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१. नगरको पररचय 
क) नगरको पररचय 

बाणगङ्गा नगरपालिका ऐलिहालसक, धालमयक, पर्यटलकर् र व्र्ापाररक दृलिकोणि ेसामररक महत्व बोकेको नगरपालिका हो । 

बाणगङ्गा नगरपालिका लवश्वमान लचत्रमा २७ लिग्री  ३५ लमनेट उत्तरी अक्षाश दलेि २७ लिग्री ४८ लमनेट उत्तरी अक्षाश र ८३ लिग्री 

०३ लमनेट पवुी दशेान्िर दलेि ८३ लिग्री १४ लमनेट पवुी दशेान्िरको लबचमा अवलथिि रहकेो छ । 

कलपिवथि ुलिल्िाका सालवक गा.लव.स हरु बाणगङ्गा, हिौसा, पटना, गिहेिा ,कोपवा, मोलिपरु र भिवाििाई लमिाई नेपाि 

सरकारि े२०७३/८/१६ मन्त्री पररषदको लनणयर् बमोलिम बाणगङ्गा नगरपालिका घोषणा गरेको छ । मखु्र्ि बाणगङ्गा नलदको 

लसलचि क्षेत्र भएकै कारण र्स नगरपालिकाको नामाकरण बाणगङ्गा नगरपालिका हुन पलन थवाभालवक र न्र्ार्ोलचि दलेिन्छ । 

प्रालचन भालगरिी नलदको प्रलिक मालनएको र्ो बाणगङ्गा नलदको ऐलिहालसक , धालमयक ििा पर्यटलकर् महत्व रहकेो छ । भगवान 

रामचन्रि ेबनवासमा रहदँा पानीको समथर्ादलेि बाण प्रहार गरर पानीको मिु फुटेर ग ंगाको रुपमा पररणि भई बाणगङ्गा नलदको 

नामाकरण भएको बलुिन्छ। बाणगङ्गा नगरपालिका एक पावन भलूम िहाँ शाक्र् दशयनका प्रणेिा महषी कलपिमलुनको िपोभलूम, 

श्रङ्ृलगघाट ,मधवुनधाम, िक्ष्मणघाट, वगयद्धीघाट आलद पलवत्र लिियथििको सँगम रहकेो र्ो नलद र र्सको नामबाट पकुाररने र्स 

नगरपालिकाको महत्व पलन ऐलिहालसक हुने कुरामा लवश्वथि हुन सलकन्छ । 

र्स नगरपालिकाको पवूय िफय  कोठीनलद साििण्िी िंगि रुपन्दहेीको रुरपरु गा.लव.स पलिममा बदु्धभलूम नगरपालिकाको कोइिी 

नलद गोरुलसङ्गेको िंगि उत्तरमा अघायिाचँी लिल्िाको लसिगंगा नगरपालिका र दलक्षणमा कलपिवथि ुनगरपालिकाको लनग्िीहवा, 
िहदी र मार्ादवेी गाँउपालिकाको पिररर्ा रहकेो छ । बाणगंगा नगरपालिका लिल्िा सदरमकुाम िौलिहवा दलेि उत्तर िफय  १५ 

लक.मी को दरुीमा अवलथिि रहकेो छ। १५८९४ घरधरुी रहकेो बाणगङ्गा नगरपालिकाको कुि िनसंख्र्ा ७५२४२ रहकेो छ। 

िसमा मलहिा ४०३०९ र परुुष िनसंख्र्ा ३४९३३ छ । र्स नगरपालिका लभत्र बसोबास गने िाििालिमा िारु ब्राह्मण ,क्षेत्री 

,गरुुङ्ग, मगर ,दलिि, र्ादव र मसुिवान िगार्िका िाििालि रहकेा छन । लमश्रीि िाििालिको बसोबास रहकेो र्स बाणगङ्गा 

नगरपालिकामा बसोबास गने मालनसहरुको मखु्र् पेशा कृलष व्र्ापार उद्योग नोकरी ििा ज्र्ािादारी आलद रहकेो छ। र्हाँ मखु्र् गरी 

धान, मकै, गहु,ँ िोरी, माछापािन, कुिरुा ,मौरी पािन अन्र् पशपुािन िगार्िका कृलष ििा पशिुन्र् उत्पादनहरु बढी हुने 

गरेको छ। नगरपालिकाको शैलक्षक अवथिा हदेाय अन्र् नगरपालिकाको ििुनामा सन्िोषिनक दलेिन्छ । 

सरकारी ििा नीलि क्षेत्रबाट संचािन भएका शैलक्षक संथिाहरुको संख्र्ा ६९ पगुकेो छ । िसमा ४७ वटा सरकारी (सामदुालर्क) 

लवद्यािर् छन भन ेलनिी २२ वटा लवद्यािर्हरु रहकेा छन ्।बाि लवकास केन्रहरु थिापना भई संचािनमा रहकेा छन ्। लिल्िाम ै

बािमैत्री नमनुा लवद्यािर्को रुपमा पञ्च लन.मा.लव बिैिपरु, बाणगङ्गा २ थिालपि हुन सफि भएको छ भने सोही लवद्यािर्ि े

रालरिर् सरसफाई परुथकार समेि प्राप्त गरेको छ । त्र्थिै धालमयक रुपि ेसंचािन भएको मनकामना संथकृि लवद्यालपठसँगै गरुुकुि 

लशक्षा ििा मदरसाहरुि ेसमेि धालमयक लशक्षाको रुपमा र्ोगदान गरररहकेो दलेिन्छ । र्स नगरपालिकाको कुि िनसंख्र्ाको साक्षरिा 

८४.७% रहकेो छ । िनु लिल्िाको औसि साक्षरिा प्रलिशि ५७ मात्र रहकेो छ । र्सको ििुनामा लिल्िामा बाणगङ्गा 

नगरपालिकाको साक्षरिा प्रलिशि दर उच्च रहकेो दलेिन्छ । 

 



२. नगरपालिकाको आ.व.०७६।७७ मा सम्पादन भएका शाखागत लववरण 

२.१  प्रशासन शाखा  
 

क) स्वीकृत भएका ऐन, लनयम, कायिलवलध, लनदेलशकाहरुको लववरण 
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िभाबाट पारित 

१ बा.न.पा.को आलियक ऐन-२०७४ 
२०७४-०५-१९ 

२ बा.न.पा.को लवलनर्ोिन ऐन-२०७४ 
२०७४-०५-१९ 

३ 

न्र्ालर्क सलमलििे उिरुीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यलवलधका सबबन्धमा व्र्वथिा गनय बनेको 

ऐन-२०७४ 

२०७४-१२-०९ 
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६ बा.न.पा.को कृलष व्र्वसार् प्रवद्धयन ऐन-२०७४ 
२०७४-१२-०९ 

७ बा.न.पा.को सहकारी ऐन-२०७४ 
२०७४-१२-०९ 

८ बा.न.पा.को लशक्षा ऐन-२०७४ 
२०७४-१२-०९ 

९ बा.न.पा.को लवलनर्ोिन ऐन-२०७५ 
२०७५-०३-१७ 

१० बा.न.पा.को आलियक ऐन-२०७५ 
२०७५-०३-१७ 

११ लवपि िोलिम न्र्ूलनकरण ििा लवपि व्र्वथिापन गनय बनेको लवधेर्क 
२०७५-०३-१७ 
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२०७४-०४-२५ 

१६ बा.न.पा.को कार्यलवभािन लनर्माविी-२०७४ 
२०७४-०५-०३ 

१७ बा.न.पा.को कार्यसबपादन लनर्माविी-२०७४ 
२०७४-०५-०३ 

१८ बाणगंगा नगरसभा बैठक संचािन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-०५-१९ 

१९ लवषर्गि सलमलिहरुको गठन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-०५-१८ 

२० टोि लवकास सलमलि गठन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-०६-३१ 

२१ बा.न.पा.को लवपद ्व्र्वथिापन कोष संचािन कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-११-२८ 

२२ बा.न.पा.को ममयि संभार कोष संचािन कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-११-२८ 

२३ बा.न.पा.को उपभोक्ता सलमलि संचािन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-११-२८ 



सि.नं. ऐन, सनयमावली, काययसवसि, सनरे्दसिका 
काययपासलका/ 

िभाबाट पारित 

२४ पचास/ पचास िागि सहभालगिामा सिक कािोपते्र र्ोिना संचािन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-११-२८ 

२५ बाणगंगा रािपत्र प्रकाशन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-१२-०५ 

२६ बा.न.पा.को लशक्षा लनर्ामविी-२०७४ 
२०७४-१२-०९ 

२७ बाणगंगा रािपत्र प्रकाशन सबबन्धी कार्यलवलध-२०७४ 
२०७४-१२-०९ 

२८ बा.न.पा.को बिार अनगुमन लनदेलशका-२०७५ 
२०७५-०३-०१ 

२९ घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इिािि पत्र सबबन्धी कार्यलवलध-२०७५ 
२०७५-०३-०१ 

३० सबपलत्तकर व्र्वथिापन कार्यलवलध-२०७५ 
२०७५-०३-०१ 

३१ बा.न.पा.को कार्यसबपादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने कार्यलवलध-२०७५ 

२०७५-०८-२४ 

३२ सामदुालर्क लवद्यािर्मा करारमा लशक्षक छनौट सबबन्धी कार्यलवलध-२०७६ 
२०७६-०१-३१ 

३३ थवाथ्र् ििा सरसफाई कार्यलवलध-२०७६ 
२०७६-०२-०५ 

३४ प्राईभेट फमय दिाय सबबन्धी ऐन-२०७६ 
२०७६-११-०७ 

३५ थिानीर् िहको कर ििा गैरकर रािथव सबबन्धी ऐन,२०७६ 
२०७६-११-०७ 

३६ थिानीर् वािावरण ििा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण ऐन २०७६ 
२०७६-११-०७ 

३७ अटोररक्सा, ईररक्सा संचािन सबबन्धी कार्यलवलध २०७६ 
२०७६-११-०७ 

३८ एबबुिेन्स सञ्चािन लनदेलशका, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

३९ ब्र्वसार् दिाय सबबन्धी कार्यलवलध, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४० मेिलमिाप कार्यलवलध, २०७६  
२०७६-११-०७ 

४१ अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तहरुको िालग पररचर्–पत्र लविरण कार्यलवलध, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४२ ज्र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लविरण लनदेलशका, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४३ पशपुन्छी लबकास कार्यक्रम संचािन कार्यलबलध, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४४ पशपुन्छी लबकास कार्यक्रम संचािन लनदेलशका, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४५ संघसंथिा दिाय ििा नवीकरण कार्यलवलध, २०७६ 
२०७६-११-०७ 

४६ राहि सबबन्धी मापदण्ि-२०७६ 
२०७६-११-०७ 

४७ थिानीर् समहु गठन ििा परीचािन सबवन्धी कार्यलवधी,२०७६ 
२०७६-११-०७ 

४८ र्ालन्त्रक उपकरण संचािन ििा व्र्वथिापन लनदेलशका-२०७६ 
 

४९ सावयिलनक िररद लनर्माविी २०७६ 
 

५० थवाथ्र् संथिा थिापना, सञ्चािन थिरोन्नलि ििा सरसफाई मापदण्ि सबबन्धी कार्यलवधी, २०७७ 
 

 



 

 

ख)  शाखागत र तहगत कमिचारीहरुको लववरण 

कायायलय नगिपासलकाको कायायलय वडा कायायलय स्वास््य िसं्था 
कुल 

जम्मा 

पर्दकोड स्थायी किाि ज्यालार्दािी जम्मा स्थायी किाि ज्यालार्दािी जम्मा स्थायी किाि ज्यालार्दािी जम्मा  

कार्ायिर् प्रमिु १     १                 १ 

अलधकृि दशौं १     १                 १ 

अलधकृि आठौं ३     ३         १     १ ४ 

अलधकृि सािौं २     २         २     २ ४ 

अलधकृि छैठौं ११ २   १३ १     १ १५     १५ २९ 

सहार्क पाँचौं १२ २   १४ ७     ७ २३     २३ ४४ 

सहार्क चौिौ ८ २ ३ १३ १३     १३ १४ ७ १ २२ ४८ 

ठू.स.चा.प्रिम   ४   ४                 ४ 

ह.स.चा.चौिो १     १                 १ 

ह.स.चा.प्रिम   १   १                 १ 

सरुक्षा गािय   २   २                 २ 

का.स.चिुिय १     १ २     २ ३     ३ ६ 

का.स.पाँचौ ३     ३         ३     ३ ६ 

का.स.प्रिम   ३ १ ४ १ ११ १ १३   ११ ६ १७ ३४ 

कुि िबमा ४३ १६ ४ ६३ २४ ११ १ ३६ ६१ १८ ७ ८६ १८५ 

 

ग) दैलनक प्रशासन सम्बन्धी कायिको िालग प्रयोग भएका सफ्टवेयर एवं प्रलवलधहरुको लववरण: 

१. लिलिटि नागररक विापत्र प्रर्ोगमा रहकेो  

२. नेपािी लमलि वेसको ई-हालिरी (हाि नगरपालिका र विाहरुमा िगाईसलकएको र थवाथ्र् चौकीहरुमा िगाउन ेक्रममा रहकेो ।  

३. लिन्सी व्र्वथिापन सबबन्धी सफ्टवेर्र ििान भई प्रर्ोगमा रहकेो ।  

४. र्ोिना सबिौिा भकु्तानी फरफारक र सबपन्न प्रलिवेदन सलहिको अलभिेि र व्र्वथिापन सबबन्धी सफ्टवेर्रको प्रर्ोग भएको 

