल्िो टोिको अधुरो प्रलतक्ािर् लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

35=  विा नं. १० को सिक ममयत गने काम वाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

36=  दाम ुपोख्रिेको िर दलेि बाणगंगा आउने कुिो ममयत सभंार वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

37=  शालर्नतकुर्नि मधवुनधाम सावयिलनक िग्गा संरक्ण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

38=  लवलभर्नन सिक ममयत विा नं.८  वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

39=  फुिवारी िोप केर्नर भवन  तारावार माटो पटान वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

40=  िरुवाको लशवािर् मलर्नदर लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

41=  ज्ञानेश्वर मागय हुदँ ैकरोिपलत मागय,सगंम पि,बाणगंगा पुल्चोक अर्ायि मागय 

हुदँ ैरंगशािा िाने बाटो लबस्तार तिा ग्रावेि  

वाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

42=  दलक्ण लपपरा सिक कािोपत्रे वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

43=  शालर्नतकुञ्ि मधवुन धाममा शौचािर् लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

44=  दगुाय बहादरु िालमछानेको िर दलेि गंगौलिर्ाको लसमाना सबम बाटो लवस्तार 

र ग्रावेि 

वाणगङ्गा नगरपालिका-३            
१०० 

 

45=  बगैंचाको अधरुो प्रलतक्ािर् व्र्वस्िापन वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

46=  विा कार्ायिर् अगािी नािी लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

47=  बनगाई िारु गाउ पुवय सिक छेउको कुिो लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

48=  िषे्ठ नागररक भवन बाणगंगा ७ वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

49=  महरे्नर रािमागय दलेि दरिास्त हुदँ ैमिी पक्की कुिो लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

50=  राम प्रसाद िारुको िर दलेि पुवय सुमन पछाईको िरसबम ह्युम पाइप बाटो 

लवस्तार तिा ग्रावेि 

वाणगङ्गा नगरपालिका-३            
१०० 

 

51=  मोतीपुरिाँिा अधुरो स्तबभ व्र्वस्िापन वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

52=  कलपिधाम ट्रस लनमायण(नगर प्रमिु ३ िाि .नगर उप प्रमिु २ िाि ) वाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

53=  कमयहना िाँिाटोि गाउँलभत्र नािी सलहत ढिान वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

54=  ओदारी मिी टोि मिी िोिा नसयरी पोलल्टफमय सबम बाटो ग्रावेि वाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

55=  हुिाक पलिम दलेि कोईरािा चोक िोि्ने सिक स्तर उर्ननती वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

56=  सामदुालर्क रेलिर्ो बाणगंगाको भवन लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

57=  विा लभत्रका लवलभर्नन स्िानमा बाटो कल्भटय नािी ममयत सबभार (बर्निौिी 

नािी लनमायण) 

वाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

58=  सिक ममयत गने काम विा नं.११ वाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

59=  गिहेिा भक्तौिी सिक अर्नतगयत विा नं. ४ सलैनक टोिमा नािी लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

60=  पदमपुर मलहिा सामदुालर्क हि लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

61=  फुिवारी मागयमा नािी लनमायण तिा सौर्नदर्ीकरण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

62=  कामता मा.लव. करैलिर्ा भवन ममयत वाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

63=  रेलिर्ो बाणगंगाको भवन लनमायण सुधार वाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

64=  लतनैर्ा दलक्ण िाँिा टोिको बाटो स्तरोर्ननलत वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

65=  विा लभत्रका लवलभर्नन स्िानमा बाटो कल्भटय नािी ममयत सबंभार वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

66=  लवसनपुरा औसलनर्ा िािाबाट लपपरा िोि्ने सिक स्तरोर्ननती वाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

67=  भोट ेपि चप्पर गाउँ कुिो लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  
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68=  सगरमािा पि ग्रावेि र लससनेी कल्भटय लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

69=  फुिवारी ििेमैदान व्र्वस्िापन र  लवस्तार वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

70=  मरैी गाउँ लभत्र नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

71=  बभनी चौपारी दलेि उत्तर बाटो लवस्तार र ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

72=  लतनैर्ा वलगर्ाचाेेक असलनर्ा लतकुने चोक दलेि गब्दरै्ा दलक्ण सलुनि 

पञ्चभैर्ाको िर हुदँ ैिाने बाटो स्तर उर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-२   
१०० 

 

73=  दगुाय भवानी आधारभुत लवद्यािर् विा नं.३ वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

74=  रािपुरमा लिउहार लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

75=  झुगँा लमि दलेि उत्तर दशरि पौिेिको िर सबम  तटबर्नध वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

76=  मलहिा भवन लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

77=  िहरचर्ननी दलेि लबर्ािासबम बाटो लवस्तार र कल्भटय तिा ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

78=  चौवहा अधरुो नहर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

79=  सिक छेउका लवद्यतु पोिहरु रंगरोगन र िेिन वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

80=  प्रगलतटोि पलिम कुिोमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

81=  लवष्णु कुमारी ित्रीको िरबाट पलिम तफय  बदु्ध हमािको िर िाने बाटो 

ग्रावेि 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

82=  बदु्ध आवाि टेलिलभिनको स्टुलिर्ो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

83=  िनचेतना आधारभुत लवद्यािर्िाई प्िाष्टर,फलनयचर वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

84=  लमरलमरे बचत तिा ऋण सहकारी ससं्िाको भवन लनमायण  वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

85=  हुिाकी कृलि मागय दलेि दगुाय चौतारी सबम सिक स्तर उर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

86=  सिक स्तरउर्ननलत पलिम लिनुवा गाउँको प्रलतक्ािर् दलेि पिररर्ा िोि्ने  वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

87=  सिक ममयत सबभार गने काम विा नं. ९ वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

88=  रमशे वस्नेतको िर दलेि मिु बाटो सबम सिक स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

89=  मनोहरापुर आत्मज्ञान िाने बाटो स्तरोर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

90=  दउेवापार भुसाि टोि दलेि हिौसा िाने बाटो सबम स्तर उर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

91=  लसमििारी िाने सिक स्तरोर्ननलत चौवहा वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

92=  ओदारी गाउँमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

93=  गौरी टोि प्रलतक्ािर् दलेि गढवा सबम सिक स्तर उर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

94=  गिहेिा लतनकुने दलेि िोहगोररर्ा ४ नं. विाको लसमाना हुदँ ैकािाबर्निार ३ 

नं. विाको लसमानासबम सिक स्तरोर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-४            
१०० 

 

95=  बरैी बाँध नहर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

96=  िनता आवास कार्यक्रम िरको छानो मकु्त कार्यक्रम वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

97=  रुर लब.क.को िर हुदँ ैगिाह बाँध सोनपुर सशस्त्र वेश क्र्ाबप िाने बाटो 

स्तरउर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-१०           
१०० 

 

98=  लहिवटय पछालिको बाटो स्तरउर्ननलत र ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

99=  लसउँटी चोकमा सावयिलनक शौचािर् लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

100=  उल्टाहान िािा दलेि गणेशपुर िाने बाटोको बैदौिी  कुिोमा कल्भटय 

लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-६            
१०० 

 

101=  गणेशपुर ि्र्ामको लकनारमा अधरुो कृर्ापुत्री लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

102=  बदैौिी लदवाहार दलेि लसिहवा िाने बाटो स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

103=  श्रीनगर कुिो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

104=  मधौिी अधुरो नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

105=  सरु्ोदर् आधारभुत तह  लवद्यािर्को दईु कोठे पक्की भवन वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

106=  ईश्वरी पौिेिको िर दलेि चाकि चौिा िोि्ने सिक स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

107=  पलिम लिनुवा लदवार लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

108=  लपपरा गाउँ लभत्रका बाटा ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  
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109=  बदैौिी टोिमा ज्ञानी िारुको टहरो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

110=  भभुतेको िर दलेि झिेुनीपुर सबम बाटो स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

111=  लवद्यलुतकरण,पोि र तार िररद गने(लवलभर्नन टोिहरुमा) वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

112=  सानो ठेकही ठाउँमा पक्की नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

113=  दलित भवन लनमायण अधरुो वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

114=  िारु लिउहार भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

115=  लिउहार दलेि पुवय शरे बहादरु िारुको िरसबम बाटो ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

116=  हररप्रसादको  िर दलेि उत्तर कमि िनािको िरसबम बाटो लवस्तार र ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

117=  फुसको छाना हटाऔ ँककय टपाता िगाऔ ँअलभर्ानमा लनरर्नतरता(ककय टपाता 

लवतरण कार्यक्रम) 

वाणगंगा नगरपालिका-७            
१०० 

 

118=  मिेुवावा िान छेउको सावयिलनक िग्गा सरंक्ण वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

119=  कोलटर्ा प्रा.लव.को तारवार र गेट लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

120=  िुम्रीिाट बाटो स्तरउर्ननलत र िँुि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

121=  िवैर्ा मिु सरंक्ण वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

122=  लत्ररत्न बदु्ध लवहार संरक्ण प्रबयद्धन कार्यक्रम तिा व्र्वस्िापन वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

123=  मलहिा बहुउदशे्र्ीर् सहकारी भवन सरंक्णको िालग वाि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

124=  अधरुो नािी लनमायण बनकलसर्ा दउेरािी टोिमा  वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

125=  िरेवा वनगाई चोक छेउमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

126=  ढोिेकोिका सिक लवस्तार तिा ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

127=  बनकलसर्ा िारु गाउँमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

128=  हुिाक पलिम दलेि कोईरािा चोक िोि्ने सिक स्तरोर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

129=  झण्िा गाउँ पुवय टोिमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

130=  कलपिधाम सालहत्र् चौतारीमा शौचािर् लनमायण १५००००र सरसफाई 

५०००० 

वाणगंगा नगरपालिका-७            
१०० 

 

131=  गोवलिर्ामा ट्र्ाङ्की लनमायण तिा नहर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

132=  बङ्ुची मिी टोिको पुि दलेि विा नं. ४ को लसमानासबम सिकको पुवय तफय  

पक्की नािा लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

133=  लवचगाउँ नािा तिा कल्भटय लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

134=  ब्रहम कुमारी ईश्वरीर् लवश्व लवद्यािर्को अधुरो भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

135=  शालर्नतटोि गैरी गाउँमा प्रलतक्ािर् लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

136=  िषे्ठ नागररक भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

137=  ढोिेकोि वालणगाउँ उदर्पुर िग्गा सरंक्ण तिा गुबवा पोिरी ममयत वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

138=  भरत पौिेिको िर दलेि िरबलुधर्ा प्रा.लव. सबम सिक ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

139=  कप्टैर्ामा दगुाय मलर्नदर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

140=  भिसिवा बचेन िारुको िर दलेि उत्तर नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

141=  िटेुनी अधुरी नािी लनमायण तिा कुिो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

142=  बकुैण्ठपुर पानी टंकी दलेि बगर िते कुिो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

143=  भि्सहवा लशव मलर्नदर दलेि मुदयहलनर्ा िाने सिक ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

144=  मदरसा अि ईस्िाह सोलिङ पिाष्टर वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

145=  भुसािटोि दगुाय मलर्नदर दलेि पुवय िाने सिक ग्रावेि ५० हिार वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

146=  मचेकुरी ५ स्िानमा ग्रावेि विा सलमलतको लनणयर्ानुसार वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

147=  विा कार्ायिर् दलेि गंगु लगरीको िर सबम र प्र्ारािाईि लवद्यािर् पछालि 

नािा तिा सपोलटयङ्ग वाि लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-८            
१०० 

 

148=  विा लभत्रका लवलभर्नन स्िानमा बाटो,कल्भटय,नािी ममयत सबभार(विा 

कार्ायिर् अगािी माटो पटान तिा ग्रावेि) 