।  

५. अपाङ्ग ििा िेष्ठ नागरीक अलभिेि र पररचर्पत्र व्र्वथिापन सबबन्धी सफ्टवेर्रको प्रर्ोग भई कब्र्टुरको माध्र्मबाट 

पररचर्पत्र िारी गने सरुुवाि गररएको ।  

६. कमयचारी व्र्वथिापन प्रणािी सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गररएको ।  

७. संलचिकोष व्र्वथिापन प्रणािी (शतु्र) को प्रर्ोग गररएको ।  

८. नगर ििा विा कार्ायिर्का लसफाररस सबबन्धी सफ्टवेर्र प्रर्ोग गररएको ।  

९. नगरलभत्र रहकेा सहकारीहरुको मालसक आलियक लववरण प्राप्त अनिाईनको माध्र्मबाट गररएको ।  



 

 

 

घ) कमिचारीहरुको भनाि तथा लनलवतिभरण लववरण 

क्र.सं. नयााँ लनयुक्ती स्थायी नयााँ करार अवकाश  रालजनामा कैलियत 

१. ८ जना ४ जना ४ जना २ जना  

 

ङ) कायाििय प्रमुखहरुको हािसम्को अलभिेख 

क्र.सं. नाम/थर शे्रणी/तह कायिरत अवधी 
देखख सम्म 

१ श्री रामचन्द्र ढकाि रा.प.तृतीय २०७१।०८।१६ २०७१।१०।१८ 
२ श्री भेिराज खनाि रा.प.तृतीय २०७१।१०।१९ २०७३।१०।२० 
३ श्री रलवन्द्र प्रसाद चौधरी रा.प.तृतीय २०७३।१०।२० २०७३।१२।०८ 

४ श्री तुल्सीराम मरालसनी रा.प.लितीय २०७३।१२।०९ २०७६।०६।२६ 
५ श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा रा.प.लितीय २०७६।०६।२६ २०७६।०९।२३ 

६ श्री चुरामलण पन्थी रा.प.लितीय २०७६।१०।०६ हािसम्म 
     

 

च) कमिचारीहरुको भनाि तथा लनलवतिभरण लववरण 

क्र.सं. नयााँ लनयुक्ती स्थायी नयााँ करार अवकाश  रालजनामा कैलियत 

१. ८ जना ४ जना ४ जना २ जना  

 

छ) सूचनाको हक बमोलजम माग भएका सूचना मागका लनवेदनहरु र उपिब्धताको अवस्था 

१. हेिो सरकार मािि त प्राप्त भएको उजुरी र सो सम्बन्धी सूचना माग ------------------१ 

२. लनवेदन मािि त सूचना माग भएको -----------------------------------------------२ 

 

 

 



२.२  आलथिक प्रशासन 
क) स्वीकृत बजेट (रु.हजारमा)   

आलथिक 

बिि 

संघ प्रदेश 
आन्तरीक 

राजस्व 
अन्य कूि जम्मा बजेट 

लवलत्तर् शसिय लवशेष अन.ु रा. वािफाि समपरुक लवलत्तर् शसिय रा. वािफाि 
लवशेष 

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 

 

ख) खचि भएको बजेट (रु.हजारमा)    

आलथिक 

बिि 

संघ प्रदेश आन्तरीक राजस्व अन्य कूि जम्मा बजेट 

लवलत्तर् शसिय लवशेष अन.ु रा. वािफाि समपरुक लवलत्तर् शसिय रा. वािफाि लवशेष 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 

 

 

 



ग) बेरुजु 

आलथिक बिि 
िर्छ्यौट हुन बांकी 

बेरुजु 
यस आवको बेरुजु 

यस आ.व.सम्मको 

कूि बेरुजु 
िर्छ्यौट बेरुजु 

हािसम्म िर्छ्यौट हुन 

बांकी बेरुजु 

०७४।७५ ३११९००० ० ३११९००० ० ३११९००० 

०७५।७६ १०१७००० ० ४१३६००० ० ४१३६००० 

०७६।७७ िेखा पररक्षण नभएको 

 

घ) बजेट खर्च (रु.हजारमा) 

आलथिक बिि 
अनुमालनत खचि तिव भत्ता तथा 

प्रशासनीक खचि 
अन्य चािु तथा 

कायिक्रम खचि 
पूजीगत खचि 

कूि  यथाथि 

खचि 

प्रगलत प्रलतशत 

भौलतक लवलत्तय 

०७५।७६ ९३२३००.९५८   ४२८९७५.७४२ ८५७९१२.९६५   

०७६।७७ १०७५१६७.५८९   ५२०२५२.३७७ ८०००५१.४७०  ७४.४१ 

 

ङ) खर्च तथा विविय प्रगवत (०७६।७७) 

के्षत्र खर्य अनुमान यथाथय खर्य प्रगसत 

१. आसथयक सवकाि 
५६०४८.८५९ ३५५९७.८९२ ६३.५१ 

२. िामासजक सवकाि 
४२८२५७.७२६ ३६६९६६.९८९ ८५.६९ 

३. पूवायिाि सवकाि ४३९७९४.३६८ २७३१०५.२४० ६२.१० 

४. ििुािन तथा अन्तििम्बसन्ित 
१७२४६.८७० ९०८०.२५४ ५२.६५ 

५. कायायलय िरं्ालन तथा प्रिािसनक 
१३३८१९.७६६ ११५३०१.०९४ ८६.१६ 

६. वडास्तिीय योजना तथा काययक्रम ११०००० १०१६६२.३९६ ९२.४२ 

 

र्) आवथचक प्रशासन सम्बन्धी अन्य 

 

 

 

 

 



२.३  लशक्षा 
क) सामुदालयक लवद्यािय (शैलक्षक सत्र २०७६ सम्मको लववरण) 

क्र.सं. लवद्यािर्को नाम 
प्रधानाध्र्ापकको 

नाम 
सबपकय  नबवर कैलफर्ि 

सञ्चालिि 

 कक्षा 

लशक्षक दरवन्दी 
िबमा 

लवद्यािी संख्र्ा 
िबमा  

म. प.ु छात्रा छात्र 

१ लसद्धािय मा.लव.बुंची अलनरुद्ध पौिेि ९८४७१३५१८३ 

विा 

नं.१ १-१० ६ ३ ९ १५५ १२४ २७९ 

२ बाि मा.लव.वैररर्ा अिुयन शाही ९८५७०५०४७८ 

विा 

नं.१ १-१२ ९ ७ १६ २७३ २१९ ४९२ 

३ 

मनकामना संथकृि 

लवद्यालपठ 

मा.लव.नन्दनगर 

कृरणप्रसाद 

पोख्रेि ९८५७०५२४७१ 

विा 

नं.२ १-१० ० ० ० ७ ९५ १०२ 

४ 

पञ्च आधारभिु लवद्यािर् 

वैििपरु िगिराि रेग्मी ९८४७०३३४४४ 

विा 

नं.२ १-०८ ४ ३ ७ १२३ १३९ २६२ 

५ िनिा मा.लव. लपपरा रमेश पन्िी ९८५७०१२०९३ 

विा 

नं.२ १-१२ ८ १८ २६ ८२१ ९१८ १७३९ 

६ 

कलपिवथि ुआधारभिू 

लवद्यािर् रािपरु 

ििकबहादरु 

काकी ९८४७२८४५१५ 

विा 

नं.२ १-०५ २ ४ ६ ६५ ७५ १४० 

७ 

वािज्र्ोलि आधारभिू 

लवद्यािर् क्टैर्ा 

छलविाि 

ज्ञवािी ९८५७०५१८७२ 

विा 

नं.२ १-०५ ४ २ ६ ५८ ५० १०८ 

८ गौरी भवानी मा.लव.भक्तौिी 

गोपािप्रसाद 

चौधरी ९८६७३८९५९४ 

विा 

नं.३ १-१० ३ ५ ८ १५१ ११३ २६४ 

९ 

दगूायभवानी आधारभिु 

लवद्यािर् कमयहना चन्रप्रसाद िारु ९८४७१९१५३२ 

विा 

नं.३ १-०८ १ २ ३ ६३ ४१ १०४ 

१० 

कोलटर्ा आधारभिु लवद्यािर् 

गंगौलिर्ा 

कृरणप्रसाद 

िनाि ९८५७०५१०२३ 

विा 

नं.३ १-०५ १ ३ ४ ३१ १९ ५० 

११ 

शान्िी आधारभिु लवद्यािर् 

िुंगहवा रामिी ठाकुर ९८४७५४४०८३ 

विा 

नं.४ १-०८ १ ५ ६ ४६ ३९ ८५ 

१२ 

लसद्धािय आधारभिु लवद्यािर् 

गिेहिा श्रिृना न्र्ौपाने ९८४७२१४८१२ 

विा 

नं.४ १-०८ ५ २ ७ १०० १०९ २०९ 

१३ बाणगंगा मा.लव.गिेहिा 

रामप्रसाद 

भण्िारी ९८५७०५२५७१ 

विा 

नं.४ १-१२ १० १३ २३ ३६८ ३१७ ६८५ 

१४ 

सरथविी आधारभिु लवद्यािर् 

ठांटी शलुशिा चौधरी ९८०७४६५८८० 

विा 

नं.३ १-०३ १ ० १ १६ १० २६ 

१५ महने्र मा.लव.कोपवा कामिा चौधरी ९८४७२८६९१४ 

विा 

नं.५ १-१२ ५ १५ २० ४२१ ३८९ ८१० 

१६ 

अन्िरालरिर् र्ुवावषय 

आधारभिु लवद्यािर् 

सेमरिोर शबभ ूिारु ९८४७२८८५३८ 

विा 

नं.५ १-०५ १ २ ३ २७ १९ ४६ 

१७ 

श्र्ामा आधारभिु लवद्यािर् 

मटेररर्ा 

ओमप्रकाश 

पौिेि ९८४७२०३५८६ 

विा 

नं.५ १-०५ २ १ ३ ५० ५५ १०५ 

१८ मा.लव.िण्िा  कृरणा टण्िन ९८४७०४६६०४ 

विा 

नं.५ १-१२ ६ ११ १७ २२९ १८५ ४१४ 

१९ 

िक्ष्मणघाट मा.लव. 

िक्ष्मणघाट चेिनाि पौिेि ९८४७०४४५९४ 

विा 

नं.६ १-१० २ ८ १० १९६ १३८ ३३४ 

२० 

ज्ञानोदर् आधारभिु लवद्यािर् 

सुठौिी कमिा लगरी ९८४७०६१२१२ 

विा 

नं.६ १-०८ २ २ ४ ७१ ८३ १५४ 

२१ 

नवदगुाय आधारभिु लवद्यािर् 

मोलिपरुिांिा विराम पाण्िे ९८४७१६०९२२ 

विा 

नं.७ १-०८ ४ ५ ९ १२२ १०५ २२७ 

२२ 

िनचेिना आधारभिु 

लवद्यािर् वनगाई शबभरूाम िनाि ९८४७०३३२८७ 

विा 

नं.७ १-०८ १ २ ३ १५३ १४६ २९९ 

२३ िनज्र्ोलि मा.लव.मोलिपरु 

लवरण ुप्रसाद 

भण्िारी ९८५७०४४६६५ 

विा 

नं.७ १-१२ ७ १३ २० ३९० ३१२ ७०२ 

२४ 

िनसेवा आधारभिु लवद्यािर् 

मोमी ज्ञानराि पाण्िे ९८४७०९१५५१ 

विा 

नं.८ १-०८ २ ७ ९ ९२ १०३ १९५ 



क्र.सं. लवद्यािर्को नाम 
प्रधानाध्र्ापकको 

नाम 
सबपकय  नबवर कैलफर्ि 

सञ्चालिि 

 कक्षा 

लशक्षक दरवन्दी 
िबमा 

लवद्यािी संख्र्ा 
िबमा  

म. प.ु छात्रा छात्र 

२५ बाणगंगा मा.लव.िौगाई कुिराि पौिेि ९८५७०५०५७९ 

विा 

नं.८ १-१२ ४ ११ १५ ५७६ ४८६ १०६२ 

२६ 

िननी आधारभिु लवद्यािर् 

मधवुन रुरमार्ा पौिेि ९८४७१३३३३२ 

विा 

नं.८ १-०८ ४ २ ६ १६१ १३२ २९३ 

२७ 

सूर्ोदर् आधारभिु लवद्यािर् 

च्प्रगाउ धमयराि भट्टराई ९८४७१३४९६८ 

विा 

नं.८ १-०५ १ २ ३ ७२ ४० ११२ 

२८ 

वरकलिर्ा आधारभिु 

लवद्यािर् वािापरु ररिा भट्टराई ९८४७२१४९१८ 

विा 

नं.८ १-०३ ० ० ० २३ २१ ४४ 

२९ 

शदु्धोधनिनिीवन 

मा.लव.भिवाि अलनिा कं िेि ९८४१९५४३१६ 

विा 

नं.९ १-१२ ४ १२ १६ २८५ २५७ ५४२ 

३० 

वािकल्र्ाण आधारभिु 

लवद्यािर् वदयहवा गोमा लगरी ९८४७२६४०६५ 

विा 

नं.९ १-०८ २ ३ ५ ११८ १११ २२९ 

३१ 

राम आधारभिु लवद्यािर् 

पिररर्ा ओमिाि लगरी ९८५७०७१३६० 

विा 

नं.९ १-०८ ३ २ ५ ७५ ६५ १४० 

३२ भरिापरु आधारभिु लवद्यािर्  कमि पौिेि ९८४७४०५२७२ 

विा 

नं.९ १-०७ २ ३ ५ ९३ ७३ १६६ 

३३ 

गौिमबदु्ध आधारभिु 

लवद्यािर् कुसुमिांिा बिराम आचार्य ९८४७१६१०३२ 

विा 

नं.९ १-०५ १ २ ३ २८ ६० ८८ 

३४ कामिा मा.लव.करेलिर्ा 

चोिानाि 

ज्ञवािी ९८५७०३७५१९ 

विा 

नं.१० १-१० २ ९ ११ २०६ १९५ ४०१ 

३५ 

िनकल्र्ाण आधारभिु 

लवद्यािर् वािापरु लशव पोख्रेि ९८४७१४९७९८ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