वाणगंगा नगरपालिका-८            
१०० 

 

149=  कोलटर्ा प्रा.लव. नलिक लशव मलर्नदर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  
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150=  लसमििोर गाउँमा नािी लनमायण तिा सिक ममयत वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

151=  करैलिर्ा लिउहार लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

152=  मिेराि ज्ञवािीको िर दलेि पुवयको चोक दलेि फुि कुमारी िारुको िर सबम 

अधरुो सिक कािोपत्रे 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

153=  उत्तर चेलतर्ा गाउँमा कल्भटय तिा ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

154=  बहादरुपुर ३ स्िानमा ग्रावेि विा सलमतीको लनणयर्ानुसार वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

155=  गोल्िेन स्टार र्ुवा क्िवको भवन ममयत सधुार वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

156=  श्री मा.लव. झण्िा मधौिी बाउण्रीवाि तिा तारवार लनमायण कार्यक्रम  वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

157=  ब्र्ािलमर्नटन कोट लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

158=  मनकामना ससं्कृलत लवद्यालपठको छात्राबास भवन लनमायण सधुार वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

159=  फिफुिचोक दलेि लभमिाि सापकोटाको िर सबम बाटो ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

160=  िोकमागय दलेि श्रीनगर टोि चर्नर बहादरु लशररिको िर सबम बाटो/सिक 

लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

161=  झुगंा चोक दलेि बठनपुरा िोि्ने सिक कािोपत्रे वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

162=  ठाकुरापुरमा कवियहि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

163=  दानापुर दलेि धमयपुर िाने अधरुो कल्भटय लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

164=  सररता क्िोनीमा अधुरो नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

165=  दलधराम बस्नेतको िर दलेि उत्तर पट्टीको बाटोमा नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

166=  ब्िि बैंकको पुवायधार लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-४            १००  

167=  द बदु्ध ल्र्ाण्ि र्ुवा क्िवको भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-५            १००  

168=  मरैहवा उत्तर तफय  अधरुो नहर बालणगाउँ उदर्पुर सिक ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

169=  लनववुा बठनपुरा सिक िण्ि दलेि चचय रोिमा सिक कािोपत्र े वाणगंगा नगरपालिका-१            १००  

170=  दानापुर मलर्नदरमा शौचािर् लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

171=  लवचिारी भुसाि चोक बाट िनलन आ. लव. सबम नािी लनमायण र लदपक 

श्रेष्ठको िरनेर कल्भटय ममयत  

वाणगंगा नगरपालिका-८            
१०० 

 

172=  नागेश्वर अधरुो सामदुालर्क भवन लनमायण तिा लवचगाउँ बाटो ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

173=  प्रगती टोिको क्िव भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

174=  वनवा कुिो, िाँिा  कुिो, वोररङ नं. २ ढोिेकोि कुिो र झरलनर्ा िाँिा 

कुिो लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-८            
१०० 

 

175=  लवष्णु लिलमरेको िर दलेि राम प्रसाद लिलमरेको िर हुदँ ैरािमागय िोि्ने सिक 

नािी सलहत कािोपत्र े 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

176=  िक्ष्मण गौतमको िर दलेि श्री वाि ज्र्ोती प्रा.लव. कप्टैर्ा िाने सिक 

स्तरउर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-२            
१०० 

 

177=  वेिहवा भचना  बाँध र्ोिना लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

178=  वैष्णो दवेी मलर्नदर पररसरमा फ्िोर टार्ि िगाउने र वाि िगाउने काम वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

179=  धनेशपुर लसचँाई नहर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

180=  ििनपारामा लिउहार लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

181=  कोईिी पारी नहर उदर्पुर नहर बुटका नहर भाटा िारु गाउ कूिो लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

182=  दानापुर हुम बहादरुको िरदलेि लसकारीको िरसबम लवधतु तार ििान  वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

183=  लपपरा लतनकुने दलेि लव.क. को िर सबम पक्की नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

184=  बनकलसर्ा पोिरी दलेि मोलतरामको िर सबम बाटो स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

185=  िनसवेा आधारभुत लवद्यािर् गेट लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

186=  वनकलसर्ा मन बहादरु नेपािीको िर दलेि िमनुाको रुि सबम बाटो 

स्तरउर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-६            
१०० 

 

187=  मलहिा भवन लनमायण िाँिामा वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

188=  नर्ाँबोररङ्ग दलेि पलिम तफय को मिु कुिो पक्की वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

189=  बलक्ससपुर िोिा बाँध दलेि नहर  लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  
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190=  गौतमबदु्ध आधारभुत लवद्यािर्मा फलनयचर तिा रङ्गरोगन वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

191=  बनकलसर्ा राम वरणको िर अगािी कुिोमा पक्की ढाँण लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

192=  वेिवा कुिो ममयत तिा नहर लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-२            १००  

193=  नवदगुाय आधारभुत लवद्यािर्को कार्ायिर् व्र्वस्िापन वाणगंगा नगरपालिका-७            १००  

194=  िनसवेा आधारभुत लवद्यािर् उदर्पुर मोमीको ४ कोठे भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

195=  नवज्र्ोती बहुउदशे्र्ीर् सहकारी भवन लनमायण  वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

196=  मोमी वाटो लवस्तार तिा ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

197=  लतनिरेवा गाउँ दलेि नहर सबम बाटो स्तरउर्ननलत वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

198=  बभनी सिक दलेि पलिम बाटो लवस्तार र ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-३            १००  

199=  बलक्ससपुर दलेि भिवाि िोि्ने दउेरािी िोिामा कल्भटय लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

200=  साना लकसान कृलि सहकारी ससं्िा लि् हिौसा भवन लनमायण विा नं ११ वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

201=  नौगईर्ा गाउँमा पक्की नािी लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

202=  िनसवेा आधारभुत लवद्यािर् उदर्पुर मोमीको २ कोठे भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

203=  मोमी वाि लवकास केर्नरको भवन ममयत वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

204=  सामदुालर्क रेलिर्ो बाणगंगाको सरसरसफाई, वाि,िोिाई,प्िाष्टर, 

रंगरोगन,झ्र्ाि ढोका पेटी लनमायण 

वाणगंगा नगरपालिका-७            
१०० 

 

205=  मार्ा दलेव चोकको पुि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१            १००  

206=  चौधरी वाि लवकास केर्नर सानो ठेकहीको बाउर्निीवाि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

207=  बरकलतर्ा आधारभुत लवद्यािर्को शौचािर् लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

208=  लिउहारमा ट्रस्ट लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

209=  भतायपुर आधारभुत लवद्यािर् कबपाउण्ि वाि लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

210=  भिायवास बसपाकय  पलिमबाट दगुाय मलर्नदरसबम सिक कािोपत्रे वाणगंगा नगरपालिका-९            १००  

211=  शार्नतकुञ्ि मधवुनधाम क्ेत्रमा गौशािा लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-८            १००  

212=  श्रीराम आधारभुत लवद्यािर्मा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

213=  काशीराम िारुका बरका अलर्नदहवा ितेको पेत्बलर्नहर्ा िोिामा कल्भटय 

लनमायण नौगईर्ा 

वाणगंगा नगरपालिका-१०           
१०० 

 

214=  मरैी गाउँको प्रलतक्ािर् दलेि ओदारी गाउँको पलिम सिक ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

215=  ओदारी इनार कुवा ममयत लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-११           १००  

216=  ज्ञानोदर् लन.मा.लव. तारबार वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

217=  झरलनर्ा बाटोमा ग्रावेि, िौगाई लहमिाि पौिेिको िर दलेि पलिम मरैवा 

िाने वाटो स्तरोर्ननलत 

वाणगंगा नगरपालिका-८            
१०० 

 

218=  नौगइर्ा बरसातीको िरदलेि पुवय पुरानो सिकमा र ढेणावा भर्नने ठाउँदलेि 

छोट्की बलगर्ासबम माटो पटान 

वाणगंगा नगरपालिका-१०           
१०० 

 

219=  कलपिधाम बाि उद्यान सौर्नदर्ीकरण तिा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

220=  लसद्धािय क्र्ाबपसको शभाहि िाने सिक लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

221=  सिक ममयत गने काम  वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

222=  हररहर चौधरीको िर दलेि झगलिर्ा िाँिा िाने कुिो अधरुोिाइ पुरा गने 

बठानपुर कुिो सबम प्रधानमर्नत्री रोिगार साझदेार कार्यक्रम 

वाणगंगा नगरपालिका-१            
१०० 

 

223=  बदैौिी टोिमा सामदुालर्क भवन लनमायण वाणगंगा नगरपालिका-६            १००  

224=  िरबलुधर्ा गाउँदलेि विा कार्ायिर्सबम बाटो स्तरोर्ननलत तिा ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

225=  िर्पुर ग्रावेि वाणगंगा नगरपालिका-१०           १००  

226=  वनकलसर्ा दलेि हरनामपुर िाने बाटो स्तरोर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

227=  नर्नदनगर लवचटोिको बाटो ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

228=  ििेकुद लवकास तिा सामग्री लवतरण कार्यक्रम(ब्र्ािलमर्नटन कोि) बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

229=  श्रीराम आधारभुत लवद्यािर् बिा कबपाउर्नि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

230=  बोिवम धाममा होम कुण्ि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  
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231=  श्री लसद्धािय मा.लव बङ्ुचीको भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

232=  दउेवापार दलेि मनैहरा िोि्ने सिक स्तरोर्ननलत तिा ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

233=  करैलिर्ा गाउँको सामदुालर्क भवन सोलिङ प्िाष्टर बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

234=  करोिपलत मागयमा कुिो तिा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

235=  वनगवा सकुुिी िोिामा तटवर्नध बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

236=  हिौसा गाउँमा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

237=  लसद्धािय मा.लव.को ििे मैदान स्तर उर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

238=  मनैहरा महादवे सरको िर िाने सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

239=  बर्निौिी मुि कुिो प्रलतक्ािर् लनर साँचा लनमायण र भाटा िाने कुिो पक्की बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

240=  मझौवामा ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

241=  विा नं. २ को विा कार्ायिर्मा पाटेशन ,मावयि िगाउने तिा लफल्ि 

सबर्ाउने काम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-२            
१०० 

 

242=  विा कार्ायिर्मा पाटेशन ,लग्रि तिा टार्ि िगाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

243=  वरवा व्र्ािलमर्नटन कोटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

244=  बािापुर ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

245=  ठुिो ठेकही सा भवनमा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

246=  वनकट्टी र पकिी चापामा माटो पटान र ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

247=  विा कार्ायिर्मा पाटेशन , मावयि िगाउने तिा लफल्ि सबर्ाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

248=  भग्िापुर तीनकुने चोक दलेि हुम बहादरु िनािको िर सबम बाटो स्तरोर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

249=  वरवाको पोिरी दलेि दलक्णतफय  नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

250=  ४ नबबर विार लभत्र नािी लनमायण ७०/३० िागत सहभालगता बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

251=  औरलहर्ा नर्ाँ टोिमा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

252=  गोगापुर दवे स्िि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

253=  बनकट्टी मनकामना मलर्नदर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

254=  लवरपुर आश्रममा वाउण्िी वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

255=  कलपिवस्तु उद्योग बालणज्र् सिंको भवन ममयत तिा सधुार बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

256=  मनोहरापुर लदवहार तिा गाउँिर लक्िलनक लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

257=  कलपिवस्तु सामदुालर्क अस्पतािमा सेफ्टी टंकी लनमायण गरी कोठा तर्ार 

पाने काम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-४            
१०० 

 

258=  दउेवापार गाउँलभत्र नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

259=  वाि उद्यान लनमायण वनकलसर्ा दउेरािी टोिमा  बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

260=  औरलहर्ा लपपरा सिक लनमायण तिा ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

261=  मोतीपुर अधरुो सा भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

262=  सामदुालर्क भवन विा नं. ११ बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

263=  लसचँाई नहर लनमायण मरैरर्ाटोि लिनुवा  बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

264=  भतायपुर मगढाईटोि कल्भटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

265=  सिक ममयत सबभार गने काम विा नं. ५ बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

266=  लवद्यतु तार पोि बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

267=  िारु ससं्कृलत संरक्ण तिा लदवहार व्र्वस्िापन कार्यक्रम बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

268=  पटना विा कार्ायिर्को वाउर्नरीवाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

269=  लसद्धािय क्र्ाबपसको िाईव्रेरी भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

270=  मटेररर्ा अधरुो नािी लनमायण दलक्ण टोि समते बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

271=  मोमी टोिमा लसचँाई नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  
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272=  बदु्ध दशयन कृलि मलहिा सहकारीको टपरी उद्योग प्रवयद्धनको िालग उपकरण 

तिा मलेसन िररद 

बाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

273=  धरेैनी िाँिा पलिम िोिामा कल्भटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

274=  लतिकहना गाउँ दलेि दलक्ण रेिाराम िारुको िेतसबम ह्यमुपाइप बाटो 

लवस्तार तिा ग्रावेि 

बाणगङ्गा नगरपालिका-३            
१०० 

 

275=  िक्ष्मणिाट दाहससं्कार संरक्ण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

276=  लवकास पि हुदँ ैमतगईढ सबम सिक स्तरउर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

277=  लशवािर् मलर्नदर नलिक नहर लनमायण भतायपुर बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

278=  फोहोर मिैा व्र्वस्िापन सहर्ोग बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

279=  लवश्िम चोक दलेि दलक्ण तफय  हुँद ैवाणगंगा माहुरी सहकारी िाने बाटो तिा 

कल्भटय 

बाणगङ्गा नगरपालिका-२            
१०० 

 

280=  मिी िोिामा ह्यमु पाइप लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

281=  झण्िा दगुाय मलर्नदर पुवायधार लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

282=  पवन चौधरीको िर अगािी नािी तिा कल्भटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

283=  नमईर्ा कोईिा नहर तिा लिमानर्नद पौिेिको िर दलेि नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

284=  पर्निावी चोक दलेि ििनचोक िवनी िोि्ने सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

285=  लपपि िाँिा दलेि पलिम कल्भटय दलेि उत्तर कािोपत्र ेसिकिाई लनरर्नतरता बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

286=  नवप्रभात सहकारी हुँद ैकैिा िोि्ने सिक स्तरोर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

287=  दलित भवन लनमायण अधरुो बाणगङ्गा नगरपालिका-३   १००  

288=  लबरपुर ग्राभेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

289=  इिाका प्रहरी कार्ायिर् कोपवाको वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

290=  िाँिाकुिा तल्िो चौपारी हल्दिेीचोक  दलेि उपल्िो चौपारी दवेी चोक 

सबम सिक कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

291=  पटना विा कार्ायिर् पुवय ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

292=  सानो गल्हा गाउँमा पक्की नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

293=  लसद्धािय लन.मा.लव.गिहेिामा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

294=  ठुिो ठेकही र मभौवामा ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

295=  श्रलृगंिाट बांधमा रहकेो सरुक्ा गािय स्िानमा दवुै तफय  शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

296=  हिौसा स्वास््र् चौकी ममयत सबभार तिा ट्रष्ट लनमायण  बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

297=  बहादरुपुर लिउहार लनमायण २ िाि, लशवािर् मलर्नदर ममयत ५०००० बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

298=  वाणगंगा मा.लव. कक्ा कोठा तिा लवज्ञान प्रर्ोगशािा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

299=  मनोहरापुर नागवेिी बाटोको स्तरउर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

300=  लबरपुर ददुरुाको अधरुो कल्भटय लनमायण तिा ग्राभेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

301=  गोरिको िर दलेि लवच टोि र दलक्ण टोिमा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

302=  दगुाय मलर्नदर दलेि गणेश मलर्नदर सबम सिक स्तर उर्ननलत र नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

303=  वाउण्री वाि लनमायण  बाि मा.लव. बरैरर्ा बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

304=  कृष्ण कँुवरको िर दलेि दलक्ण िाने सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

305=  श्री आदशय आधारभुत लवध्र्ािर् , भि्िीहवा विा नं.११ बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

306=  धनकौिी झगुाको दगुाय मर्नदीर सामुदालर्क भवनमा रंगरोगन झ्र्ाि ढोका 

ममयत 

बाणगङ्गा नगरपालिका-३            
१०० 

 

307=  विा लभत्रको लबलभर्नन सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

308=  िक्ष्मणिाट  मा.लव. मा क्र्ालर्नटन ब्र्वस्िापन बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

309=  भि्सहवा भुसाि टोिको दगुाय मलर्नदर दलेि बगलद कुिो सबम सिक 

कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

310=  मनोहरापुर सर्नतराम िारुको िर दलेि लपपिको रुिसबम कुिो लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

311=  िक्ष्मणिाटको सबसानिाट लस्ित आलटयिन वोररङ्गको पानी लनकास बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  
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312=  वरवामा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

313=  वोिगाँउ पोिरीमा वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

314=  कदम बोट दिेी दगुाय मर्नदीर सबम सदक स्तरोर्ननती बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

315=  विा नं.७ को लसमाना  पूवयतफय  बाणगंगा िानेपानी टंकी सबमबाटोको 

दार्ाँबार्ाँ नािा लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

316=  रािापानी वन पर्ायपर्यटन क्ेत्र पदमागय तिा वाउर्निरी वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

317=  गौढीटोि अधरुो नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

318=  धरमपुर अधरुो सामुदालर्क भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

319=  वरवाको वनहवा फियहवा बाँध लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

320=  ओशो तिा ध्र्ान केर्नरका िालग लवरुवा िररद(ओशो बकृ्ारोपण तिा 

तारवार) 

बाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

321=  मचेकुरी िाँिाको अधरुो सामुदालर्क भवन लनमायण  बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

322=  ओसो ध्र्ान मलर्नदर ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

323=  ििेकुद संरचना लनमायण तिा विा स्तरीर् ििेकुद कार्यक्रमबाट 

व्र्ािलमर्नटन कोटयको लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-५            
१०० 

 

324=  कोइिी वनगाइ र्नर्ौपानेको िरपुवय गल्िी ममयत र ढिान बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

325=  उत्तमनगर पूवय गिहेिा कुिोदिेी पलस्चम लितपुर िोि्ने गाउिकय  बाटो 

कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

326=  लितपुर दगुाय सनेको िर उत्तर बगाहामा पोिरी सरसफाई र बाटो ग्राभेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

327=  लसद्धािय क्र्ाबपस भौलतक पुवायधार लनमायण(भवन लनमायण) बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

328=  लसचँाई नहर लनमायण पिररर्ा बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

329=  ट्रक सलमती दलक्ण सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

330=  महरे्नर रािमागय दलेि कृष्ण पौिेिको िर सबम सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

331=  ओदारी िानेपानी िाने सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

332=  दउेवापार रािेर्नरको िर दलेि पक्की ढाँि सबम र चचय िाने वाटो ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

333=  लवलभर्नन टोि वस्तीको सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

334=  हमािको िर दलेि बठनपुरको कुिो सबम पानी लनकासको िालग पक्की 

नािी लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

335=  ठाँटी लसमाना दलेि शार्नती िाँिा हुदँ ैपक्की कुिो लनमायण ७०/३० िागत 

सहभालगता 

बाणगङ्गा नगरपालिका-४            
१०० 

 

336=  शहरी स्वास््र् सवेा केर्नर वरवामा कबपाउर्नि (तार िािी ) र शौचािर् 

लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

337=  लवपद व्र्वस्िापन अर्नतगयत पिायि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

338=  पुरानो लि कुिो ममयत तिा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

339=  दगुाय मलर्नदर दलेि गणेश मलर्नदर सबम पक्की कुिो तिा नािा लनमायण ७०/३० बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

340=  झण्िा लमि चोक दलेि िेरवा वनगाई हुदँ ैिोहोटे िाने बाटो कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

341=  वैररर्ा प्रलतक्ािर् दलेि वाि मा.लव. पछािी िाने सिकमा नािी लनमायण 

तिा कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

342=  स्काई िाकय  वोलियङ दलेि पलिम दलक्णको सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

343=  पटना अधरुो बाँध ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

344=  वरवा चोकमा प्रहरी लवट(टंकी ) लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

345=  बठनपुरा दलेि झुगँा िोि्ने सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-१   १००  

346=  ३ वटा व्र्ािलमर्नटन कोटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

347=  ओदारी मा.लव. भवन ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

348=  विार सरसफाई तिा विा सौर्नदर्ीकरण बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

349=  िुिरहवा नहर ममयत सबभार बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

350=  वाणीगाउँ लवचमा प्रलतक्िािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

351=  शदु्धोदन िनलिवन मा.लव. विा नं. ९ बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  
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352=  तम ुगुबवा व्र्वस्िापन बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

353=  ओदारी अस्िार्ी प्रहरी चौकीको ट्रस तिा शौचािर् ममयत ८० हिार बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

354=  भगिापुर बि्की पक्की कुिो लनमायण प्रधानमर्नत्री स्वरोिगार सगं समर्नवर् 

गरेर 

बाणगङ्गा नगरपालिका-६            
१०० 

 

355=  कोपवा िहरचर्ननी चोक दलेि झिुनीपुर नहर सबम सिक स्तरोर्ननलत तिा 

नािी लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-५            
१०० 

 

356=  वाि मा.लव. वैररर्ामा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

357=  लसचँाइ नहर लनमायण पलिम लिनुवा बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

358=  भि्लिहवा चौपारी दलेि इटा भट्टा िाने सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

359=  िारु िनिालतको लिउहार िहर चण्िी लनमायण तिा ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

360=  लिनुवा मा.लव पछािी लसचाइ नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

361=  वािापुर लवद्यािर् ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

362=  अधरुो दलित भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

363=  नेपाि रालष्ट्रर् आधारभुत लवद्यािर् अलहरौिी वाउर्नरीवाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

364=  मचेकुरी िाँिाको अधरुो सा भवन लनमायण (ि) बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

365=  वाि मा.लव. दलेि उत्तर वैररर्ा उप्टहवा िीतपुर चोक सिकमा कल्भटयको 

स्िैव ममयत 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

366=  मोमी कुिो नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

367=  लनववुा दलेि झुगँा िाने सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

368=  पशपुलत भुसािको िर नलिकै नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

369=  फववुा पक्की कुिो लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

370=  िरको छाना लवस्िापन एवं अलत लवपर्नन दलित सकुुबवासी वस्तीको 

शौचािर् लनमायणको िालग ककय ट पाता, साइफन,  पाइप सहर्ोग कार्यक्रम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

371=  मचेकुरी िाँिाको अधरुो प्रलतक्ािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

372=  िरको छानामकु्त गराउन भएको छ ििा हामी गररवका िलग ५ नं. विा 

कार्यक्रम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-५            
१०० 

 

373=  ईिाका प्रहरी कार्ायिर् लपपराको वाउण्रीवाि वनाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

374=  अपांग उत्िान समाि कलपिवस्तुको भवनको तिा िपका िालग लपिर 

लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-४            
१०० 

 