१ २ ३ १७ १९ ३६ 

३६ 

कोठीनदी आधारभिु 

लवद्यािर् गोगापरु रामििन िारु ९८१९४७२६४९ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

२ १ ३ १५ १५ ३० 

३७ 

सरथविी आधारभिु लवद्यािर् 

ििनपारा धािानन्द न्र्ौपान े ९८४७४१८४८२ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

२ १ ३ ५९ ३६ ९५ 

३८ 

शारदा आधारभिु लवद्यािर् 

मिौवा लशव लबि ९८०४४१३६६१ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

२ १ ३ ३० २८ ५८ 

३९ 

बाि आधारभिु लवद्यािर् 

वनकट्टा केशव काफ्िे ९८०६९२६९२१ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

१ २ ३ १७ १२ २९ 

४० 

ने.रा.आधारभिु लवद्यािर् 

अलहरौिी सञ्िु िनाि ९८४७२१६६६१ 

विा 

नं.१० 

१-०५ 

३ ० ३ ८६ ३५ १२१ 

४१ 

मदरसा अिइथिाह 

कोरलर्ाचोक 

अव्दिु वालहद 

अन्सारी ९८१७४५००३० 

विा 

नं.१० १-०२ ० ० ० ५५ ४० ९५ 

४२ ओदारी मा.लव.ओदारी शभुािर भसुाि ९८४७२६९३२५ 

विा 

नं.११ १-१२ ६ १२ १८ २६२ २३७ ४९९ 

४३ हमेराि म्.ँलव. हिौसा िलु्सीराम र्ादव ९८४७०३८१९४ 

विा 

नं.११ १-१२ ९ १४ २३ ३२८ ३३३ ६६१ 

४४ सूर्ोदर् मा.लव.वरवा 

िगन्नाि 

मरालसनी ९८५७०५०९६७ 

विा 

नं.११ १-१२ ६ १७ २३ ४३६ ३६५ ८०१ 

४५ 

आदशय आधारभिु लवद्यािर् 

भि्िीहवा िारालवक्रम शाह ९८४७०४०३६५ 

विा 

नं.११ १-०७ २ २ ४ १२३ १०४ २२७ 

४६ 

आधारभिु लवद्यािर् 

घरवलुधर्ा बच्चरुाम िारु ९८४७०४०७५१ 

विा 

नं.११ 

१-०५ 

२ ४ ६ ८५ ८८ १७३ 

४७ 

िनसहर्ोग आधारभिु 

लवद्यािर् मैनहरा रामबहादरु िारु ९८४७०६२१४२ 

विा 
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क) संस्थागत लवद्यािय (शैलक्षक सत्र २०७६ सम्मको लववरण) 



क्र.

सं 
लवद्यािर्को नाम प्र.अ.को नाम सबपकय  नबवर 

२०७४ २०७५ २०७६ 

छात्रा  छात्र िबमा  छात्रा  छात्र िबमा  छात्रा छात्र 
ि

बमा  

१ आवरलवज्िम वोलिगं नारार्ण प्रसाद शमाय ९८५७०५९१५९ २२५ ३०७ ५३२ १६९ २४८ ४१७ १७६ २३७ ४१३ 

२ ज्ञानपञु्ि मा.लव.रािपरु सरेुन्र पाण्िे ९८६७१११२६० १६३ १८८ ३५१ २२५ २७४ ४९९ १२२ १५७ २७९ 

३ लहिवटय मा.लव.लपपरा सरेुन्र पाण्िे ९८५७०६९७४२     ० ३२५ ४०७ ७३२ २५१ ३३५ ५८६ 

४ होराइिन मा.लव.लसलद्धपरु वासदुेव लघलमरे ९८५७०५१९७४ २४१ ३२७ ५६८ २५० ३३५ ५८५ १४९ २७२ ४२१ 

५ गोल्िेन होराइिन मा.लव. लदपक अलधकारी ९८४७०५१६६५     ० ३१२ ५१२ ८२४ २५१ ३९० ६४१ 

६ समिा थकुि अमिृ लघलमरे ९८५११८३४६१ ० ० ०     ० ७६ ७९ १५५ 

७ वािज्र्ोलि मा.लव.गिेहिा शवेन्रदेव िनाि ९८५७०६१९९३     ० २८८ ४१३ ७०१ २८८ ४०२ ६९० 

८ राइलिि. थटार वोलिगं िुकबहादरु िापा ९८४७०८३८४९     ० ५६ ९७        ६६ १०५ १७१ 

९ 
कलपिवथिु ज्ञानज्र्ोलि 

लशक्षा सदन 
ठाकुर पोख्रेि ९८४७३६४५६९ २२७ ३०२ ५२९ २४३ ३०५ ५४८ १८९ २४३ ४३२ 

१० पाररिाि मा.लव. भोिराि शमाय ९८४७०६२४५८ ३०५ ४३८ ७४३ ३४० ४८० ८२० ३३७ ५०७ ८४४ 

११ 
सैलनक साइलनगं वोलिगं 

मोलिपरु 
लवन्द ूके.सी. ९८४७११७२७६     ० ३३ ५५ ८८ ३१ ४९ ८० 

१२ भ.ुप ुसैलनक मा.लव.पलु्चोक  रिकुमार के्षत्री ९८५७०५२३२२ १२८ १६१ २८९ ३१ २५ ५६ १२० २७५ ३९५ 

१३ 
कलपिवथिु लवद्यामन्दीर 

मा.लव.वोिगाउ 
िगेन्र पौिेि ९८५७०३१८३६ १९७ २७० ४६७ २२१ २७४ ४९५ १०१ १३१ २३२ 

१४ लचल्िेन्ि एकािमी वोिगाउ केशव सापकोटा ९८५७०५०३९७     ० १३६ २८३ ४१९ १२८ २२७ ३५५ 

१५ र्नुाइटेि थटुिेन्ट एकेिमी सोभािर भसुाि ९८५११४६८६५     ०     ०     ० 

१६ सगरमािा मा.लव भिवाि छत्र पाण्िे ९८४४७१६१३५ १११ १४१ २५२ १०२ १२१ २२३ ७६ १११ १८७ 

१७ सनफिावर बोलिगं सन्दीप पाण्िे 
९८५७११०४४१

८ 
७३ १२२ १९५ ८६ १३१ २१७ ८९ १२२ २११ 

१८ रोर्ि एिान्स थकुि 

नन्द लकशोर/ 

राधेश्र्ाम चौधरी 

शकु्ि 

९८१४४२४२९५     ०     ० ९१ १२५ २१६ 

१९ 
हिौसा लिलटिथटार 

मा.लव.ओदारी 
सनु्दर पाण्िे ९८५७०५०३५० २८८ ४६८ ७५६ २९५ ४९१ ७८६ २२४ ४१३ ६३७ 

२० थकाइिायक मा.लव.ओदारी िोिाकान्ि िुमे्र ९८५७०२८८४८ २४४ ३८८ ६३२ २३८ ४०९ ६४७ १८० २९९ ४७९ 

२१ एभरग्रीन मा.लव.वरवा कृरण अलधकारी ९८६७१३४२४९     ० १९८ २५१ ४४९ १८० २४२ ४२२ 

२२ ए.लभ.एम लवद्यािर् इन्रिीि चौधरी ९८५७०५०३५८     ०     ० ५० ८५ १३५ 

२३ 
आकाश आधारभिु 

लवद्यािर् 
लवरेन्र सेन ९८४७१०७१९३     ०     ० ५९ ११३ १७२ 

२४ अन्नपणूय मा.लव.कोपवा िेमराि भसुाि ९८५७०५१९४४     ०     ० ३१७ ४९४ ८११ 

२५ बाणगंगा बोलिगं थकुि नरेन्र भण्िारी ९८५७०५०४३४     ०     ० ४७ ६५ ११२ 
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ख) शैलक्षक (आलथिक बिािनुसार) 



शैलक्षक सत्र    
लशक्षक दरबन्दी कायिरत लशक्षक लवद्याथी संख्या 

मलहिा पुरुि जम्मा मलहिा पुरुि जम्मा छात्र छात्रा जम्मा 

२०७४ १४८ २३६ ३८४ १४७ २३५ ३८२ ७३२५ ६६२५ १३९५० 

२०७५ १४८ २३६ ३८४ १४७ २३४ ३८१ ६७९३ ५९४७ १२७४० 

२०७६ १४८ २३६ ३८४ १४८ २३६ ३८४ ७२०० ६५८८ १३७८८ 
 

ग) लशक्षा युवा तथा खेिकुाँ द शाखाबाट सम्पादन भएका योजना कायिक्रम र खचि 

आलथिक बिि 
शसति अनुदान तिि  

कूि खचि प्रगलत प्रलतशत 
चािु तथा कायिक्रम खचि भौलतक संरचना तथा पूजीगत खचि 

०७४।७५    
 

०७५।७६ 
२०६८९६६२१।३७ ४६०००००।०० २११४९६६२१।३७   

०७६।७७ 
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घ) लशक्षक लवद्याथी अनुपात 

शैलक्षक शत्र 
अनुपात 

मा.लव. आधारभुत 

२०७४ ४९:६३ २८:४ 

२०७५ ४०:४१ ३५:०५ 

२०७६ ५०:४७ ३१:६६ 

 

 

२.४ स्वास्थ्य 

क) थवाथ्र् संथिा र सेवाको लववरण 

लस.नं. थवाथ्र् संथिा विा एकपटक सेवा 

लिन लवरामी 

दोहोररएर सेवा लिएका 

लवरामी संख्र्ा 

थवाथ्र् संथिाबाट 

सतु्केरी गराईएको संख्र्ा 

१ आधारभिू थवाथ्र् सेवा केन्र १ ७९८ १७  

२ लपपरा अथपिाि २ २८७०२ २१५७ ३२६ 

३ आधारभिू थवाथ्र् सेवा केन्र ३ ७६५ ४३  

४ गिेहिा थवाथ्र् चौकी ४ ६८५२ १४१४  

५ कोपवा थवाथ्र् चौकी ५ ७८७६ १२०४ ६३ 

६ आधारभिू थवाथ्र् सेवा केन्र ६ १०७५   

७ आधारभिू थवाथ्र् सेवा केन्र ७ १६९६   

८ मोलिपरु थवाथ्र् चौकी ८ ९६२१ २५९८  

९ भिवाि थवाथ्र् चौकी ९ ६६८९ १४८४  



लस.नं. थवाथ्र् संथिा विा एकपटक सेवा 

लिन लवरामी 

दोहोररएर सेवा लिएका 

लवरामी संख्र्ा 

थवाथ्र् संथिाबाट 

सतु्केरी गराईएको संख्र्ा 

१० पटना थवाथ्र् चौकी १० ६५२२ १३९५  

११ हिौसा थवाथ्र् चौकी ११ ११७९१ १२६६ ३३ 

िबमा ८२३८७ ११५७८ ४२२ 

 

ि) COVID-19  सबबन्धी लववरण 

लस.नं. कवारेन्टाइन विाहरू िबमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ कवारेन्टाइनमा बसेको व्र्लक्त संख्र्ा १६५ ४५ २३ ४७ ५३ १०१ ८१ ९९ १०१ ५२ १५८ ९२५ 

२ लप.लस.आर. िाँच गररएका व्र्लक्त संख्र्ा १६३ ६८ ५० ५२ ४४ ८४ ९९ ७८ १०२ ८३ १३७ ९६६ 

३ पोलिलटभ देलिएका व्र्लक्त संख्र्ा १० २ ८ ३ १ ३ ९ ३ १४ ५ १२ ७० 

४ नेगेलटभ देलिएका व्र्लक्त संख्र्ा १५३ ६६ ४२ ४९ ४३ ८१ ९० ७५ ८८ ७८ १२५ ८९६ 

५ RDT मात्र गररएको संख्र्ा ३९ ५ ८ २५ ४२ ४४ १८ ८० ५१ ० ४६ ३५८ 

६ कवारेन्टाइन थिापना गररएका थिान             

७ क्वारेन्टाइन बेि संख्र्ा १३५ ३० २५ ४५ ९० ५५ ५५ १०० ६० ६० ५० ७०५ 

 

ग) थवाथ्र् सबबन्धी अन्र् लववरणः- 

  



२.५ कृलि 
क) कृलि िमिहरुको लववरण 

विा 

नं. 

दिाय भएका कृलष 

फमयहरुको संख्र्ा 

दगु्ध िेरी 

संख्र्ा 

मासपुसि 

संख्र्ा 

संकिन 

केन्र 

फिफुि ििा 

सब्िी पसि 
िबमा 

१ ५ ८ ९ १ ३ ५ 

२ १ २ २  ४ १ 

३  १३ ५    

४ ३ ११ ४  १ ३ 

५ १ ४ ३ १  १ 

६  ३ ३  १  

७ ३ १ २  २ ३ 

८ २ १७ ५  १ २ 

९  १२ २    

१०  ७ २  १  

११  ३३ ७  १  

िबमा १५ ७५ ४४ २ १४ १५ 

 

ि) िचय लववरण 

आलियक बषय 

शसिय अनदुान िफय  

कूि िचय प्रगलि प्रलिशि चािु ििा 

कार्यक्रम िचय 
भौलिक संरचना ििा पिूीगि िचय 

०७४।७५    
 

०७५।७६ 
५१२९९२३.६ २५००००० ७६२९९२३।६ १०० 

०७६।७७ 
१०००००० ८६२९८५७ ९६२९८५७ १०० 

 

ग) उत्पादन सबबन्धी लववरण 

आ.व. 

कूि ििेी 

र्ोग्र्  

िलमनको 

अलभिेि 

   सरदर उत्पादन 

क्षेत्रफि धान क्षेत्रफि 

गहु ँ क्षेत्रफि मकै 

०७४।७५ 
१०१५० ८९८२ ४२२१५ ३१५ १४४९ ४६२२ १६४५४ 

०७५।७६ 
१०१५० ८९८५ ४२२३० ३३० १५१८ ४६३० १६६६८ 

०७६।७७ 
१०१५० ९११५ ४३७५२ ३५० १६८० ४६८० १७३१६ 

घ) अन्र् 



१. कृलष लमटर लसफाररस संख्र्ा -  ८ वटा 

     २. आ.व. २०७६/०७७  बालषयक  कार्यक्रम ििा  प्रगिी लववरण 
 

बिटे रु ०००  

क्र.सं. कार्यक्रम/लक्रर्ाकिाप इकाइय 

बालषयक िक्ष्र् बालषयक प्रगलि 

पररमाण बिटे पररमाण बिेट 
लबलत्तर् िचय 

प्रलिशि 

क नगिपासलका स्तरिय             

१, ७५ प्रलिशि अनुदानमा च्र्ाउ बीउ लबिरण ििा ढुवानी अनुदान कार्यक्रम  पटक २ ३२० २ ३२० १००,० 

२, उत्कृष्ठ कृषक समहु/ कृषक सबमान कार्यक्रम पटक १ ५०   ० ०,० 

३, करेशावारी लवथिारका िागी लसिलकट लविरण पटक ३ ९०० ३ ९०० १००,० 

४, िरकारी ्र्ाकेि प्रदयशन संख्र्ा ४५ २२५ ४५ २२५ १००,० 

५, 
५० प्रलिशि अनुदानमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम शि प्रलिशि ढुवानी सलहि 

(धान / गहु) 
हके्टर १५० ५०० १७३ ५०० १००,० 

६,  ५० प्रलिशि अनुदानमा मागमा आधाररि व्र्वसालर्क कृलष  कार्यक्रम पटक १ १५०० १ १५०० १००,० 

७, 
७५ प्रलिशि अनुदानमा व्र्वसालर्क िरकारी िलेिका िागी ्िालिक मलल्चङ 

कार्यक्रम 
पटक १ ३०० १ ३०० १००,० 

८, ८५ प्रलिशि अनुदानमा  साना लसंचाइय ममयि सबभार ििा लनमायण पटक २ २९०० २ २७५० ९४,८ 

१, 
५० प्रलिशि अनुदान ििा ्र्ाकेिीङ चािय  अनुदानमा बषे फिफुि लवरुवा 

लविरण ढुवानी समिे 
पटक १ १५० १ ० ०,० 

२, ५० प्रलिशि अनुदानमा मौरी गोिा ििा घार लविरण कार्यक्रम ढुवानी समिे पटक १ २०० १ २०० १००,० 

३, आइ. लप. एम. कृषक पाठशािा सचािन संख्र्ा ३ ३०० २ २०० ६६,७ 

५, कृलष मेिा प्रदयशनी पटक १ २०० १ २०० १००,० 

६, कृलष सबवलन्ध सचुना प्रशारण पटक ३ ३० ३ १५ ५०,० 

७, कार्यक्रम अनुगमन ििा प्रशासलनक िचय पटक ३ ३२४ ३ ३२४ १००,० 

८,  िद्धान्न बािीको उत्पादन प्रदशयन  संख्र्ा २० १०० २० १०० १००,० 

९, बािी उपचार लशलवर ििा लबषादी सचेिना कार्यक्रम पटक ३ ३०० २ २०० ६६,७ 

१०, बािी प्रलिर्ोलगिा ििा क्रप कटीङ (धान / गहु) पटक २ ५० २ ५० १००,० 

११, माटो िाँच लशवीर संचािन पटक १ २००   ० ०,० 

१२, रालरिर् धान लदवश कार्यक्रम पटक १ १०० १ २१ २०,७ 

ख २६३३२- िितय अनुर्दान             

१ कृसि सवभाग-३१२०१०११             

१,१ सहकारी लसचाइ, साना लसंचाइय ममयि सबभार ििा लनमायण  पटक 
१ ५०० १ 

५०० १००,० 

२ केन्रीय कृसि प्रयोगिाला काययक्रम-३१२०११०५             

२,१ भकारो सधुार कार्यकृम संख्र्ा ३० ३०० ३० ३०० १००,० 

२,२ माटो पररक्षण गरर माटो सधुारको िालग सामाग्री /प्रलबलध/लबिरण /हथिान्िारण पटक 
१ २०० १ 

२०० १००,० 

३ 
कृसि पूवायिाि सवकाि तथा कृसि यासन्त्रकिण प्रवियन काययक्रम-

३१२०११०६   
      

    

३,१ कृलष उपि बिार संकिन केन्र लनमायण (कोपवा) पटक १ ५००० १ ५००० १००,० 



३,२ कृलष उपि बिार संकिन केन्र लनमायण (बैररर्ा) पटक १ ४००० १ ४००० १००,० 

   कुल जम्मा     १८६४९,० २९६,७ १७८०४,७ ९५,५ 

 

२.७ पशु 

क) पश ुफमयहरुको लववरण 

विा नं. 
दिाय भएका पश ुफमयहरुको 

संख्र्ा 
दगु्ध िेरी संख्र्ा मासपुसि संख्र्ा 

अन्र् 

१ १४ २ ०  

२ २७ २ १  

३ ०९ ० १  

४ २६ १ २  

५ १८ १ ०  

६ ३२ १ ०  

७ ०७ ० ०  

८ ४४ १ १  

९ १९ ० ०  

१० १५ १ ०  

११ ३० १ ०  

िबमा २४१ १० ५  

 

ि) पशिुफय का कार्यक्रमहरुको िचय लववरण 

आलियक वषय नगरथिरीर् कार्यक्रम िफय  शसयि अनदुान िफय  

चािु कार्यक्रम 

िचय 

भौलिक 

संरचना ििा 

पुंलिगि िचय 

कुि िचय प्रगलि 

प्रलिशि 

चािु कार्यक्रम 

िचय 

भौलिक 

संरचना 

ििा 

पुंिीगि 

िचय 

कुि िचय प्रगलि 

प्रलिशि 

०७४/०७५ १७,५५,४००। ३,३३,०००। १९,५८,५६०। ९३।८० २१,०१,५४०। ०।०० २०,११,५४०। ९५।८० 

०७५/०७६ १९,००,०००। ०।०० १९,००,०००। १०० २७,७८,०००। ०।०० २५,१८,७५०। ९०।७० 

०७६/०७७ ७७,८०,०००। ०।०० ६२,६५,०००। ८०।६० ६,४५,०००। ०।०० ५,३७,०००। ८३।३० 

 

 

ग) उत्पादन सम्बन्धी लववरण 

आ.व. 
सरदर उत्पादन 

दुध मासु अन्य 

०७४।७५ ५२१३ (मे.टन) ३८५ (मे.टन) १६४७ (हिार गोटा) 



०७५।७६ 
५४६८  (मे.टन) ३९९ (मे.टन) १७१९ (हिार गोटा) 

०७६।७७ ५८२६ (मे.टन) ४१६ (मे.टन) १८०९ (हिार गोटा) 

 

 

२.८ योजना 
क) योजनाहरुको लववरण (आ.व.०७६।७७) 

 

सि.नं. योजना ि काययक्रम ठेगाना 
सवसनयोजन 

रु. 

लागत 

िहभासगता 

कुल 

मूल्याङ्कन 

िकम 

कायय गने िमुह 

१ र्ोिना सफ्टवेर्र अपिेट बा.न.पा. ९९४४० ० ९९४४० संथिागि 

२ लिन्सी व्र्वथिापन सफ्टवेर्र ििान बा.न.पा. १८०८०० ० १८०८०० संथिागि 

३ लवपद ब्र्वथिापन ििा ििवार्ु उत्िानशीि र्ोिना लनमायणका 

िालग विाथिररर् िालिम 

बा.न.पा. ३००००० ० २५४६२४ व्र्लक्तगि 

४ रािमागय देलि िनिा मा.लव. को गेट हुदै गोबलिर्ा चोक िोि्ने 

सिक कािो पते्र 

बा.न.पा.-२ ९००००० १८२९३६ १२४२४०१ उपभोक्ता सलमलि 

५ माटो र आमाका िालग भान्सा नै औषाधािर् कार्ायक्रम बा.न.पा. ४७९००० ० ४७९००० व्र्लक्तगि 

६ कल्र्ाणेश्वर मलन्दरमा माटो पटान बा.न.पा.-२ ५०००० १००६० ७०६१४ उपभोक्ता सलमलि 

७ िण्िा गाउँ लभत्र लवद्यिु िार ििान बा.न.पा.-५ १००००० १८२६५ १२६७०९ उपभोक्ता सलमलि 

८ अगायलनक िेिी िालिम भान्सा नै औषधािर् बा.न.पा.-७ १५८००० ० १५८००० व्र्लक्तगि 

९ दश ैपलुणयमा सरार् नाच सरक्षण मोलिपरुिािा बा.न.पा.-७ ५०००० ० ५०००० व्र्लक्तगि 

१० पलु्चोक बोिगाउँ र च्परगाउँ सिक बिार के्षत्र लनर्लमि सरसफाई 

अलभर्ान 

बा.न.पा.-८ १५०००० ३०८६८ १८४५६८ उपभोक्ता सलमलि 

११ ओदारीको कबिहि लनमायण बा.न.पा.-११ ८००००० १६७६५२ ९७१५०२ उपभोक्ता सलमलि 

१२ कोईरािा चोकदेलि लबशनपरुा चोकसबमको सिकको थिर उन्नलि 

ििा ररटेलनग वाि लनमायण  

बा.न.पा.-२ १७००००० ३४१३१४ २०४८०८२ उपभोक्ता सलमलि 

१३  विा १ का लबलभन्न ग्राभेि सिक ममयि गने काम  बा.न.पा.-१ १६४८६७ ३३६४८ १९९४४६ उपभोक्ता सलमलि 

१४ विा न.४ का लबलभन्न ग्राभेि सिक ममयि बा.न.पा.-४ २१६२१९ ४३९२८ २६७९०९ उपभोक्ता सलमलि 

१५ विा ६ का लबलभन्न ग्राभेि सिक ममयि गने कार्य बा.न.पा.-६ १४७१९७ २९६२२ १७७२५० उपभोक्ता सलमलि 

१६ विा १० का लबलभन्न ग्राभेि सिक ममयि गने कार्य बा.न.पा.-१० ३१७८८३ ६३७१२ ३८२८७१ उपभोक्ता सलमलि 

१७ विा न. ७ का सिक ममयि सबभार गने काम बा.न.पा.-७ १७२१५७ ३५९२८ २१२४८४ उपभोक्ता सलमलि 

१८ विा न. ९ का लवलभन्न सिक ममयि गने काम बा.न.पा.-९ २९३७०० ५९३३१ ३५५१०१ उपभोक्ता सलमलि 

१९ ईिाका प्रहरी कार्ायिर् पवुायधार लनमायण  बा.न.पा.-२ २००००० ४०५३९ २४४०३३ उपभोक्ता सलमलि 

२० िेलशश पिमा पक्की नािी लनमाणय लनरन्िरिा बा.न.पा.-१ २००००० ४०६५९ २४०२४५ उपभोक्ता सलमलि 

२१ राधा कृरण मलन्दरमा िथट लनमायण बा.न.पा.-२ २००००० ४०९६६ २४२४४६ उपभोक्ता सलमलि 

२२ बौद्ध गुबबा सरक्षण कबपाउण्ि वाि लनमायण बा.न.पा.-२ २००००० ४०१८८ २४४१३९ उपभोक्ता सलमलि 

२३ विा न. २ का लवलभन्न सिक ममयि ििा गार्वेि बा.न.पा.-२ २६९४९७ ५४४१९ ३२४७८६ उपभोक्ता सलमलि 

२४ ििनपारा लससहवा टोिमा माटो पटान र गार्वेि बा.न.पा.-२ ३००००० ६०७२० ३६१७५१ उपभोक्ता सलमलि 

२५ दलिि द्धारा लनलमयि मलन्दर ममयि बा.न.पा.-४ १५०००० ३०५३६ १८०५३६ उपभोक्ता सलमलि 

२६ िमुानलसहको घर देलि मेर्र लसहको घर सबम बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-९ २५०००० ५१८७९ ३०६९१० उपभोक्ता सलमलि 
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२७ बदयहवा नमैर्ा कोईिा नहर लनमायण  बा.न.पा.-९ ३५०००० ७१४४४ ४२५४०१ उपभोक्ता सलमलि 

२८ ब्िि वैंक पवूायधार बा.न.पा.-१ ८००००० १५७६३१ ९५७६३१ उपभोक्ता सलमलि 

२९ प्रकेटेश्वर महादेव मलन्दरको पलिम देलि उत्तर िाने सिक ग्राभेि बा.न.पा.-२ १५०००० ३००२१ १८१२५७ उपभोक्ता सलमलि 

३० महने्र िोकमागय देलि लनववुा लसमाना सबम सिक ग्राभेि 

रामचन्रको घर देलि अन्ि ुपेग्नीको घर सबम र िलसकिा सनुारको 

घर देलि िक्ष्मण कुवरको घर सबम बाटो ग्रावेि ६०० लमटर 

बा.न.पा.-१ ४००००० ८१२२६ ४८२९४५ उपभोक्ता सलमलि 

३१ सघयष टोिमा बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-१ ३००००० ६०१५७ ३६२६४६ उपभोक्ता सलमलि 