375=  िारिानीमा प्रलतक्ािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

376=  चौवाह र भिवािको कुिो स्तरउर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

377=  लभि ुिारुको िर दलेि रामिाि पोख्रिेको िरसबम पक्की कुिो लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

378=  ििौिी दलेि वौद्ध मागय सबम बाटो कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

379=  इलमलिको रुि दलेि बदु्धवालटका वाि पाकय  सबमको कािोपत्र ेसिक 

लनरर्नतरता 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

380=  वाि कल्र्ाण प्रा.लव. बदयवा भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

381=  कामता मा.लव. करैलिर्ामा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

382=  लवलभर्नन सिक ममयत तिा ग्रावेि गने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

383=  धरेैनी िाँिामा प्रलतक्ािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

384=  लवलभर्नन टोिमा ििेकुद मैदान ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

385=  कमार्ननदको िर दलेि िक्ष्मण िनािको िरसबम सिक कािोपत्र ेविा नं. ६ बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

386=  मनकामना ससं्कृलत लवद्यापीठको  २ तिे भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

387=  पर्नच आधारभुत लवद्यािर्को २ कोठे भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

388=  श्र्ाम प्रा.लव. २ कोठे भवन लनमायण मटेररर्ा ५ बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

389=  मोतीपुर आर्ुवेद कार्ायिर्मा फिाम ेलसढी तिा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

390=  आदशय आधारभुत लवद्यािर् भि्िीहवाको कबपाउर्नि वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

391=  भि्लिहवा अस्िार्ी प्रहरी चौकीको प्रलतक्ािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  
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392=  बहादरुपुरको कोठी नदी दलेि बहादरुपुर गाउँसबम सिक कािोपत्र े बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

393=  मदरसा अिस्िाह २ कोठे भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

394=  पक्की नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

395=  लवद्यतु तार पोि िररद बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

396=  नवदगुाय सामदुालर्क भवन मोतीपुरको पिाष्टर रङ्ग रोगन बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

397=  ओदारी सामुदालर्क भवनमा ट्रस लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

398=  मर्नरिेी टोिको प्रगलत टोिमा क्र्ाप्टी बोररङ ििान बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

399=  वनगाइ िरुवाको बाटोको छेउको लदवाि तिा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

400=  सरु्ोदर् आधारभुत लवद्यािर्को दईु कोठे भवन लनमायण  बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

401=  भिसिवा भुसाि टोिको दगुाय मलर्नदर दलेि बग्दी कूिोसबम सिक कािोपत्र े 

उपभोक्ता सलमलत (७०/३०) 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

402=  पत्रकार महासिं भवन लनमायण सुधार बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

403=  ओदारी अस्िार्ी प्रहरी पोष्ट दलेि पुवय िाने सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

404=  मधौिी गाउँ पलिममटेररर्ा कुिो लवश्राम िारुको िर दलेि दलक्ण तफय  िाने 

सिक कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-५            
१०० 

 

405=  नर्नदनगर र्ात्रु प्रलतक्ािर्मा रुलफङग टार्ि िगाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

406=  िनचेतना स्कुिमा शौचािर् लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

407=  शार्नती टोिमा नािा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

408=  िक्ष्मण िनािको िर दलेि कमानर्नद चौधरीको िर सबम अधरुो बाटो 

कािोपत्रे 

बाणगङ्गा नगरपालिका-६            
१०० 

 

409=  सिक स्तरउर्ननलत लिरी नदी दलेि राम कुमार  टोि  बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

410=  ओदारी मा.लव.को २ कोठे भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

411=  मोतीपुर आर्ुवेद कार्ायिर् भवनमा पाटेशन, टार्ि िगाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

412=  रािमागय दलेि उत्तर कृष्ण पौिेिको िर तफय  नािा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

413=  ठुिो पोिरी उत्तर र दलक्ण टोि नािी लनमायण तिा अर्ननपुणय टोि सिक 

ममयत 

बाणगङ्गा नगरपालिका-५            
१०० 

 

414=  विा नं. ३ को विा कार्ायिर्मा िाने बाटो स्तरउर्ननलत बाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

415=  वनगवा गाउँ  लिउहार लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

416=  कलपिधाम दलेि मोलतपुर िािासबम िोि्ने चक्रपि सिक िण्ि बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

417=  फोहोरमिैा व्र्वस्िापन , सरसफाई अलभर्ान तिा बकृ्ारोपण कार्यक्रम बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

418=  लब.लप. स्मलृत भवन लनमायण सधुार  बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

419=  विा लभत्रका लवलभर्नन सिक ममयत ग्रावेि गने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

420=  विा नं. ८ को लसमाना दलेि नवप्रभात बचत तिा ऋण सहकारी ससं्िा सबम 

बाटो ग्रावेि 

बाणगङ्गा नगरपालिका-९            
१०० 

 

421=  दगुाय मलर्नदर दलेि उत्तर नर्नदनगर सबमको सिक कािोपत्र ेविा नं. २  

(७०/३०)  

बाणगङ्गा नगरपालिका-२            
१०० 

 

422=  सी.सी. क्र्ामेरा तिा वाईफाई िोन कार्यक्रम ८०/२० बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

423=  राम प्रसाद िबसािको िर दलेि मधु रानाको िर सबम  सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

424=  बािज्र्ोलत आ.लव. कप्टैर्ा लवद्यािर् ममयत  बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

425=  भावपुरमा अधरुो सामुदालर्क भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

426=  विा कार्ायिर् अगािी स्िैव कल्वटय,ररटेलनङवाि लनमायण तिा लफल्िमा 

ईर्नटर िलकंग ब्िक  िगाउने ,लफल्ि सबर्ाउने काम  

बाणगङ्गा नगरपालिका-२            
१०० 

 

427=  चौवाह दगुाय मलर्नदर दलेि साििारी िोि्ने सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

428=  नमनुा सामदुालर्क बनको भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

429=  चौवाहा वोररङ दलेि बदयवा िाने अधुरो सिक कािोपत्र े बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

430=  श्री ज्ञानोदर् लन.मा.लव. मा ममयत सभंार बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

431=  छापे ढुंगालस्ित लशब मलर्नदरको तारबार र संरक्ण बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  
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432=  रतनपुर ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

433=  मोलतपुरिाँिा आधारभुत स्वास््र् सवेा केर्नर व्र्वस्िापन बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

434=  टार्ि रलकङ्ग ब्िक तिा गेट गने काम(विा नं. १,२ वाणगंगा महार्ान 

बौद्धलवहार नर्नदनगर 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१            
१०० 

 

435=  मोलतपुर स्वास््र् चौकीको पररसर लभत्र सरसफाइ तिा फुिवारी बगैचा 

लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-८            
१०० 

 

436=  वोिगाउँ मोमी वदयवा सिक लवस्तार (चक्रपि) बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

437=  सरस्वती आधारभुत लवद्यािर् वनगहवामा झ्र्ाि ममयत,माटो पटान बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

438=  िनसवेा लन.मा.लव. उदर्पुरमा र्ायम लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

439=  ठुिो गिहा िलििको िर दलेि लसद्दीलकको िरसबम पक्की नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

440=  प्रलतिाँिा नािी लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

441=  बनकट्टी दवे स्िि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

442=  सरस्वती प्रा.लव. तारवार ता माटो पटान बाणगङ्गा नगरपालिका-३            १००  

443=  श्रीराम आधारभुत लवद्यािर् रङ्गरोगन तिा िानेपानी धारा लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

444=  िलेसस भवनमा प्िाष्टर,झ्र्ाि ढोका िगाउने टार्ि तिा रंग रोगन गने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

445=  िानेपानी हणे्ि पाइप ििान विा नं. ६  बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

446=  बािापुर लससनेी अधरुो सिक तिा ढोिेकोि अधरुो सिक कािोपत्रे बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

447=  भतायपुर आधारभुत लवद्यािर्मा फलनयचर कक्ाकोठा पाटेशन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

448=  
नगरपालिकाको कार्ायिर् दलेि लशव मलर्नदर सामुदालर्क वनको कार्ायिर् 

िाने सिकमा ९० स.ेलम. को ३ िान ह्ुर्ुमपाइप ििान तिा बाटो 

व्र्वस्िापन 

बाणगङ्गा नगरपालिका-४            

१०० 

 

449=  नेपाि रालष्ट्रर् आधारभुत लवद्यािर्मा अपाङ्गमैत्री र्ायम लनमायण , भवन 

ममयत तिा शौचािर् ममयत 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           
१०० 

 

450=  बरवा सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

451=  मर्नरिेीटोि सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

452=  लवलभर्नन् सरंचना लनमायण तिा ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

453=  दरु्नरा िोिा उमानर्नदको िर नलिक कुिोमा नहर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

454=  ओदारी गाउँ दलेि मरैी िाने सिक लवस्तार ग्रावेि(नगर ररङ्गरोि सिक 

िण्ि) 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

455=  शदु्धोदन िनिीवन मा.लव. फलनयचर सहर्ोग बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

456=  नेपाि पुवय प्रहरी सगंठन लिल्िा कार्य सलमलतको अधरुो भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-०   १००  

457=  बिैिपुर सिक ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

458=  िोप केर्नर भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

459=  ओदारी मा.लव. ओदारीको िालग र्ायम लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

460=  िननी आधारभुत लवद्यािर्को २ कोठे भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

461=  िोप केर्नर भवन लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

462=  पटना विा कार्ायिर्को लफल्िमा रलकंग व्िक िगाउने नािी बनाउने तिा 

वािमा रंगरोगन गने काम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           
१०० 

 

463=  श्री लसद्धािय आधारभुत लवद्यािर् गिहेिाका कक्ाकोठा ढिान र फलनयचर 

लनमायण 

बाणगङ्गा नगरपालिका-९            
१०० 

 

464=  भतायपुर आधारभुत लवद्यािर्मा र्ायम लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

465=  ओदारीको लशब मलर्नदर लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-११   १००  

466=  सगुमचोक ििनपारा कोलनर्ा सिक कािोपत्र े७०/३०  बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

467=  बदु्ध रङ्गशािा कवियहि ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-४            १००  

468=  एिी होटिबाट उत्तर तफय  १ नं. िाँिा कुिो तफय  िाने सिक ग्राभेि(लवपद 

व्र्वस्िापन) 

बाणगङ्गा नगरपालिका-९            
१०० 

 

469=  बाि कल्र्ाण आ.लव. फलनयचर सहर्ोग बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

470=  िनज्र्ोती उ.मा.लव.को  २ कोठे भवन तिा लसढँी लनमायण  बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  
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471=  लनववुा बठानपुरा िोि्ने सिक लवस्तार गरी कािोपत्र ेगने ७०/३०  बाणगङ्गा नगरपालिका-१            १००  

472=  िनता मा.लव. लपपराको ल्र्ाब भवनमा टार्ि,लिप्सन,रंगरोगन िगाउने धारा 

तिा वेलसन ििान गने काम  

बाणगङ्गा नगरपालिका-२            
१०० 

 

473=  िनचेतना आधारभुत लवद्यािर्मा  र्ायम लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-७            १००  

474=  मिी नसयरी दलेि पोल्ट्री फमय सबम िाने अधुरो सिक ग्रावेि बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

475=  शालर्नतकुञ्ि मधवुनधाम मा गोठ लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-८            १००  

476=  सरस्वती आधारभुत लवद्यािर् वनगहवामा र्ायम बनाउने काम बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

477=  ईिाका प्रहरी कार्ायिर् लपपराको कबपाउण्ि वाि लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