३२ सावयिलनक थिानमा िथटलवन लविरण बा.न.पा.-८ १५०००० ० १५०००० व्र्लक्तगि 

३३ भिायपरु िािा कुिो र लशवािर् नलिक नहर लनमायण बा.न.पा.-९ ५५०००० ११११८८ ६६३१८० उपभोक्ता सलमलि 

३४ मनकामना सथकृि लवद्यालपठ गुरुकुिको िथट लनमायण बा.न.पा.-२ ९००००० १८८०२४ १०८८१७९ उपभोक्ता सलमलि 

३५ श्रीराम आधारभिु लवद्यािर् वाि लनमायण बा.न.पा.-९ १७५००० ३५२३३ २४६९८२ उपभोक्ता सलमलि 

३६ लिनैर्ा पञ्िावीको घर देलि कुनैर्ा िोि्ने सिक ििा दि बहादरु 

लव.क को घरदेलि चाकिचौिा िोि्ने सिकको थिर उन्निी र 

ग्राभेि 

बा.न.पा.-२ ७००००० १४१६३६ ८४२५९३ उपभोक्ता सलमलि 

३७ क्टैर्ा कुिोमा साँचो लनमायण बा.न.पा.-२ २००००० ३९९१६ २४३०९२ उपभोक्ता सलमलि 

३८ अघायिाँची चोक भिायवास सिकमा कल्र्भट बा.न.पा.-९ ७५०००० १४७९१९ ८९९९४२ उपभोक्ता सलमलि 

३९ ढिेर्ा लवशािको घरदेलि दलक्षण बाटो लवथिार ग्राभेि बा.न.पा.-३ २००००० ४०१४७ २४०४६९ उपभोक्ता सलमलि 

४० महने्र रािमागय देलि गौरी चोक पलिम सबम पलक्क नािी लनमायण बा.न.पा.-१ ५००००० १००२५८ ६००५४७ उपभोक्ता सलमलि 

४१ गब्दैर्ा बाटोमा कल्र्भट लनमायण ििा ररटेलनङ्ग वाि लनमायण बा.न.पा.-२ ५००००० १००७४७ ६०२९४४ उपभोक्ता सलमलि 

४२ क्टैर्ा र गब्दैर्ामा २ वटा क्र्ा्टी बोररङ्ग बा.न.पा.-२ २००००० ४००३६ २९८६०५ उपभोक्ता सलमलि 

४३ ठग बहादरु मल्िको घर देलि कुमीर्ा सिक सबम बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-१ २००००० ४०१११ २४१६८७ उपभोक्ता सलमलि 

४४ िेलशस भवन देलि बाि मा.लव. सबम सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-१ ५००००० १००९०७ ६९२८२० उपभोक्ता सलमलि 

४५ कािावन्िार ग्राभेि बा.न.पा.-४ २००००० ३९३४४ २९५९३८ उपभोक्ता सलमलि 

४६ व्र्वसालर्क पशपुािन कृषकिाई घासको लबउ लविरण बा.न.पा.-२ १००००० ० २००००० संथिागि 

४७ आरन सरक्षण बा.न.पा.-२ ५०००० ० १००००० संथिागि 

४८ लसद्धािय क्र्ाबपस लथिि बुङ्ची गाउँको िालग िेिमैदान थिर 

उन्निी 

बा.न.पा.-१ ५०००० १०००२ ६०१३२ उपभोक्ता सलमलि 

४९ कलपिधामको अधरुो सालहत्र् चौिारी एव शौचािर् लनमायण बा.न.पा.-७ २००००० ४३२०५ २४३३२४ उपभोक्ता सलमलि 

५० बग्नहवा देलि नर्ा गाँउ िोि्ने बाटो लवथिार बा.न.पा.-७ २००००० ४०८१३ २४३३४८ उपभोक्ता सलमलि 

५१ मोलिपरु बग्नहवाको अधरुो बाटो कािो पते्र बा.न.पा.-७ १४००००० २७८११४ १७३९४३८ उपभोक्ता सलमलि 

५२ िेष्ठ नागररक कार्ायिर् भवन लनमाणय गनसभा बा.न.पा.-७ १५००००० ३०१३८६ १८३३९५६ उपभोक्ता सलमलि 

५३ शालन्िटोि न्र्ौपानेको घर देलि पवुय िाने बाटो लवथिार ग्राभेि बा.न.पा.-७ १००००० २०३७९ १२१०४७ उपभोक्ता सलमलि 

५४ कुश्मेिी होटि देलि पवुय िान ेबाटो लवथिार ग्राभेि बा.न.पा.-७ २००००० ४००९७ २४७४९९ उपभोक्ता सलमलि 

५५ शालन्िचोक कल्भटय ममयि बा.न.पा.-७ १००००० १९९४६ १२०४२२ उपभोक्ता सलमलि 

५६ प्रगलिटोि दगुाय मलन्दर ब्र्वथिापन बा.न.पा.-७ २००००० ३९८७५ २४०५०९ उपभोक्ता सलमलि 

५७ मोलिपरु बिार देलि गन्सहवा िोि्ने बाटो कािोपत्रे बा.न.पा.-७ ८००००० १६०१८२ ८२०२९५ उपभोक्ता सलमलि 

५८ बाणगगा मा.लव. बािलवकास केन्र थिरोन्नलि बा.न.पा.-४ २५०००० ५००६० ३००२१५ उपभोक्ता सलमलि 

५९ राम नारार्णको घरदेलि लवरण ुलघलमरेको घरसबम बाटो लबथिार 

ग्राभेि 

बा.न.पा.-३ २००००० ४१७८१ २४२६१४ उपभोक्ता सलमलि 

६० बािापरु र लससेनीमा दईुवटा कल्भटय लनमायण बा.न.पा.-८ ४००००० ८०४५३ ४८४६३३ उपभोक्ता सलमलि 
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६१ िानेश्वर पोिरेिको घरदेलि पलिम चाकरचौिा सिकसबम बाटो 

लबथिार ग्राभेि 

बा.न.पा.-३ २००००० ४०६०२ २४३८६२ उपभोक्ता सलमलि 

६२ िेबपािी टोि बाटो लबथिार ग्राभेि बा.न.पा.-७ १००००० २०६४४ १२०७६५ उपभोक्ता सलमलि 

६३ घरबुलधर्ा कृरण ज्ञवािीको घर देलि गौरी पिुसबम बाटो थिर 

उन्नलि 

बा.न.पा.-११ ७००००० १४१४८३ ८४२८५६ उपभोक्ता सलमलि 

६४ लमिनु िारुको घरदेलि पलिम बभनी कूिोसबम बाटो लबथिार ििा 

ग्राभेि 

बा.न.पा.-१ १००००० २०३८१ १२१२४० उपभोक्ता सलमलि 

६५ शालन्ि लन.मा.लव. िुगहवाको वाउण्रीवाि लनमायण  बा.न.पा.-४ २५००००० ५०१५२० ३००८१०३ उपभोक्ता सलमलि 

६६ सरेपानी बाध लनमायण  बा.न.पा.-९ २००००० ४०६७१ २५८३८९ उपभोक्ता सलमलि 

६७ ठाकुरापरु हररहरपरु कािोपत्रे बा.न.पा.-४ २८५७१४३ ३४२४ २८६०५६७ उपभोक्ता सलमलि 

६८ मढेुबाबा िान देलि धनेशपरु िोि्ने बाटो लबथिार ग्राभेि बा.न.पा.-७ २००००० ४०१७० २४२९३७ उपभोक्ता सलमलि 

६९ नेपाि टेलिकमको टावर देलि दलक्षणपवूय िाने बाटो लबथिार ग्राभेि  बा.न.पा.-७ २००००० ४०४८८ १७२६०९ उपभोक्ता सलमलि 

७० घेरवा बनगाई दगुाय मलन्दर छेउ लदवाि र कल्भटय लनमायण  बा.न.पा.-७ ८०००० १७३८३ ९७५९७ उपभोक्ता सलमलि 

७१ िारु लिवार अधरुो भवन िुगहवा दरिाथि बा.न.पा.-४ १००००० २०१८८ १२३७२४ उपभोक्ता सलमलि 

७२ छापे ढुगा मलन्दर ममयि सभार िारबार समेि  बा.न.पा.-१ ५०००० १०५९० ६५५६२ उपभोक्ता सलमलि 

७३ नपा कार्ायिर् भवन लनमायण बाउलन्रवाि, िारिािी, भईमा 

ईन्टरिलकङ ब्िक आदी ्र्ाकेि २  

वाागगा 

नगरपालिका(४ 

६४५४७९३ ० ० लनमााय व्र्वसार्ी 

७४ विा न. ८ का लवलभन्न ग्राभेि सिक ममयि ग्राभेि गने काम बा.न.पा.-८ ३०४४८४ ६२०३० ३६६५१४ उपभोक्ता सलमलि 

७५ कोपवा पोिरी सरक्षण कार्यक्रम बा.न.पा.-५ २५००००० ४९७९९१ ३००१९०३ उपभोक्ता सलमलि 

७६ बक्सीपरु नगर लनमायण बा.न.पा.-९ २००००० ४०२१३ २४०२१३ उपभोक्ता सलमलि 

७७ दलक्षण लपपरा सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-२ १२००००० २४१५८६ १५७७९१३ उपभोक्ता सलमलि 

७८ ढोिेकोि बाटो लवथिार ििा िेि मैदान ममयि बा.न.पा.-८ ३००००० ६०८२१ ३६३३०५ उपभोक्ता सलमलि 

७९ गगौलिर्ा गाउँदेलि दलक्षण गगा िारुको घरसबम र सोलह बाटो पवुय 

दगुाय बहादरु रानाको घरसबम बाटो लवथिार ििा ग्राभेि 

बा.न.पा.-३ २००००० ४०७३६ २४६१७५ उपभोक्ता सलमलि 

८० सठुौिी भाटा टोि देलि नसयरी सबम बाटो कािो पते्र बा.न.पा.-६ ८००००० १६०३१२ ९७९६३१ उपभोक्ता सलमलि 

८१ िण्िा नािी लनमायण बा.न.पा.-५ ५००००० १०१३३० ६४२३२२ उपभोक्ता सलमलि 

८२ रािपरु दोबाटो चोक देलि दलक्षण िफय  बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-२ १००००० २०१२३ १२१५९० उपभोक्ता सलमलि 

८३ विा न. ३ का लवलभन्न ग्राभेि सिक ममयि ग्राभेि गने काम बा.न.पा.-३ २६४८७७ ५३४३१ ३२५७६९ उपभोक्ता सलमलि 

८४ चौवाह अधरुो लसचाई नहर लनमायण बा.न.पा.-९ ३००००० ६०७९१ ३६३३०४ उपभोक्ता सलमलि 

८५ ज्ञानज्र्ोलि बुद्ध लवहार कोठा छि ढिान बा.न.पा.-७ ५०००० १०२९७ ६०२९८ उपभोक्ता सलमलि 

८६ लिनघेरुवा कुवा सरक्षण  बा.न.पा.-६ ५०००० १०३५६ ६३२६० उपभोक्ता सलमलि 

८७ पलिम लिनवुा नहर लनमायण बा.न.पा.-९ २२५००० ४५००५ २७१९८३ उपभोक्ता सलमलि 

८८ बैररहवा लवचिी बाध लनमायण बा.न.पा.-३ १५०००० ३०१७७ १२३९१५ उपभोक्ता सलमलि 

८९ मान बहादरु गाहाको घर पवूय ठदवा कल्भटय लनमायण  बा.न.पा.-३ ४००००० ८०७६४ ४८३७०९ उपभोक्ता सलमलि 

९० बेिहवा बाध ममयि बा.न.पा.-३ १००००० २०४५३ १२१६२५ उपभोक्ता सलमलि 

९१ ठुिो ठेकई अधरुो सामदुालर्क भवन सोलिग ्िािर बा.न.पा.-१० १५०००० २९५८७ १८०९४० उपभोक्ता सलमलि 

९२ लपपरा गाउँमा नािी लनमायण बा.न.पा.-१० ५००००० १०२६८० ६०४०७१ उपभोक्ता सलमलि 

९३ आलदवालस िनिालि महासघको अधरुो भवन लनमायण बा.न.पा.-३ १०००००० २०१५९६ १२०८८५६ उपभोक्ता सलमलि 

९४ लवचगाउ अधरुो नािी लनमायण ढोिेकोि बा.न.पा.-८ २००००० ४०५५९ २३९३५१ उपभोक्ता सलमलि 

९५ हररहरपरु बलगर्ा िुगहवा कािोपत्रे बा.न.पा.-४ २०००००० १९६८ २८५९१११ उपभोक्ता सलमलि 

९६ लवलभन्न सिक ममयि गने काम विा न.५ बा.न.पा.-५ १७६३८९ ३५७९३ २१८६५१ उपभोक्ता सलमलि 
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९७ साना लकसान कृलष सहकारीिाई पवूायधार सहर्ोग बा.न.पा.-९ २००००० ४१६९४ २४३६९९ उपभोक्ता सलमलि 