478=  वरवा दलेि सोनपुर लवरपुर सिक तिा बरवा दानापुर हुदँ ैकोररर्ाचोक सिक 

ममयत तिा ग्रावेि 

बाणगङ्गा नगरपालिका-११           
१०० 

 

479=  ििनपाराको दलक्णमा रहकेो कुिोमा कल्भटय लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

480=  गौतमबदु्ध आधारभुत लवद्यािर्मा िानेपानी तिा ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

481=  टोि वस्ती पलहचान सचुना वोिय बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

482=  मदन आलश्रत स्मलृत भवन लनमायण वाणगङ्गा नगरपालिका-०   १००  

483=  रािापानी सामदुालर्क वनमा पदमागय वाउण्िरी बकृ्ारोपण तिा वन सरंक्ण( 

प्रधानमर्नत्री रोिगार कार्यक्रम ) 

बाणगङ्गा नगरपालिका-३            
१०० 

 

484=  ओदारी गाउँलभत्र सिक कािोपत्र े७०/३० बाणगङ्गा नगरपालिका-११           १००  

485=  इप्रका अगालिको मलर्नदर लनमायण तिा बाि उद्यान लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

486=  श्री शदु्धोदन िनिीवन मा.लव. लिनुवामा शौचािर् ममयत सबभार ( मु् र् 

मर्नत्री ग्रालमण लवकास तिा रोिगार कार्यक्रम 

बाणगङ्गा नगरपालिका-९            
१०० 

 

487=  अलहरौिी गाउँमा िोप केर्नर लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

488=  बनगाई िोहोटे सिकमा र्ात्री प्रलतक्ािर् बाणगङ्गा नगरपालिका-९            १००  

489=  कोपवा हाट बिार तिा पाकय  लनमायण  बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

490=  नवदगुाय सामदुालर्क भवनको झ्र्ाि र ढोकामा लग्रि िगाउने  वाणगङ्गा नगरपालिका-७   १००  

491=  श्री अर्नतरालष्ट्रर् र्ुवा विय आधारभुत लवद्यािर्को कक्ा कोठाहरुको ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-५            १००  

492=  िनिाती मगरको कार्यक्रम (प्रलतक्ािर् लनमायण) बाणगङ्गा नगरपालिका-६            १००  

493= इिाका प्रहरी कार्ायिर् लपपराको भवन मािी ट्रस लनमायण बाणगङ्गा नगरपालिका-२            १००  

494=  कामता मा.लव.को रेट्रो लफलटङ्ग भवन ममयत बाणगङ्गा नगरपालिका-१०           १००  

 

ख) २०७७/७८ मा ठेक्काबाट  िम्पन्न भएका योजनाहरुुः 

वि.न. योजना/काययक्रमको नाम विवनयोजन रु. 
कुल मूलयांकन 

िकम 

मूलयांकन 

कायायलय 
कै. 

१ लसमििोर देलि दुग्ायनगर हुदै मटेररर्ा मधौिी िोि्ने सिक कािोपत्र े ४५८८७४७.२८ ६३३०६६९.०६ ६३३०६६९.०६  

२ बािापरु लससेनी धनेशपरु सिक कािोपत्रे विा नं. ८ ३०४८२१४.२३ २६१७३८५.४ २६१७३८५.४  

३ रािमागय देलि मर्नरटेोि हुदै बठनपरुा िोि्ने सिक कािोपत्र े १८१२११४.३५ १२६३८१२ १२६३८१२  

४ कुलमर्ा हुदै बुंची मधमुल्ि िोि्ने सिक कािोपत्र े २८६९५६९.८५ ४०३२५९१.९८ ४०३२५९१.९८  

५ मधौलिर्ा चोक दलेि श्रीनगर गाउ हुदै सुपादउेरािी सिक स्तरउर्नरलत २३६०५४८.६६ ३३२९५४९ ३३२९५४९  

६ चौवा बोररङ देलि बदयवा स्कुि सबम सिक कािोपत्रे विा नं. ९ ३०८५७९४.७ २६५०७०४.६ २६५०७०४.६  

७ स्टेशनरी समान िरीद तिा सप्िाई ११६८६१७.७५ १०३४१७५ १०३४१७५  

८ लसमििोर देलि दगुायनगर हुदै मटेररर्ा मदौिी सिक कािोपत्र े ४५०६३४७.२८ ३१६५३३४ ३१६५३३४  

९ बैदौिी प्रलतिाँिा तिा बैदौिी देलि झुिनीपरु सबम सिक कािोपत्र े १८४४६८२.३८५ १५८४६०७ १५८४६०७  

१० ढोिेकोि सिक कािोपत्र े १८४७९९५.९४ १५८६५३६ १५८६५३६  

११ िटेुनी दलेि गणेशपरु हुदँै िक्ष्मणिाट िोि्ने सिक कािोपत्र े २९०३२६०.७२६ २७२६१७८ २७२६१७८  

१२ अमौिी लभि ुिारुको िरदेलि नहर सबम र िक्ष्मणिाट मलर्नदर दलेि गणेशपरु हुदँै िटेुनी 

सबम सिक कािोपत्र े

१३४७०३६.८३ ११५६४१९.१२ ११५६४१९.१२  

१३ सिक ममयत विा नं. १,२,४,५,९ र ११ ४०१८९६१.८ ३९१८६९१.९४ ३९१८६९१.९४  

१४ दलक्ण चेलतर्ा गाउ दलेि लपपरा चाकरचौिा िोि्ने सिक किोपत्र े ३०३३११८.२९ २३०००३१ २३०००३१  

१५ हिौसा मेिा िाग्ने स्िान दलेि लतल्कहना हुदँ ैबभनी िोि्ने सिक कािोपत्र े ३१०२९८२.५८९ ३६२६७९८.९८ ३६२६७९८.९८  

१६ झण्िा गाउँ बाटो  कािोपत्र े ५००६४९२.३४४ २५८२१६५.९ २५८२१६५.९  
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१७ शदु्धोदन मा.लव. को सभाहि लनमायण १०३६८६०.५९६ ८९०८४९ ८९०८४९  

१८ वाणगंगा नगरपालिका दवेार मलर्नदर देलि उत्तर तफय , गर्नधवय  टोि, गिेहिा लतनकुने 

रािापानी िान ेसिकबाट िलुबवनी लभिन िोि्ने सिक कािोपत्र े

३०२३९७८.९२ २५९७९८६ २५९७९८६  

१९ रािमागय देलि नगरपालिकाको कार्ायिर् सबम िोि्ने सिक कािोपत्र े १३१०५१५.८४ ११२५९३१ ११२५९३१  

२० चौवा वोररङ दलेि िानेपानी टंकी सबम िाने सिक कािोपत्र े १२४४०७०.०४९ १०६७४३८ १०६७४३८  

२१ चलबकपरु सिक कािोपत्रे सुर्नतिी पररर्ारको िर पवुय िोकमणीको िर सबम सिक 

कािोपत्र े

३१०३२६१.५८ २६६५८२७ २६६५८२७  

२२ वनगाई िरुवाको अधरुो सिक कािोपत्र े ९२४०२०.४८ ७९३८४८ ७९३८४८  

२३ मेचकुरी पलिम बनगवासबम सिक कािोपत्र े २९७७६३२.५४ २५५७४७७ २५५७४७७  

२४ लवकास पि कािोपत्रे नािी लनमायण २९५५०७६.९३ २५३८६६६ २५३८६६६  

२५ सुगमचोक ििनपारा कोलनर्ा सिक कािोपत्रे २९५२६५८.७४ २५३२९२२ २५३२९२२  

२६ ठाँटी दलेि शालर्नत िाँिा हुदँै होराईिन चोक िोि्ने सिक कािोपत्र े ३०००९९६.६७ २५७७६५५ २५७७६५५  

२७ कबप्र्ुटर,ल्र्ापटप र लप्रर्नटर िररद ३२४३७७०.०६७ २८७०५९२.९८ २८७०५९२.९८  

२८ ओदारी गाउँलभत्र सिक कािोपत्रे विा नं. ११ १५९९०४३.१२५ १३७३६८६.५ १३७३६८६.५  

२९ धैरेनीिाँिा र मर्नरिेी टोिको सिक कािोपत्रे विा नं. ७ ३२३५९२८.०२२ २७७९८१८.९५ २७७९८१८.९५  

३० विा नं. १,२,३ र ८ को सिक कािोपत्रे तिा नािी लनमायण ३४३३८२१.९४ २९४९३७३ २९४९३७३  

३१ कार्ायिर्को िालग फलनयचर सप्िाइ एण्ि िेिभरी  १९८७६५४.६३२ १७५८९८६.४ १७५८९८६.४  

३२ ररट्रोलफट लििाइन कामता मा.लव. १३६६६४७.८१२ ११५२६९८ ११५२६९८  

३३ सेनेटरी प्र्ािको आपलुतय र लवतरण ५९८५६५.५२ ५२९७०४ ५२९७०४  

िबमा रकम  ८४५३८९८८.४७ ७६६६९१०७.८ ७६६६९१०७.८  

 

२)  आ.व. २०७७/०७८ मा िम्पन्न भएका योजनाहरुमा भएको कुल लागत िहभाषगता रकम रु. २,५१,७४,१५०( दईु करोड  

 एकाउन्न  लाख चौरहत्तर हजार एक िय पचाि ) 

 

ग) ५०/५०/ लागत िहभावगतामा िम्पन्न भएका योजनाहरु  आ.ि. २०७७/०७८  

आ.ि. क्र.िं. िडा न.ं योजनाको नाम िजेट िकम लागत िहभावगता कुल बजेट 

२०७४/०७५ 
१ २ 

पलिम बैििपरु लशबिाि पोखे्रिको िर 

अगालिको चोक देलि सुर्नदर चोकसबम 
१२००००० १२००००० २४००००० 

२०७४/०७५ २ २ गोबलिहवा सिक  २०००००० २०००००० ४०००००० 

२०७४/०७५ ३ ५ मधौलिर्ा मटेररर्ा सिक ३००००० ३००००० ६००००० 

२०७४/०७५ ४ ७ मोलतपरु अधरुो सिक कािोपत्र े ४७८७८६ ४७८७८६ ९५७५७३ 

२०७४/०७५ ५ ९ भिायबास अिायिांची चोक िोि्ने अधरुो सिक  २०००००० २०००००० ४०००००० 

२०७४/०७५ 
६ ७ 

बनगाई लिकमागय देलि पलिम तलु्सी पर्निीको 

िरसबम सिक कािोपत्र े
४६२१२९ ४६२१२९ ९२४२५९ 

२०७४/०७५ 
७ ४ 

होराईिन चोक देलि लदि बहादरु काकीको 

िरसबम सिक  कािोपत्र े
३००००० ३००००० ६००००० 

२०७४/०७५ ८ ४ बुंची दरिास्त लसलद्धपरु सिक कािोपत्र े २४००००० २४००००० ४८००००० 

२०७४/०७५ ९ १ लनववुा लभलत्र सिक कािोपत्र े ४५९०८३ ४५९०८३ ९१८१६६ 

२०७४/०७५ १० ८ मधवुनटोिमा सिक कािोपत्र े २४००००० २४००००० ४८००००० 

जम्मा ११९९९९९८ ११९९९९९८ २३९९९९९८ 

आ.ि.२०७५/०७६ 

२०७५/०७६  १ ८ चप्पर गाउं दलेि लचउरालमिसबम सिक कािोपत्र े १०००००० १०००००० २०००००० 

२०७५/०७६  

२ ९ 

रोगाई िारुको िर दलेि पलिम लिनवुा गाउं हुदै 

अिायिांची सिकसबम सिक कािोपत्र े १५००००० १५००००० ३०००००० 

२०७५/०७६  ३ १ विा सलमलतको लनणयर् अनसुारको सिक  २०००००० २०००००० ४०००००० 

२०७५/०७६  ४ २ च्र्ार्नटे चौपारी दलेि दलक्ण तफय को सिक  ८५०००० ८५०००० १७००००० 

२०७५/०७६  ५ २ चाकरचौिा सिकको किौनी दगुाय मलर्नदर पवुय  ६५०००० ६५०००० १३००००० 

२०७५/०७६  

६ २ 

गोबलिर्ा गाउको दलक्ण देलि पलिम तफय  आउने 

सिक  १०००००० १०००००० २०००००० 

२०७५/०७६  ७ ४ विा सलमलतको लनणयर् अनसुारको सिक  २०००००० २०००००० ४०००००० 

२०७५/०७६  ८ ५ विा सलमलतको लनणयर् अनसुारको सिक  १०००००० १०००००० २०००००० 

िबमा  १००००००० १००००००० २००००००० 

आ.ि. २०७६/७७ 

 २०७६/०७७ १ ७ मोलतपरु देलि गर्नसहवा अधरुो सिक कािोपत्रे ३०००००० ३०००००० ६०००००० 
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२०७६/०७७ २ ७ फुिबारी भईुपरुा सिक कािोपत्र े २५००००० २५००००० ५०००००० 

२०७६/०७७ 

३ २ 

रािमागय देलि तारापलत चौपारी तफय  िाने सिक 

कािोपत्र े २१००००० २१००००० ४२००००० 

२०७६/०७७ 

४ २ 

शालर्नतचोक देलि पवूय तफय  हुदै िाटगद्दी तफय  िाने 

सिक किोपत्र े २४००००० २४००००० ४८००००० 

                                                जम्मा १००००००० १००००००० २००००००० 

आ.ि. २०७७/७८ 

२०७७/०७८ १ ९ नमनुा सामदुालर्क वनको  भवन लनमायण  १५००००० १५००००० ३०००००० 

२०७७/०७८ २ ९ चौवाह वोररङ दलेि साििारी िोि्ने सिक 

कािोपत्रे  

२५००००० २५००००० ५०००००० 

२०७७/०७८ ३ ८ मोमी कुिो नहर लनमायण  ५००००० ५००००० १०००००० 

२०७७/०७८ ४ ८ मोमी टोिमा लसँचाइ नहर लनमायण  ५००००० ५००००० १०००००० 

               जम्मा  ५०००००० ५०००००० १००००००० 

 

घ) ५०/५० लागत िहभावगतामा िम्पन्न भएका योजनाहरु 

आ.ि. क्र.िं. 
िडा 

नं. 
योजनाको नाम बजेट िकम 

लागत 

िहभावगता 
कुल बजेट 

२०७४/०७५ १ ११ नेत्र अलधकारी िरदलेि र्ुनसु मसुिमानको िरसबम सिक कािोपत्र े २१००००० ९००००० ३०००००० 

२०७४/०७५ २ २ प्रगलतनगर देलि कोठी नलदसबम सिक कािोपत्रे ४२००००० १८००००० ६०००००० 

२०७४/०७५ ३ १ बठनपरुा देलि बभनी िोि्ने सिक कािोपत्र े २१००००० ९००००० ३०००००० 

२०७४/०७५ ४ १ बाि मा.लव. देलि लितपरु हुदै पक्की रोिसबम सिक कािोपत्र े २१००००० ९००००० ३०००००० 

२०७४/०७५ ५ १ बैररर्ा बभनी सिक कािोपत्र े ४२००००० १८००००० ६०००००० 

२०७४/०७५ ६ ९ भिायबास अिायिांची चोक िोि्ने सिक कािोपत्र े ३०००००० १२८५७१५ ४२८५७१५ 

२०७४/०७५ ७ 
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१६ दगुाय मलर्नदर िाने वीच सिक कािोपत्र े वा.न.पा. २ ७८५७१४ उपभोक्ता 

१७ िनता मा.लव. लपपराको वकय सप लनमायण वा.न.पा. २ ५०००००० उपभोक्ता 

१८ ठाँटी दलेि शालर्नतिाँिा िोि्ने अधरुो सिक कािोपत्र े वा.न.पा. ४ १०००००० उपभोक्ता 

१९ श्रङ्ृगीिाट पलिम नहर सिक लनमायण तिा ममयत वा.न.पा. ८ २००००० उपभोक्ता 

 

८. पूवावधार नवकास + योिना  
क) योजनाहरुको प्रगवत विििण 

लस.नं. र्ोिनाहरु 
आ.व. 

०७५।०७६  
आ.व. ०७६।७७  

आ.व. 

०७७।७८ 
कैलफर्त 

मीटर, सं्र्ा, 

१ कल्भटय २५ २३ ३३  

२ सिक ग्रेवि २५.१६ २५ ४०  

३ सिक कािोपत्रे ३७ १३.५ २५  

४ सिक लवस्तार स्तरोर्ननती  ९८९० ८७१६ २३०० लम. 

५ लसंचाई, कुिो, नहर लनमायण र बोररङ ििान र संरचना २९० ५९४ १०२० लम. 

६ नािी लनमायण ५३१६ २५१२ १४२६५ लम. 

७ लशक्ा पवूायधार ९ १९ २२  

८ लवद्यतुीकरण ४ ५ २ लक.लम. 

९ भवन ममयतसबभार र लनमायण लवलभर्नन संिसंस्िा समेत ६ ७ १८  

१० मलर्नदर ६ १२ १३  

११ लवलभर्नन संस्िागत संरचना सहर्ोग १ ८ १३  

१२ लदउहार लनमायण तिा ममयत ७ १० ११  

१३ िानेपानी पवूायधार १७ १६६ १२  

१४ िेिमैदान २ ४ ८  

१५ पोिरी, ताि लनमायण तिा ममयत २ ४ ४  

१६ प्रलतक्ािर् ४ २ ४  

१७ नलद लनर्र्नत्रण ५६० ० ७७ लम 

१८ बािउद्दान ३ ४ ३  

२० बाँध लनमायण ९० २५५ ३२ लम 

२१ वकृ्ारोपण २१० १०००० १२० वगय लम 

२२ स्वास््र् पवुायधार संरचना १ ५ ६  

२३ पाकय  ४ २ २  

२४ प्रर्यटलकर् पवूायधार ४ २ १  

२५ सावयिलनक संरक्ण ३ ४ ३  

२६ हाटबिार १ १ १  

२७ गबुबा ममयत संभार २ १ २  

२८ आश्रम ० ० १  
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लस.नं. र्ोिनाहरु 
आ.व. 

०७५।०७६  
आ.व. ०७६।७७  

आ.व. 

०७७।७८ 
कैलफर्त 

मीटर, सं्र्ा, 

२९ संग्रािर् १ ० ०  

३० पिु लनमायण १ ० ०  

३१ बदु्धलवहार १ १ १  

३२ मलस्िद १ १ १  

३३ लकररर्ा िर १ १ ३  

३४ िलुबत शौचािर् संचािन सहर्ोग १ ० ०  

३५ चचय १ ० ०  

३६ चौपारी  १ १ १  

३७ नसयरी लनमायण १ ० ०  

३८ लपकलनकस्िि १ ० ०  

३९ बास्केटवि कोटय १ ० ०  

४० लबश्रामस्िि १ ० ०  

४१ मदरसा १ १ १  

४२ मिुसंरक्ण १ १ १  

४३ रंगशािा १ ० १  

४४ वाचनािर् ० ० ०  

४५ अर्नर् ० ० ०  

 

ख) योजनाहरुको खरिर्द प्रवक्रया 

लस.नं. र्ोिना सं्र्ा र्ोिना सं्र्ा कैलफर्त 

१ बोिपत्रको माध्र्बाट सबपादन गररएका र्ोिनाहरु ४७  

२ लशिबर्नदी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट सबपाद गररएका र्ोिनाहरु १७  

३ कोटेशनबाट सबपादन गरेका र्ोिनाहरु ६  

४ उपभोक्ता सलमलतबाट सबपादन गरेका र्ोिनाहरु ५२७  

५ लसधै िररद गररएका र्ोिना तिा कार्यक्रमहरु १  

 

ग) हालिम्म DPR तयाि भएका योजनाहरु 

लस.नं. र्ोिनाको नाम DPR लनमायण बिय कूि िागत अनुमान 

१ िारिानी लपकलनक स्पोट विा नं. ७, बनगाई ०७७।७८  

९. भवन तथा शहरी नवकास 
क)  घिनक्िा र्दताय 

नर्ाँ िर (हाि सबमको) आ.व. ०७५।७६ सबम आ.व.०७६।७७ सबम आ.व.०७७।७८ मा 

१ नर्ाँ िरः ८७२ ८०१ ९७ 

२ नर्ाँ िर Plinth level (पलहिो चरणसबम लदएको)  ६४२ ६५९ ९५ 

३ नर्ाँ िर Super (दोस्रो चरणसबम लदएको) : ३५२ ४१३ १०० 

४ नर्ाँ िर Final (पास लदएको) प्रमाण पत्र लदएको  :  १९४ २४७ ८८ 

५ नर्ाँ िर रोक् काः ४५ ५३ १४ 

६ नर्ाँ िर नामसारीः ५ ४ १० 

पुिानो घि (हाल िम्मको)    

१ परुानो िर दताय िबमाः ४५५२ २९३२ २२७ 

२ परुानो िर नक्सा लनर्लमत प्रमाणपत्र लदएकोः  १८८४ २०५५ २१८ 
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३ परुानो िर रोक् का  : ११६ १५० - 

ऐलानी घि र्दतायुः     

१ ऐिानी िग्गामा बनेको िर दतायः ३५ ३५ - 

२ परुानो िर नामसारीः  २३ २३ ७ 

 

१०. घरेलु उद्दोग तथा रािस्व 
क) विषयकगत आम्र्दानी आ.ि. २०७६।७७ ि २०७७।७८ 

विा तिा नगर बाणगंगा 

नगि 

विा नं. िबमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

सबपलत्त कर ८४८३४ ७५५३७० ६४३५८२ ८४५५ १०२६०३१ ५०७७०९ २९३५९६ ४३६९८३ ७५९८१२ ३९६०८४ ३६१९९१ ५७८५१० ५८५२९५६ 

भलुमकर/ मािपोत २३८५ १४५१४३ ३९०९२ ३३३३ ६६२६० ३६४६६ ६०५६ ५४२९१ ४४५०८ ३४६८७ १०१५३७ ४६३५१ ५८०१०८ 

िर बहाि कर २१९२४६५ ९९३६८ १४९४०३ ४८३५ ८६११३ २३९५० १९४६४ १८७९५९ १४०७१० २३२० १९५८० २९१८० २९५५३४८ 

बहाि लबटौरी कर २३६४० २०२३३३ ४६८३९० १७९८३५ १९१४५५ १६९९४० ९९२० १६१३१५ २७६६७६ ९७३४९ ३६६१८८ ३२९५३५ २४७६५७६ 

व्र्वसार् रलिष्टे्रशन 

दस्तुर 
२७९०५०० १०८२०० ० ७००० ७२९०० २७८०० २०८०० ४४२१० १९८०० १५६०० ४६१०० ६४६०० ३२१७५१० 

सरकारी सबपलत्त 

बहािबाट प्राप्त आर् 
१४९४५०० १२०० ० ० २४०० ० ० ० ० ० ० ० १४९८१०० 

लवद्यतु सेवा शलु्क १२४०० १००० ० १६२०० २४३०० २०८०० ३२९०० २७७०० २७३०० ८६०० १०९०० ४५०० १८६६०० 

अर्नर् सेवा शलु्क ११२३९८९६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ११२३९८९६ 