९८ िेि मैदान सरक्षण भलिहवा बािवालिका बा.न.पा.-११ ३०००० ६००२ ३६४४६ उपभोक्ता सलमलि 

९९ अमौिी लशब मलन्दर ममयि बा.न.पा.-६ ११०६१० २२२०६ १३८१९६ उपभोक्ता सलमलि 

१०० ठुिो गल्हा गाउमा ग्राभेि बा.न.पा.-१० १००००० २०१६३ १२०९६८ उपभोक्ता सलमलि 

१०१ गल्हा समर् मािाको थिान ममयि बा.न.पा.-१० १००००० २०५६३ १२२१७४ उपभोक्ता सलमलि 

१०२ लपपरहवा बाध र कल्भटय लनमायण  बा.न.पा.-३ ४००००० ८०२११ ५७८६७१ उपभोक्ता सलमलि 

१०३ मोलिपरु सोनपरु वीचको अधरुो कल्भटय छि ढिान  बा.न.पा.-१० १५०००० ३०५१७ १८०९१५ उपभोक्ता सलमलि 

१०४ िलुबवनी लभिन किेि देलि उत्तर बाटो लबथिार ििा ग्राभेि बा.न.पा.-३ १००००० २००१२ ९३२०३ उपभोक्ता सलमलि 

१०५ िेिनािको घरदेलि पवूय िरनलहर्ा िाने बाटो लबथिार ििा ग्राभेि बा.न.पा.-३ २००००० ४०४८३ २४१७७७ उपभोक्ता सलमलि 

१०६ लिउहार देलि पवूय कल्भटय लनमायण कमयहना  बा.न.पा.-३ २००००० ४०१५९ २२७११० उपभोक्ता सलमलि 

१०७ लििकहनाको पोिरी देलि पवूय बलगर्ा कल्भटय सबम बाटो लबथिार 

हर्मूपाईप र ग्राभेि 

बा.न.पा.-३ २००००० ४०००७ १८७१२८ उपभोक्ता सलमलि 

१०८ कोलटहवा प्रा.लव. नलिक लशब मलन्दर लनमायण  बा.न.पा.-३ २००००० ४०६७३ २४५२०९ उपभोक्ता सलमलि 

१०९ भि्लिहवा राम चैिे िारुको घरदेलि ईट्टाभट्टा हुदै पिुसबम बाटो 

थिर उन्नलि  

बा.न.पा.-११ ४००००० ८००९३ ४८२५८१ उपभोक्ता सलमलि 

११० मैरी गाउलभत्रको बाटो नािी लनमायण र ग्राभेि बा.न.पा.-११ ७००००० १३८३३६ ८४८२७३ उपभोक्ता सलमलि 

१११ िण्िा मधौिी कुिोमा नहर लनमायण  बा.न.पा.-५ ३००००० ६०४१२ ३७९२४४ उपभोक्ता सलमलि 

११२ भवन लनमायण ििा ममयि बा.न.पा.-८ ३००००० ६०६८३ ३६२३६३ उपभोक्ता सलमलि 

११३ सेण्ि िोसेफ िाने बाटो थिर उन्नलि, मधौलिर्ा मटेररर्ा सिक 

ििा चोकदेलि श्रीनगर िफय  नमिी लनमायण  

बा.न.पा.-५ ४००००० ८२५९५ ४८७०५१ उपभोक्ता सलमलि 

११४ ठुिो ठेकई मलन्दरमा माटो पटान बा.न.पा.-१० ५०००० १०३८४ ५७४९८ उपभोक्ता सलमलि 

११५ मटेररर्ा गाउलभत्र सिक थिरउन्नलि ििा नािी लनमायण  बा.न.पा.-५ ५००००० १०२९७७ ६१४११६ उपभोक्ता सलमलि 

११६ रिनपरु नर्ा सिकमा ग्राभेि बा.न.पा.-१० २००००० ४०२५१ २४०८८९ उपभोक्ता सलमलि 

११७ िगुा कुबेरापरु ईट्टाभरट्ट कािाबन्िार कािोपत्र े बा.न.पा.-४ २८५७१४३ ४३५३ २८१८३०४ उपभोक्ता सलमलि 

११८ िुगहवा लसचाई पलक्क कुिो लनमायण  बा.न.पा.-४ १५००००० ३००९५९ १८३६९८६ उपभोक्ता सलमलि 

११९ मािवाग कुिोदेलि भिवाि लसचाई नहर लनमायण बा.न.पा.-९ २७५००० ५६२०२ ३४६२७१ उपभोक्ता सलमलि 

१२० कल्भटय लनमायण व्र्ािा िाने सिक  बा.न.पा.-९ ५००००० १००५५८ ६१२२०६ उपभोक्ता सलमलि 

१२१ लवपद व्र्वथिापन ििा ििवार् ुउत्िानलशि र्ोिना लनमायण  बा.न.पा. ४९८३३० ० ४९८३३० संथिागि 

१२२ रािमागय देलि उत्तर िोकराि लगरी घररपुि र लपपिको बोट हुदै 

उत्तर िाने बाटो कािोपत्रे ििा ज्ञण्छ लमटर नािी लनमायण गने  

बा.न.पा.-८ २२००००० ४४०५०० २६५३४९४ उपभोक्ता सलमलि 

१२३ भि्िीहवा वेििाँिा सिक ग्रावेि बा.न.पा.-११ १००००० २०२०१ १२४३८२ उपभोक्ता सलमलि 

१२४ मेचकुरी मलथिि ममयि बा.न.पा.-१० ५०००० १०१७९ ६१८८३ उपभोक्ता सलमलि 

१२५ मदरसा पवूायधार लनमायण बा.न.पा.-१० १०००००० २०२७८२ १२१४५९३ उपभोक्ता सलमलि 

१२६ पकिी चापा बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-१० २००००० ४०९८१ २४३५७३ उपभोक्ता सलमलि 

१२७ ओदारी कभटय हि लनमायण  बा.न.पा.-११ १०००००० २०१२६४ १२१३४७५ उपभोक्ता सलमलि 

१२८ बैकुण्ठपरु िेि मैदान थिरोन्निी ििा बैकण्ठपरु अपरुो कृर्ापतु्री 

थिि लनमायण 

बा.न.पा.-५ १५०००० ३००९१ १८०२५९ उपभोक्ता सलमलि 

१२९ प्रलििाँिा बाि उद्यान लनमायण बा.न.पा.-५ १००००० २०१३१ १२४०३० उपभोक्ता सलमलि 

१३० अशोकको घर देलि अलनिाको घरसबम ग्रावेि सोनपरु िाँिा बा.न.पा.-१० १००००० २१९४३ १२१९४३ उपभोक्ता सलमलि 

१३१ मोिीपरु अधरुो सामदुालर्क भवन लनमायण बा.न.पा.-१० १५०००० ३१३८७ १८१३८७ उपभोक्ता सलमलि 
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१३२ कलपिवथि ुसामदुालर्क अथपिािमा प्रसुिी केन्र भवन र पवुायधार 

लनमायण  

बा.न.पा.-४ ४०००००० ७७१६९९ ५६८२५९८ उपभोक्ता सलमलि 

१३३ धमयपरु प्रलिक्षािर् देलि पवुय बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० ३००००० ६०१६८ ३६०६१९ उपभोक्ता सलमलि 

१३४ पटना ग्रावेि बा.न.पा.-१० १००००० २०३९२ १२२०९३ उपभोक्ता सलमलि 

१३५ लवद्यिु पोि िार बा.न.पा.-८ ८००००० ८६२१२ ९६०४१३ उपभोक्ता सलमलि 

१३६ वठानपरुाको पोिरी सरक्षण बा.न.पा.-१ १३०००० २६४३९ १५५१२५ उपभोक्ता सलमलि 

१३७ वठानपरु लनववुा सामालिक भवन पणुय बनाउन े बा.न.पा.-१ १५०००० ३००४९ १७७९८० उपभोक्ता सलमलि 

१३८ उत्तर चेलिर्ा दङ्गा िापाको घर देलि दलक्षण कृरण िारुको घरसबम 

बाटो थिर उन्निी 

बा.न.पा.-११ ६००००० १२०९६९ ७३२३९६ उपभोक्ता सलमलि 

१३९ धमयपरु सामदुालर्क भवन लनमायण बा.न.पा.-१० ४००००० ८३६८५ ५०५०१९ उपभोक्ता सलमलि 

१४० बहादरुपरु परुीका घरदेलि चाादनी चोक समम िाने बाटोेे बा.न.पा.-१० २००००० ४०७९८ २४१३१३ उपभोक्ता सलमलि 

१४१ बहादरुपरु फिहरीको घर पलिम बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० १५०००० ३००८४ १८१११३ उपभोक्ता सलमलि 

१४२ दानापरु गाउामा ग्रावेि बा.न.पा.-१० १५०००० ३०३६६ १७७७४४ उपभोक्ता सलमलि 

१४३ दानापरु गाउँको प्रलिक्षािर् देलि बरगलदर्ा टोि बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० १००००० २०९०७ ११८८४५ उपभोक्ता सलमलि 

१४४ लदि ुश्रेष्ठको घर देलि किाविी मगरको उत्तर पट्टीको बाटोमा 

ग्रावेि 

बा.न.पा.-१ २५०००० ५१०४१ ३०२२३१ उपभोक्ता सलमलि 

१४५ क्वाटर चोक देलि कल्भटय सबम सिक ग्रावेि र ह्युमपाईप ३ िान बा.न.पा.-१ २००००० ४११७४ २४१८१४ उपभोक्ता सलमलि 

१४६ कालिका मालिका मलन्दर िारवार र रग रोगन बा.न.पा.-१ १००००० २०२९९ १२४३५५ उपभोक्ता सलमलि 

१४७ हररहरपरु चौधरीको घर देलि िगलिर्ा िाँिा िाने २ वटा कुिो 

लनमायण 

बा.न.पा.-१ ६९०००० १४३०५० २१३४१७१ उपभोक्ता सलमलि 

१४८ ज्ञानपञु्ि बािलवकास केन्रको अधरुो भवन लनमायण बा.न.पा.-५ ५००००० १०३२४३ ६११५३७ उपभोक्ता सलमलि 

१४९ लिनकुने देलि िौहलगरीर्ा सिक थिर उन्निी बा.न.पा.-४ २०००००० ४०४०१३ २४०७७५२ उपभोक्ता सलमलि 

१५० सामदुालर्क भवन वाणगगा एफ।एम र लनमायणालधन सामदुालर्क 

रेलिर्ो वाणगगािाई लनमायण सामग्री िररद 

बा.न.पा.-७ ७००००० १४३३०४ ८४३८६७ उपभोक्ता सलमलि 

१५१ सोनपरु देलि मोिीपरु िाने वाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० २००००० ४०४८९ २४१५६२ उपभोक्ता सलमलि 

१५२ मैनहरा गाउँ लभत्र गाउँघर लक्िलनक देलि पवुय गाउँलभत्र िाने 

सिकमा नािी लनमायण 

बा.न.पा.-११ ३०२००० ६०८७८ ३६९६६० उपभोक्ता सलमलि 

१५३ मैनहरा थकुि देलि पलिम उत्तर मैनहरा लसमाना सबम बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-११ १००००० २०३४० १२४६३८ उपभोक्ता सलमलि 

१५४ सामदुालर्क भवन धनकौिीमा शौचािर् लनमायण बा.न.पा.-३ १००००० २००५६ १२१००० उपभोक्ता सलमलि 

१५५ सानो ठेकही गाउँमा ग्रावेि बा.न.पा.-१० १५०००० ३०३६६ १८०८४७ उपभोक्ता सलमलि 

१५६ महशे्वरको घर देलि बभनी सबम िाने बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० ३००००० ६०७३३ ३५९६८० उपभोक्ता सलमलि 

१५७ मिौवा अधरुो सिक ग्रावेि बा.न.पा.-१० ३००००० ६०७३३ ३५७१६१ उपभोक्ता सलमलि 

१५८ करैलिर्ा गाउँमा ग्रावेि बा.न.पा.-१० १५०००० ३०३६६ १८०९०२ उपभोक्ता सलमलि 

१५९ िण्िा चन्र बहादरुको घरदेलि श्र्ाम बहादरु सनुारको घरसबम र 

गाउँ दलक्षण सिक थिरोन्निी ििा ग्रावेि 

बा.न.पा.-५ १५०००० ३०२०८ १८३५५० उपभोक्ता सलमलि 

१६० मोिीपरु वाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० १५०००० ३०३६६ १८१५२९ उपभोक्ता सलमलि 

१६१ मेचकुरी िाँिा सामदुालर्क भवन लनमायण बा.न.पा.-१० २००००० ४०९८३ २०४४६० उपभोक्ता सलमलि 

१६२ वनगवा थकुिमा वाि लनमायण बा.न.पा.-१० २००००० ४१८७८ २४२१७२ उपभोक्ता सलमलि 

१६३ लदव्र् ज्र्ोिी मलहिा सहकाररको भवनमा झ्र्ाि ढोका ििा 

रेलिङ्ग लनमायण 

बा.न.पा.-५ १००००० २०२३७ १२०६९३ उपभोक्ता सलमलि 

१६४ वनकट्टी नहर ममयि बा.न.पा.-१० २००००० ४०२७४ २४०६२१ उपभोक्ता सलमलि 
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१६५ थकाइिािय थकुि देलि लदप ुरार्मािीको घर सबम सिक ग्रावेि बा.न.पा.-११ १००००० २०३४० १२०७२४ उपभोक्ता सलमलि 

१६६ िोकाहा बाध लनमायण  बा.न.पा.-३ ३००००० ६०५७४ ३६५९२० उपभोक्ता सलमलि 

१६७ मोिीपरु िाँिामा थिबभ लनमायण बा.न.पा.-७ ३१०००० ६२३५० ३७३२७५ उपभोक्ता सलमलि 

१६८ लवलभन्न कुिोमा साँचा ििा िुढ लनमायण ििा ममयि 

कुमरहवा,दगुायनगर,औरलहर्ा,कोपवा,लसमििोर र िण्िा  

बा.न.पा.-५ ६००००० १२२२४७ ७२५४१७ उपभोक्ता सलमलि 

१६९ इलमलिको चोक देलि बुद्धवालटका बाि पाकय  सबम सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-१ ६००००० १२१४७९ ७८५०२२ उपभोक्ता सलमलि 