लशक्ा के्त्रको 

आबदानी 
४९३०० २०० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४९५०० 

नक्सा पास दस्तुर २८६७४५० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २८६७४५० 

लसफाररस दस्तुर ४२२३० ७८९२३९ ११६९३८४ ४८८८७७ ७४८१४० ५२१८९८ ४०४७६१ ८७९३५३ १३८६४९९ ४९६७३१ ३५५०३१ ७९०४३३ ८०७२५७६ 

नाता प्रमालणत दस्तुर  
२८०० २४१०० १३४०० २९२०० ११६०० १०५०० २१२०० ३९१०० १६५०० ११५०० १९९०० १९९८०० 

अर्नर् दस्तुर ४६८६८३ १०८०५५ २१०० ५०० ३२३८३ ५५६९० १०६०० २७०६० ८८५५० १६००० ९३३३४ ७२६४० ९७५५९५ 

प्रशासलनक दण्ि 

िररवाना दस्तुर 
३४१६५०८ ३०७१० ० १५०० १०३५० ० ० १०० ० ० १८०० ० ३४६०९६८ 

व्र्लक्तगत िटना दताय 

दस्तुर 
  ० ३७६०० ० २१६०० ५३०० २५०० १००० १८०० ० ० ५०० ७०३०० 

जम्मा २४६८४७९१ २२४३६१८ २५३३६५१ ७२३९३५ २३१११३२ १३८११५३ ८११०९७ १८४११७० २७८४७५५ १०८३८७१ १३६७९६१ १९३६१४९ ४३७०३२८३ 

 

ख) उद्दोग व्यििायको ितंया 

आ.व. प्राईभेट फमय दताय सं्र्ा व्र्वसार् दताय सं्र्ा 

०७३।७४ - १६१ 

०७४।७५ - १३२ 

०७५।७६ - ६४ 

०७६।७७ - १२०० 

०७७।७८ ३२२ ४४२ 

 

ग) आन्तिीक िाजस्ि आम्र्दानी 

आ.व. 
विा नं. 

नगरपालिका िबमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

०७४।७५              
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०७५।७६              

०७६।७७              

०७७।७८ २२४३६१८ २५३३६५१ ७२३९३५ २३१११३२ १३८११५३ ८११०९७ १८४११७० २७८४७५५ १०८३८७१ १३६७९६१ १९३६१४९ २४६८४७९१ ४३७०३२८३ 

 

घ) घिेलु तथा िाना उद्दोग कायायलयबाट हस्तान्तिण भई आएका घिेलु तथा िाना उद्दोग व्यििायहरुको विििण 

स्थान 
हस्तान्तिण भई आएको 

िायल ितंया 

हस्तान्तरित मध्ये विताय 

पठाइएको ितंया 

व्यििाय पंूजीिृवि गनयको लावग 

विताय पठाइएको ितंया 
कैवियत 

नगरपालिका १५७६ ६० १२ वटा  

 

ङ) िाजस्ि िम्बन्िी अन्य 

१. नर्दीजन्य पर्दाथयबाट आयुः आ.व. ०७७।०७८ मा नदीजन्य पदार्थ ठेक्काबाट भएको आ.य. रु. ७ करोड ८६ लाख ३१ 

हजार ४ िय ७४ मात्र 

२. विज्ञापन किबाट प्राप्त आयुः आ.व. ०७७।७८ मा षवज्ञापन करबाट रु. ५ लाख ५ हजार मात्र प्राप्त भएको 

११. पंनिकरण शाखा 
क) घट्नार्दताय िम्बन्िी विििण (आ.ि.०७७।७८) 

 िडा नं.  १  २  ३  ४  ५  ६  ७  ८  ९  १०  ११  जम्मा 

जन्म 

पुरूष १२९ २३२ १८९ १६६ १५८ १४७ १५२ २५७ १५२ २७८ २०५ २०६५ 

मवहला  १०८ १९९ १६५ १४८ १७२ १२१ १४३ २१५ ११९ २६७ १७६ १८३३ 

जम्मा २३७ ४३१ ३५४ ३१४ ३३० २६८ २९५ ४७२ २७१ ५४५ ३८१ ३८९८ 

मृत्य ु

पुरूष ३० ३८ ४५ ४२ २७ ३३ ४८ ५६ ३६ ३७ २७ ४१९ 

मवहला  १५ २९ २२ २७ १९ १९ १८ ४० २४ ३७ ३२ २८२ 

जम्मा ४५ ६७ ६७ ६९ ४६ ५२ ६६ ९६ ६० ७४ ५९ ७०१ 

िम्बन्ि 

वबच्छेर्द 
जम्मा १ १० २ ७ १ ५ ३ १ ३ १   ३४ 

वििाह  जम्मा ७६ १२१ ९३ १०० ८९ ७७ ८६ १३२ ८१ १५८ १२७ ११४० 

बिाई 

ििी 

आएको  

र्दताय ितंया ५६ ७६ २५ ५३ १६ १७ ६७ १०७ ४४ ६६ ४१ ५६८ 

िर्दस्यको 

ितंया 
२४७ ३१० ११२ २०१ ७३ ७६ २७० ४५४ २११ २७६ १६६ २३९६ 

बिाई 

ििी जाने  

र्दताय ितंया ९ २३ ८ १२ १७ १२ ५ १६ ११ १७ ५ १३५ 

िर्दस्यको 

ितंया 
३३ ९६ ३६ ३५ ५५ ६२ १३ ५८ ३८ ५३ १९ ४९८ 

बेिारििे जम्मा                       ० 

जम्मा ४२४ ७२८ ५४९ ५५५ ४९९ ४३१ ५२२ ८२४ ४७० ८६१ ६१३ ६४७६ 

 

 

१२. प्रधानमन्त्री रोिगार 
क) आ.ि. ०७५।७६ मा प्रिानमन्त्री िोजगाि काययक्रमबाट िम्पार्दन भएका योजनाहरु 

आवथयक बषय  िडा नं. योजनाको नाम कुल बजेट कैवियत 

०७७।०७८ १ अधरुो कुिोिाइ परुा गने ६२००१०  

०७७।०७८ २ विा कार्ायिर् अगालि स्िर्ाप कल्पट ररटेलनग वाि लनमायण  ८२९५५३  

०७७।०७८ ३ पद मागय लनमायण ६२६५१४  
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०७७।०७८ ४ फबुवा पक्की कुिो लनमायण ५७९२८२  

०७७/०७८ ५  ५२८४७६  

०७७/०७८ ६ सर-सफाई ७१४०२३  

०७७/०७८ ७  ६०५४०८  

०७७/०७८ ८ विा नं. ७ को लसमाना देलि पवुय तफय  बाणगंगा िानेपानी टंकी सबमको बाटोको दार्ाँ बार्ाँ 

नािा लनमायण 

८२६४१७.५४  

०७७/०७८ ९ अधरुो कुिोिाइ परुा गने १३९०३३६  

०७७/०७८ १० विा कार्ायिर्को पिायि लनमायण ११५१०९५  

०७७/०७८ ११ नािी लनमायण  ७९२९४२  

 

ख) आ.ि. २०७७।७८ मा प्रिानमन्त्री िोजगाि काययक्रम अन्तयगत न्यनूतम १०० वर्दनको िोजगाि िवुििाको लावग र्दताय 

भएका व्यविहरुको ितंया 

विा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ िबमा 

कार्यक्रममा संिग्न सं्र्ा ११७ ७१ ५६ ५६ २६ ९१ ५८ ४९ ५८ ५३ ५३ ६८८ 

 

ग) बेिोजगाि व्यविहरुको विििण  

आलियक विय 
विा नं. 

िबमा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

०७५।७६ १८० १५० ५५० ३१५ २२० २७९ ३०० २३९ ३३१ २७३ ३१४ ३१५१ 

०७६।७७ ०९ - २५ १५ १४ - ५९ ३४ - ३० २६ २१२ 

०७७।७८ ११७ ७१ ५६ ५६ २६ ९१ ५८ ४९ ५८ ५३ ५३ ६८८ 

 

१३. गररनव ननवारणका लानग लघुउद्दम नवकास कायवक्रम 
क) आ.ि. २०७७।७८ को प्रगवत/ लाभांवित विििण 

क्र.सं. सबपर्नन कार्यक्रम स्िान प्रगलत 

१ िि ुउद्यमी समहु गठन तिा समुह पररचािन विा नं.३, ५ र ७  ९२ िना  ९ वटा समहु 

२ प्रालवलधक सीप लवकास तालिम   

३७ िना 
२.१ लसिाई कटाई लििाईलनङ तालिम विा नं. ५ १४ िना 

२.२ कपिाका ब्र्ाग तिा ितु्ता चप्पि तालिम विा नं. ५ १४ िना 

२.३ दधुका पररकार बनाउने तालिम विा नं. ३ ९ िना 

३ प्रलवलध हस्तार्नतरण (दधुका पररकार बनाउने) विा नं. ३  ९ िना 

 

ख) लघु उद्यमी विजयनाुः मषहलााः ३४ जना , परुुिाः ३ जना गरर जम्मा ३७ जना 

१४. बहुके्षत्रीय पोषण 
क) आवथयक िषय २०७७।७८ मा िम्पन्न काययक्रमहरुको विििण 

क्र.ि वक्रयाकलापको विििण के्षत्र खचय विििण रु. अिस्था 

१. नगरस्तरीर् पोिण तिा िाद्य सरुक्ा लनदेशक सलमलत बैठक  शासलकर् प्रबर्नध १,००,२५०।- सबपर्नन 

२. विास्तरीर् पोिण तिा िाद्य सरुक्ा लनदेशक सलमलत बैठक  शासलकर् प्रबर्नध १,९९,५७०।- सबपर्नन 

३. सनुौिा हिार लदनका आमा समहुहरु गठन र अलभमलुिकरण शासलकर् प्रबर्नध १,२५,३००।- सबपर्नन 

४. पोिण कनयर स्िापना शासलकर् प्रबर्नध १,२३,०००।- सबपर्नन 

५. स्िालनर् एफ.एम.बाट पोिण संदेश  प्रसारण शासलकर् प्रबर्नध २२,५००।- सबपर्नन 

६. पोिण सर्नदेश होिीङ्ग  बोिय लनमायण शासलकर् प्रबर्नध ७५,०००।- सबपर्नन 

७. सनुौिा हिार लदनका आमाहरुिाई पोिण झोिा सलहतको सामग्री शासलकर् प्रबर्नध ४,११,१५०।- सबपर्नन 
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लवतरण 

८. सनुौिा हिार लदनका आमाहरुिाई मेर्र/उपमेर्र  पोलििो कोसेिी र 

ब्रोसर लवतरण 

शासलकर् प्रबर्नध ३,६१,४२५।- सबपर्नन 

९. एलककृत पोिण तालिम(प्र्ाकेि) शासलकर् प्रबर्नध २,८९,४१०।- सबपर्नन 

१०. पोिण सहार्कको पाररश्रलमक शासलकर् प्रबर्नध २,५६,५००।- सबपर्नन 

११. पोिण सहार्कको प्रोत्साहन शासलकर् प्रबर्नध ७७,०००।- सबपर्नन 

१२. उर्ननत िातको तरकारीको  लबउ, हिारी, मेवाको लबरुवा लवतरण कृिी के्त्र २,४९,४५०।- सबपर्नन 

१३. उर्ननत िातको कुिरुाकको चल्िा, दाना, औिधी िररद र लवतरण पशपंुक्ी के्त्र २,६७,५४५।- सबपर्नन 

१४. वािलवकास केरहरुका  वािवालिहरुका अलभभावकहरुिाई  पोिण 

तिा वाि लवकास बारे  तालिम 

लशक्ा के्त्र ८७,२००।- सबपर्नन 

१५. लवद्यािर्हरुमा  पोिण  कनयर लशक्ा के्त्र ४५,०००।- सबपर्नन 

१६. छात्रामैत्री लवद्यािर् तिा फोहर लबसियनको व्र्वस्िा लशक्ा के्त्र २५,०००।- सबपर्नन 

१७. सनुौिा हिार, लदनका आमाहरुिाई व्र्लक्तगत सर–सफाई सामाग्री 

लवतरण  

िानेपानी सरसफाई के्त्र २,५७,७६०।- सबपर्नन 

१८. सनुौिा हिार, लदनका आमाहरुिाई लफल्टर लवतरण  िानेपानी सरसफाई के्त्र १,९९,३००।- सबपर्नन 

१९.    WASH कनयर स्िापना  िानेपानी सरसफाई के्त्र १,००,०००।- सबपर्नन 

२०. ओलटसी संचािनको िागी स्वास््र्कमी र मलहिा स्वरं्सेलवकाको 

िागी संचार, र्ातार्ात र उत्पे्ररणा िचय 

स्वास््र् के्त्र २३,७००।- सबपर्नन 

जम्मा ३२,९५,९९४।-  

 

 

 

 

ख) बहुके्षत्रीय पोषण िाखा आवथयक बषय ०७७।०७८ को िाखाको िावषयक प्रगवत विििण 

िबमा बिेट रु. िचय रकम रु. 
बाकी रकम 

रु. 

िबमा लक्रर्ाकिाप 

सं्र्ा 

सबपर्नन  लक्रर्ाकिाप 

सं्र्ा 

भौलतक 

प्रगती 

लवलत्तर् 

प्रगती 
कैलफर्त 

शसतय  -  २८,२४,०००।-  

३२,९५,९९४।- २८,००६।- ३० २१ ७०.००% ९९.१०%   न.पा.-    ५,००,०००।- 

िबमाः  ३३,२४,०००।- 

 

१५. सानम 

क) आ.ि. २०७७।७८ मा सम्पन्न भएका क्रियाकलाप तथा प्रगतत वििरण 

क्र.ि.ं काययक्रम/ वक्रयाकलाप िडा नं. पटक लाभवन्ित ितंया कैवियत 

१ व्र्लक्तगत मनोसामालिक परामशय सेवा १, २, ३ र ४  २०५ २७  

२ टेलिफोनबाट गररने मनोपरामशय सेवा  १८० १६०  

३ क्वारेर्नटाइनमा गई समहु मनोपरामशय  ३ २२  

४ लवलत्तर् साक्रता तिा मनोसामालिक परामशय कक्ा  ९६ १०३  

५ वैदेलशक रोिगारीमा गएका पररवारको िाटा संकिन   १३५०  

६ वैदेलशक रोिगारीमा गएका पररवारको िाटा संकिन   ३६०  

७ वैदेलशक रोिगारीमा समस्र्ामा परेका व्र्लक्तहरुिाई MRC कलपिवस्तुमा ररफर   १९  

८ 
वैदेलशक रोिगारीमा िान चाहने र वैदेलशक रोिगारीबाट फलकय एका र्वुाहरुिाइ 

अर्नतयलक्रर्ा कार्यक्रम 

 
२ ४० 

 

९ वैदेलशक रोिगारीको सचुना सबबर्नधी २ लदने सामदुालर्क अर्नतयरलक्रर्ा कार्यक्रम  ४ ३२  

जम्मा ४९० २११३  
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१६.  मुख्यमन्त्री ग्रानमण नवकास कायवक्रम 
 

 

 

क्र.सं. 
स्वीकृत 

पररर्ोिना/कार्यक्रम/लक्रर्ाकिाप 
लविर् के्त्र 

लवलनर्ोलित 

बिेट रु. 

िचय भएको 

रकम रु. 

बाँकी रकम 

रु. 

िाभालर्नवत िनसं्र्ा कार्यक्रम 

कार्ायर्नवर्न 
कैलफर्त 

परुुि मलहिा िबमा 

१ अलतलवपर्नन तिा गररब लवद्यािीिाई 

लवद्यािर् छोि्नबाट रोक्न सहर्ोग 
लशक्ा ४००००० ३९५२६५ ४७३५ ६३ ६३ १३६ 

कार्ायर्नवर्न  

२ प्रत्रे्क विाबाट एकवटा वािलवकास 

कक्ामा  लभते्तिेिन सहर्ोग (११ वटा 

लवद्यािर् 

लशक्ा ५००००० ४६४०८२ ३५९१८ ३०० २०० ५०० 

कार्ायर्नवर्न  

३ सब ैवािलवकासका कक्ाहरु र कक्ा 

१ देलि ५ सबममात्र सञ्चालित 

कक्ाका अध्र्र्नरत 

वािवालिकाहरुिाई लटलफन बक्स 

प्रदान गन े

लशक्ा ४००००० ४००००० ० १००० १००० २००० 

कार्ायर्नवर्न  

४ लबपर्नन लकसानहरुिाई कृलि सामग्री 

लवतरण 
कृलि ६००००० ५७८००० २२००० १५० ५० २०० 

कार्ायर्नवर्न  

५ फेसन लििाइलनङ तालिम रोिगारी ५००००० ५९१९३ ४४०८०७ ० ४० ४० १५ लदन अपरुो 

६ कुक तालिम रोिगारी २५०००० ५३८७६ १९६१२४ २० ५ २५ १५ लदन अपरुो 

७ वेटर तालिम रोिगारी ३५०००० ६४११८ २८५८८२ १५ १० २५ १५ लदन अपरुो 

८ पाठेिर सबबलर्नध लशवीर सञ्चािन स्वास््र् ३००००० ३००००० ० ० २०० २०० कार्ायर्नवर्न  

९ ५ वटा स्वास््र् संस्िामा ५ वटा ह्वीि 

लचर्र प्रदान 
पहुचँ १००००० ९८९७८ १०२२ ३० २० ५० 

कार्ायर्नवर्न  

१० र्ायम बनाउन सहर्ोग(५वटा पहुचँ ३००००० ३००००० ० १०० २०० ३०० कार्ायर्नवर्न  

११ लकर्र लगभर तालिम १ विाबाट 

दइुिना पने गरी 

वैदेलशक 

रोिगारी 
२२००००  २२०००० ० २२ २२ 

 कार्ायर्नवर्न 

नभएको 

 १२ भािा तालिम कोररर्न भािा एक 

विाबाट २ िना पने गरी 

वैदेलशक 

रोिगारी 
२२००००  २२०००० २२ ० २२ 

 

१३ हरे्नसम पाियर तालिम एक विाबाट २ 

िना पने गरी 
रोिगारी ३२५०००  ३२५००० २२ ० २२ 

 

१४ उर्ननत िातका बाख्रा प्रदान एक 

विाबाट कबतीमा २ िना पने गरी 
स्वरोिगारी ३३०००० ३३०००० ० १५ १८ ३३ 

कार्ायर्नवर्न  

१५ बङ्गरुका पाठापाठी लवतरण एक 

विाबाट २ िना पने गरी 
स्वरोिगारी ३३००००  ३३०००० १२ १० ३२ 

 कार्ायर्नवर्न 

नभएको 

१६ सबमान तिा परामशय तालिम सबमान १५०००० १५०००० ० २० २० ४० कार्ायर्नवर्न  

१७ एक मलहने नेपािी साङ्केलतक भािा 

तालिम र साङ्केलतक भािाको पसु्तक 

लवतरण 

क्मता 

लवकास 
२५००००  २५०००० १० ५ १५ 

 कार्ायर्नवर्न 

नभएको 

१८ दृलष्टलवहीनिाई सेतो छिी प्रदान पहुचँ २५००० २४९७८ २२ १० ७ १७ कार्ायर्नवर्न  

१९ पोिण कनयर स्िापना स्वास््र् ३००००० २९९७२० २८० ५०० ५०० १००० कार्ायर्नवर्न  

२० पोिण लकट प्रदान गन े स्वास््र् २००००० २००००० ० ० ८० ८० कार्ायर्नवर्न  

२१ कुश िेती प्रवद्धनका िालग तालिम 

प्रदान 
स्वरोिगारी १५०००० १५०००० ० ५० ५० १०० 

कार्ायर्नवर्न  

२२ लवद्यािर्मा वालसङ् कनयर लनमायण एक 

विामा एक लवद्यािर् पने गरी ११ 

लवद्यािर् 

स्वास््र् ४००००० ३९८९९९ १००१ ३०० ३५० ६५० 

कार्ायर्नवर्न  

२३ व्र्ावसालर्क फुि िेती प्रवद्धयनका 

िालग कार्क्रम 
स्वरोिगार १००००० ९९९०० १०० २५ ३० ५५ 

कार्ायर्नवर्न  

२४ प्रशासलनक िचय  ३००००० ४९७५० २५०२५०      

िबमा ७०००००० ४४१६८५९ २५८३१४१ २६६४ २८८० ५५६४   



36 
 

१७. न्यानयक, सहकारी तथा संघसंस्था  
क) न्यायीक विििण (आ.ि.०७७।७८) 

अल्र्ा भई आएका मदु्दा दताय सं्र्ाः आ.व. २०७६/७७ बाट -१० 

      र्स आ.व.मा दताय भएका मदु्दा सं्र्ाः १९ 

      मिेलमिापबाट फछौट भएका मदु्दा सं्र्ाः ५ 

      लकनारा िागेका मदु्दा सं्र्ाः ८ 

      प्रलक्रर्ामा रहकेा मदु्दा सं्र्ा: १६ 

ख) िहकािी 

वि.नं. िहकािीको प्रकाि 
हस्तान्तिण भई आएका 

िहकािी िसं्थाहरु 

यि कायायलयमा र्दताय भएका 

िहकािी िसं्थाहरु 

१ बचत तिा ऋण सहकारी १३ - 

२ कृलि सहकारी ३२ ८ 

३ बहुउद्देश्र्ीर् सहकारी ५ - 

४ उपभोक्ता सहकारी  ४ - 

५ दगु्ध सहकारी ४ - 

६ मौरी पािन तिा मह उत्पादक स. १ - 

७ अर्नर् सहकारी  १ - 

८ 
िारेि भइ फाईि हस्तार्नतरण 

गररएका सहकारी  
७ - 

िबमा  ६७ ८ 

            नोट: तपषिलका िहकारी िंस्र्ाहरु एषककरण भई १ बहुउद्दशे्यीय ि. भएको । 

           १) बदु्ध मषहला बचत तर्ा ऋण,२) षिनजी बचत तर्ा ऋण, ३) घर-घरमा बचत तर्ा ऋण, 

           ४) अषभयान कृषि, ५) उज्जज्जवल मषहला कृषि र  ६) कृषि बहुउद्दशे्यीय िहकारी िंस्र्ाहरु एषककरण भई  

             षिनजी बहुउद्दशे्यीय िहकारी िंस्र्ा षल. भएको । 

ग) टोलविकाि िसं्था 

विा नं. 
टोि लवकास 

संस्िा सं्र्ा 

समहू सं्र्ा सामदुालर्क वन 

सं्र्ा 

अनमुलत लिएका 

संस्िा सं्र्ा 

नलवकरणको िालग 

लसफाररस लिएका सं्र्ा 

१ ११ ४ १ 

५३ न.पा. 
२२ बाणगंगा न.पा. 

३१ सलूचकृत 

२ ११ ३ ८ 

३ ७ १७ १ 

४ ७ ४ १ 

५ ८ ५ ३ 

६ ६ ४ १ 

७ ८ - २ 

८ ९ - ३ 

९ ९ १ ११ 

१० ११ १६ ३ 

११ १६ २५ २ 

िबमा १०३ ७९ ३६ 

 