१७० मोिीपरु दगुायमलन्दर ििा सामदुालर्क हि व्र्वथिापन बा.न.पा.-७ २००००० ४०६५८ २४२७१९ उपभोक्ता सलमलि 

१७१ ममुिािको घर देलि राम प्रसाद पौिेिको घर हुदँै कौवाघाट सबम 

बाटो ग्रावेि 

बा.न.पा.-३ ३००००० ६०२४२ ३४९०४३ उपभोक्ता सलमलि 

१७२ वरवा प्रलिक्षिर् पवुय दगुाय मलन्दर सबम सिक ग्रावेि बा.न.पा.-११ ३००००० ६०२४० ३६२२४३ उपभोक्ता सलमलि 

१७३ बरवा प्रेमिाि िारुको घर देलि हिौसा आउने बाटोसबम सिक 

ग्रावेि 

बा.न.पा.-११ १००००० २०३५९ १२३८४९ उपभोक्ता सलमलि 

१७४ पदमपरु,मैरी,मैनहरा,मिी,ओदारीमा िान १५ आलटयिन वोररङ बा.न.पा.-११ १२००००० २४३३५७ ९५९३७१ उपभोक्ता सलमलि 

१७५ भलुम लव.क. को घर पछािी मलन्दर र शौचािर् ममयि बा.न.पा.-१० १००००० २००५६ १२०५६६ उपभोक्ता सलमलि 

१७६ मिौवा थर्ाि वाँध लनमायण बा.न.पा.-१० २००००० ४०८१५ २५२७४९ उपभोक्ता सलमलि 

१७७ नवदगुाय लन.मा.लव. मोिीपरु िाँिा कबपाउन्ि वाि लनमायण बा.न.पा.-७ १०००००० २१३२०८ १२६१०७४ उपभोक्ता सलमलि 

१७८ विा न. ११ का लवलभन्न सिक ममयि  बा.न.पा.-११ ३६३७२९ ७३९७१ ४३७६९९ उपभोक्ता सलमलि 

१७९ कोइिीपार नहर लनमायण,उदर्परु नहर लनमायण र मनकुिो अधरुो 

ममयि 

बा.न.पा.-८ ४००००० ८१०४९ ४८३६१२ उपभोक्ता सलमलि 

१८० लससहलनर्ा र गौरीघाट पिुको िग ममयि बा.न.पा.-८ २००००० ४०८२४ २४३१३७ उपभोक्ता सलमलि 

१८१ मोमी टोिमा सिक ग्रावेि ििा लवथिार बा.न.पा.-८ २००००० ४०२४५ २४१७९८ उपभोक्ता सलमलि 

१८२ िनसेवा आधारभिु लवद्यािर् उदर्परुको वाि लनमायण बा.न.पा.-८ २००००० ४००५५ २४०४१३ उपभोक्ता सलमलि 

१८३ मनोहरी चोकमा गोिपाकय  लनमायण बा.न.पा.-६ १००००० २०२३० १२०२७८ उपभोक्ता सलमलि 

१८४ भिायपरु आधारभिु लवद्यािर् लफल्ि ममयि बा.न.पा.-९ १७५००० ३५८३७ २१२१३७ उपभोक्ता सलमलि 

१८५ दलक्षण चेलिर्ा गाउँ लभत्र नािी लनमायण बा.न.पा.-११ २००००० ४०३५६ २४२७०४ उपभोक्ता सलमलि 

१८६ भि्सहवा दगुाय मलन्दर देलि बसनु्धरे िेठोको घर सबम सिक ग्रावेि बा.न.पा.-३ १२०००० २४०७५ १४६३६५ उपभोक्ता सलमलि 

१८७ िानेपानी हने्िपाइप ६ िान, 

भक्तौिी,बभनी,,रािापानी,चलबकपरु,लसउँटी भक्तौिी मा.लव. 

बा.न.पा.-३ १४४२७० २८९८६ १७५६९१ उपभोक्ता सलमलि 

१८८ बभनी चोक देलि वािापरु िोि्ने सिक थिर उन्निी बा.न.पा.-३ १०००००० २००३०७ १२००३०७ उपभोक्ता सलमलि 

१८९ श्रोि केन्र ममयि सबभार वाणगगा मा.लव.गिेहिा बा.न.पा.-४ २००००० ४०३५२ २५९३६० उपभोक्ता सलमलि 

१९० िटेुनी देलि िक्षमणघाटसबम बाटो कािोपत्रे बा.न.पा.-६ १३००००० २६४४२४ १६३१८२४ उपभोक्ता सलमलि 

१९१ फुिवारी भईुपरुा सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-७ ५०००००० ५७२ ५०२१२२७ उपभोक्ता सलमलि 

१९२ भिसिवा िगनािको घर देलि श्र्ामको घर हुदै कुिोसबम नािी 

लनमायण  

बा.न.पा.-११ २००००० ४०३१९ २३४३२० उपभोक्ता सलमलि 

१९३ महुवारी टोि सोईर्ा पिु देलि पचेहरा िाने सिक ग्राभेि  बा.न.पा.-११ ५०००० १०३३८ ६११४३ उपभोक्ता सलमलि 

१९४ बनवा िाँिा र िरलनर्ा कुिो पक्की र वन्िौिी पशु लवकास सबम 

कुिो पक्की  

बा.न.पा.-८ ६००००० १२१०९० ७३१७४३ उपभोक्ता सलमलि 

१९५ बाि मा.लव. वैररर्ा कबपाउण्ि वाि बा.न.पा.-१ १०००००० २००१८६ १२०५३६४ उपभोक्ता सलमलि 

१९६ पलिम लिनवुा लिउहार लनमायण बा.न.पा.-९ १००००० २१४७५ १३५०५३ उपभोक्ता सलमलि 

१९७ मनोहरापरु टोिमा प्रलिक्षािर् लनमायण बा.न.पा.-६ ११६५४० २३८६४ १४५२४५ उपभोक्ता सलमलि 
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१९८ उ्टहान िािाको बाटो गणेशपरु िाने बाटो लवथिार ििा थिर 

उन्निी 

बा.न.पा.-६ १५०००० ३०४७९ १८४०९० उपभोक्ता सलमलि 

१९९ मनोहरापरु कुवा सरक्षण बा.न.पा.-६ ५०००० १०३९२ ६०६६८ उपभोक्ता सलमलि 

२०० अधरुो नािी लनमायण वनकलसर्ा  देउरािी टोिमा बा.न.पा.-६ १५०००० ३०४४० १८२६९५ उपभोक्ता सलमलि 

२०१ मधवुन टोिमा २ वटा कल्भटय  लनमायण बा.न.पा.-८ ५००००० १००३५२ ६०४७३९ उपभोक्ता सलमलि 

२०२ गणेश मलन्दर मधवुन िौगाई कुिोमा वाि लनमायण बा.न.पा.-८ १५००००० ३००८१८ १८१४७७० उपभोक्ता सलमलि 

२०३ वैदौिी चोक देलि साइि गाउँमा िाने बाटो कािोपत्रे बा.न.पा.-६ १३००००० २६२३९६ १७००१६६ उपभोक्ता सलमलि 

२०४ मधौलिर्ा वोररङ्ग देलि इटा भट्टा,मटेररर्ा हुदँै लसमििोर सबम 

सिक कािोपत्रे 

बा.न.पा.-५ १०००००० २०२३३१ १२५३०९० उपभोक्ता सलमलि 

२०५ गौिम बुद्ध आभारभिु लवद्यािर् लफल्ि ममयि बा.न.पा.-९ १५०००० ३०६५९ १८०९५० उपभोक्ता सलमलि 

२०६ नौगाईर्ा देलि गल्हा आउने बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० १००००० २०१५६ १२२७४५ उपभोक्ता सलमलि 

२०७ मोिीपरु िाँिा सामदुालर्क भवन भइुय ँ ढिान ्िािर बा.न.पा.-७ २००००० ४०४५० २४१८०८ उपभोक्ता सलमलि 

२०८ शहरी हररि उद्यान पाकय  लनमायण बा.न.पा.-८ २०००००० ४०५७८५ २४२०२७६ उपभोक्ता सलमलि 

२०९ सठुौिी एकान्िबाट देउरािी मलन्दर सबमको बाटो लवथिार ििा 

थिरोन्न्िी 

बा.न.पा.-६ १५०००० ३०४७९ १५३०८८७ उपभोक्ता सलमलि 

२१० वनकलसर्ा िारु गाउँमा नािी लनमायण बा.न.पा.-६ १००००० २०२४४ १२२६९८ उपभोक्ता सलमलि 

२११ गाउँघर लक्िलनक मनोहरापरु ििा लदउवार अधरुो लनमायण बा.न.पा.-६ ३००००० ५९९९५ ३६०४२३ उपभोक्ता सलमलि 

२१२ बनकलसर्ा कुवा सरक्षण बा.न.पा.-६ ५०००० १००९८ ६०३३९ उपभोक्ता सलमलि 

२१३ अधरुो सामदुालर्क भवन िुँगा धनकौिी बा.न.पा.-३ २००००० ४०८१४ २४३२३५ उपभोक्ता सलमलि 

२१४ मोिीपरु देलि गनसहवा अधरुो सिक कािोपत्र े५०र५० बा.न.पा.-७ ६०००००० ४६ ६००६४०९ उपभोक्ता सलमलि 

२१५ अलहरौिी कल्भटय लनमायण बा.न.पा.-१० ५००००० १००७७८ ६०६०६१ उपभोक्ता सलमलि 

२१६ िौरी वलगर्ा सपुादेउरािी सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-५ ६३५०९०७ ० १६६३९३४६ लनमााय व्र्वसार्ी 

२१७ दगुाय मलन्दर देलि पावयिी आचार्यको घर हुँदै चौपारी िोि्ने सिक 

कािोपत्रे 

बा.न.पा.-५ १०००००० २००२४७ १२६७२०६ उपभोक्ता सलमलि 

२१८ ओदारी लिलटिथटार टोिमा सिक थिरोन्निी ििा नािी लनमायण बा.न.पा.-११ ३००००० ६०५०६ ३६५७५६ उपभोक्ता सलमलि 

२१९ सरु्ायेेदर् मा.लव. िेि मैदान लनमायण लवथिार बा.न.पा.-११ १०००००० २००८२७ ११९९०६८ उपभोक्ता सलमलि 

२२० लमिनचोक अधरुो प्रलिक्षािर् लनमायण बा.न.पा.-१० १००००० २००३४ १२१३४२ उपभोक्ता सलमलि 

२२१ िरुहुररर्ा अधरुो वाटो ग्रावेि बा.न.पा.-१० २००००० ४०५६१ २४०५६१ उपभोक्ता सलमलि 

२२२ िल्िो वनवा पोिरी सौन्दर्ीेेकरण एव सपुादेउरािी मलन्दरमा 

टहरो लनमायण 

बा.न.पा.-८ १५०००० ३०३८३ १८०६०६ उपभोक्ता सलमलि 

२२३ मालिल्िो मधवुन र च्परगाउँ पोिरी सरक्षण बा.न.पा.-८ २००००० ४००३३ २४१२२९ उपभोक्ता सलमलि 

२२४ मनकामना सथकृि लवद्या लपठ पवुायधार लनमायण (सवै विाको सलहि बा.न.पा.-२ ३०००००० ६४४७३३ ३६६८५०७ उपभोक्ता सलमलि 

२२५ च्परगाउ धनेशपरुमा लसचाई ििा नािी लनमायण बा.न.पा.-८ ४००००० ८०५०९ ४८०७७७ उपभोक्ता सलमलि 

२२६ च्परगाउ बाटो थिरउन्नलि ििा ग्राभेि बा.न.पा.-८ २००००० ४०३७३ २४०७९६ उपभोक्ता सलमलि 

२२७ धनेशपरु बाटो थिरउन्नलि ििा भवन लनमायण  बा.न.पा.-८ ३००००० ६०३०० ३६०५५८ उपभोक्ता सलमलि 

२२८ नेपाि रालरिर् आधारभिु लवद्यािर् पटना  बा.न.पा.-१० १६००००० ३२३१५५ १९३४४२८ उपभोक्ता सलमलि 

२२९ बकय लिर्ा आधारभिु लवद्यािर्को भवन लनमायण बा.न.पा.-८ ६००००० १२०७३१ ७२३९१९ उपभोक्ता सलमलि 

२३० बोियगाउ देलि मधवुन िाने सिक र ्र्ारािाईि पछािी बाटो 

लबथिार 

बा.न.पा.-८ ४००००० ८०५८९ ४८७१३६ उपभोक्ता सलमलि 

२३१ पत्रकार महासघको भवनमा कबपाउण्ि वाि लनमायण  बा.न.पा.-८ १००००० २०४६१ १२३२७२ उपभोक्ता सलमलि 
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२३२ मलहिा भवन लनमायण  बा.न.पा.-३ १००००० २०९२९ १२१७३० उपभोक्ता सलमलि 

२३३ िानेपानी व्र्वथिापन र सेिो पाटी लनमायण बा.न.पा.-१० १००००० २०२९० १२१०६७ उपभोक्ता सलमलि 

२३४ लवलभन्न िाििालि सथकृलि भेषभषुा भाष सरक्षणर लभमसेन 

मलन्दरको टहरा लनमायण  

बा.न.पा.-४ २५००० ७२७४ ३२५६० उपभोक्ता सलमलि 

२३५ वाि मा.लव. बैररर्ामा कृलष उपि विार सकिन केन्र लनमायण बा.न.पा.-१ ४६००००० १७६२० ३९९१२९८ उपभोक्ता सलमलि 

२३६ िक्ष्मणघाट मा.लव. २ कोठे भवन लनमायण  बा.न.पा.-६ १६००००० ३०९६९२ १९३२५८४ उपभोक्ता सलमलि 

२३७ बा.न.पा. विा न. १ मेघराि ज्ञवािीको घरदेलि लनववुा बढनपरुाको 

गौढीचोकसबम सिक थिरोन्नलि  

बा.न.पा.-१ २०००००० ४०५५६४ २४५९५८७ उपभोक्ता सलमलि 

२३८ नगर सभा सचािन  बा.न.पा. २६०३०९ ० २६०३०९ व्र्लक्तगि 

२३९ देउवापार दगुाय मलन्दर लनमायण  बा.न.पा.-११ ३००००० ६०२८६ ३६१७८१ उपभोक्ता सलमलि 

२४० कोपवा मटेररर्ा सिकमा ह्युमपाईप कल्भटय लनमायण  बा.न.पा.-५ २००००० ४०४७२ २५२०६७ उपभोक्ता सलमलि 

२४१ िक्ष्मणघाट धाम पर्यटकीर् थिि पवुायधार लनमायण बा.न.पा.-६ १८५०००० ३७४९६२ २२२८५८४ उपभोक्ता सलमलि 

२४२ राम बहादरु रानाको घर देलि उत्तर गगादेवी सनुारको घर हुदै गगा 

िारुको घरसबम ह्युमपाइप वाटो लवथिार र ग्रावेि 

बा.न.पा.-३ २५०००० ५०७४७ २८३९९२ उपभोक्ता सलमलि 

२४३ मोिीपरु िाँिा ठुिो बोररङ्गमा मोटर ििान बा.न.पा.-७ १००००० २०६२५ १२०६८५ उपभोक्ता सलमलि 

२४४ गोगापरु थकुि देलि बम बहादरुको घर हुँदै कोठी नदी सबम ग्रावेि बा.न.पा.-१० २५०००० ५२०७१ २९९३४७ उपभोक्ता सलमलि 

२४५ िौहररबगीर्ा िण्िा नर्ाँ सिक थिरोन्निी ििा ग्रावेि बा.न.पा.-५ १००००० २०४८६ १२०८७४ उपभोक्ता सलमलि 

२४६ िक्ष्मणघाट मेिा धामको लफल्िको लकनारमा रहकेो िाल्िोमा 

माटो पटान 

बा.न.पा.-६ १००००० २०४३५ १२२१०० उपभोक्ता सलमलि 

२४७ भुँइपरुा सिक लदवाि लनमायण बा.न.पा.-७ ३००००० ६१२३३ ३६२६२५ उपभोक्ता सलमलि 

२४८ गौरी भवानी मा.लव.को ४ कोठे अधरुो भवन सबपन्न गने बा.न.पा.-३ ३००००० ६०२६१ ३६०८६७ उपभोक्ता सलमलि 

२४९ अधरुो दलिि भवन लनमायण बा.न.पा.-८ ५००००० १०००४४ ६०५३११ उपभोक्ता सलमलि 

२५० लसद्धािय आधारभिु लवद्यािर्मा पिायि लनमायण बा.न.पा.-४ ४००००० ८०००५ ४८०००५ उपभोक्ता सलमलि 

२५१ पटनामा आलटयिन बोररङ्ग ५० िान बा.न.पा.-१० २५००००० ५११०५६ १९७७६३५ उपभोक्ता सलमलि 

२५२ छात्रा शौचािर् लनमायण शदु्धोधन िनिीवन मा.लव. भिवाि बा.न.पा.-९ ७००००० १४४८४० ८०४००९ उपभोक्ता सलमलि 

२५३ सोनपरु वेश क्र्ाबप देलि लवरपरु आश्रम सबम लवलभन्न ठाउँमा 

ग्रावेि गने काम 

बा.न.पा.-१० १५०००० ३०६९५ १८२६८९ उपभोक्ता सलमलि 

२५४ वनकलसर्ा देउरािी लशवािर् मलन्दर,सावयिलनक शौचािर्, 

सामदुालर्क भवनमा आलटयिन  वोररङ्ग लनमायणरदेउरािी टोि 

लवकास सथिा 

बा.न.पा.-६ ११०००० २२२३३ १३२२३३ उपभोक्ता सलमलि 

२५५ सिक ममयि सभार कोष ( विा न। ११ का लवलभन्न सिक ममयि 

ििा ग्रावेि  

बा.न.पा.-११ ४००००० ८०९३७ ४८०९३७ उपभोक्ता सलमलि 

२५६ िेष्ठ नागररक बाचनािर् बा.न.पा.-९ २५०००० ५१०१६ ३०७९६२ उपभोक्ता सलमलि 

२५७ देउवापार सामदुालर्क भवन लनमायण बा.न.पा.-११ २००००० ४००७९ २४४१०९ उपभोक्ता सलमलि 

२५८ वनगाइ िारु गाउँमा नािी लनमायण ििा सिक लवथिार बा.न.पा.-७ ३००००० ६०२२४ ३६१२१४ उपभोक्ता सलमलि 

२५९ चमरैर्ा,बगहवा,प्रलििाँिा ििा िग्रहवा सिक थिरोन्न्िी र ग्रावेि बा.न.पा.-५ ३५०००० ७००२७ ४२६०६५ उपभोक्ता सलमलि 

२६० गोरिको घर देलि लवच टोि सबम(२५००००) र दलक्षण टोिको 

(१५००००) सिक  थिरोन्निी ििा नािी लनमायण 

बा.न.पा.-५ ४००००० ८१२१५ ४८१९१४ उपभोक्ता सलमलि 

२६१ देउवापार देलि मैनहरा सबम बाटो ममयि ििा ग्रावेि लनमायण बा.न.पा.-११ १००००० २०३०३ ११७३७० उपभोक्ता सलमलि 

२६२ शालन्िटोि ररङ रोि अधरुो सिक कािोपत्र े बा.न.पा.-७ १५००००० ३०७१८९ १८७४५०९ उपभोक्ता सलमलि 

२६३ बाटो ग्रावेि दनु्रा घोिा बदयहवा मोलमय सिक,लिनवुा गौिरी 

आवास सिक थिरो उन्निी 

बा.न.पा.-९ ६००००० १२०३५७ ७२४०६७ उपभोक्ता सलमलि 
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२६४ बालणगाउँ वािलवकास केन्र िारवार र लशवािर् मलन्दर झ्र्ाि 

ढोका  

बा.न.पा.-७ ५०००० १०२५६ ६०४९६ उपभोक्ता सलमलि 

२६५ थवच्छ िानेपानी हने्ि पाइप बा.न.पा.-६ १००००० १९८८९ १२०७७७ उपभोक्ता सलमलि 

२६६ देउरािी सिकमा लदवाि लनमायण बा.न.पा.-७ ५०००० १०५५२ ६०७५९ उपभोक्ता सलमलि 

२६७ ईिाका प्रहरी कार्ायिर् लपपरा ररटेलनगवाि लनमायण बा.न.पा.-२ ५००००० १००४५९ ६०५०२० उपभोक्ता सलमलि 

२६८ लनमायणालधन ओदारीको कबियहि लनमायण बा.न.पा.-११ १५००००० ३००८३४ १८००६४७ उपभोक्ता सलमलि 

२६९ िगि भण्िारीको घरदेलि दलक्षण टोि हुदै िाने सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-४ १०००००० २०२२२३ १२५५६३४ उपभोक्ता सलमलि 

२७० हररहरपरु गाउँमा कमि नेपािीको घर देलि चलबकपरु िोि्ने सिक 

कािोपत्रे 

बा.न.पा.-४ १४२८५७१ २२१ १५५३६३५ उपभोक्ता सलमलि 

२७१ कोपवा कृलष उपि हाटबिार बा.न.पा.-५ ५०००००० १०१९४०४ ६०६२७६७ उपभोक्ता सलमलि 

२७२ बन्िौिी कल्भटय ममयि र मध्र् िौगाइबाट ढोिेकोि िाने सिक 

लवथिार 

बा.न.पा.-८ २००००० ४०३३५ २४३०३२ उपभोक्ता सलमलि 

२७३ अघायिाँची चोक देलि भिायपरु थकुि सबम िािा कुिो लनमायण बा.न.पा.-९ १०००००० २००८७२ १२०३८६४ उपभोक्ता सलमलि 

२७४ फणेन्ररािको घर देलि पलिम सामदुालर्क भवन सबम बाटो ढिान बा.न.पा.-३ ५००००० १०१२७४ ६०४८४२ उपभोक्ता सलमलि 

२७५ मािा देवीको घर चोक देलि िािा कुिा िल्िो चौपारी हुदँै रािपरु 

कल्भटय सबम सिक कािोपत्रे 

बा.न.पा.-१ ३२८५७१४ १०७३ ३७३४८१९ उपभोक्ता सलमलि 

२७६ िनज्र्ोिी मा.लव. मोलिपरु २ कोठे भवन लनमायण बा.न.पा.-७ १६००००० ३०५७७१ २०१४३३१ उपभोक्ता सलमलि 

२७७ िेथकटप, ल्र्ावटप र लप्रन्टर िरीद ििा स्िाई बा.न.पा. १८११५५७ ० १६०३१४८ लनमााय व्र्वसार्ी 

२७८ अधरुो लिउहार लनमायण बा.न.पा.-३ २५०००० ५१०५० २९९०८२ उपभोक्ता सलमलि 

२७९ बण्िौिी कुिोमा पिायि लनमायण  बा.न.पा.-८ २००००० ४०३८५ २४१६८२ उपभोक्ता सलमलि 

२८० िारापिी चौपारी देलि अगािी बाटो थिरोन्निी बा.न.पा.-१ १०००००० २०२१२२ १२०३९५१ उपभोक्ता सलमलि 

२८१ सरु्ायेेदर् आधारभिु लवद्यािर्को २ कोठे भवन लनमायण बा.न.पा.-८ २१००००० ४२०८११ २५६७३६९ उपभोक्ता सलमलि 

२८२ श्रीराम लनबन माध्र्लमक लवद्यािर्को २ कोठे भवन लनमायण बा.न.पा.-९ १६००००० ३२०१७१ १९४७६१९ उपभोक्ता सलमलि 

२८३ नगरथिरीर् थवाथ्र् िालिम केन्र थिापनाको िालग मोिीपरु 

थवाथ्र् चौकी हिमा फलनयलसङ व्र्वथिापन 

बा.न.पा.-८ २००००० ४०९०९ २४१९९९ उपभोक्ता सलमलि 

२८४ दलक्षण चेलिर्ा राम िोचनको घर देलि इटा भट्टी िाने बाटो ग्रावेि बा.न.पा.-११ २००००० ४०१३० २४१३४९ उपभोक्ता सलमलि 

२८५ पोिरी लनमायण गने काम बा.न.पा.-११ २००००० ४०८५६ २४४४४८ उपभोक्ता सलमलि 

२८६ लमरलमरे सहकारी सथिाको भवन लनमायण बा.न.पा.-१ २००००० ४०१०४ २४२४४५ उपभोक्ता सलमलि 

२८७ ओदारी गाउँमा नािी लनमायण बा.न.पा.-११ १७००००० २०१९८५ १९१६७४८ उपभोक्ता सलमलि 

२८८ पवुय लिनवुा अधरुो प्रलिक्षािर् लनमायण बा.न.पा.-९ ५०००० १०२०० ६०३४४ उपभोक्ता सलमलि 

२८९ नौगाईर्ा बाँध लनमायण बा.न.पा.-१० २००००० २२२०११० २४३५८९ उपभोक्ता सलमलि 

२९० प्रहरी लवट देलि कलपिवथिु सचार सहकारीको भवन हुदँै पलिम 

िाने सिक ग्रावेि 

बा.न.पा.-४ १००००० २०१८० १२१२८३ उपभोक्ता सलमलि 

२९१ िारुहरुको लिउहार लनमायण बा.न.पा.-३ २५०००० ५११३१ ३०२५५० उपभोक्ता सलमलि 

२९२ बाि लकसनुको घर देलि दलक्षण कन्हरै्ा िािको घरसबम नािी 

लनमायण 

बा.न.पा.-३ १५०००० ३०६०० १७६७१३ उपभोक्ता सलमलि 

२९३ क्र्ाल्टभ बोररङ्ग पबपसेट ििान रगगौलिर्ा,लििकहना, 

धनकौिी,कमयहना(२    ५ सेट  

बा.न.पा.-३ ४४३९९० ९३८६६ ५४०१८८ उपभोक्ता सलमलि 

२९४ भिायपरु िािामा भिवाि कुिो थिरोन्निी बा.न.पा.-९ २५०००० ५०१८६ ३०२०८३ उपभोक्ता सलमलि 

२९५ वाणगगा उच्च मा.लव.मा शौचािर् लनमायण बा.न.पा.-८ ७००००० १४९००७ ८५२२६१ उपभोक्ता सलमलि 

२९६ लििकहना गाउँको लशव मलन्दर ममयि सभार बा.न.पा.-३ १९०००० १४२६४ २२८१२८ उपभोक्ता सलमलि 
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२९७ लििकहना सोईर्ा कल्भटय देलि नन्द कुमारको पोिरी सबम बाटो 

लवथिार 

बा.न.पा.-३ २३०००० ४६५५२ २३१६३८ उपभोक्ता सलमलि 

२९८ कबपाउण्ि व्र्वथिापन रलकग ब्िक िगाउने क्र्ारी बनाउन े

िानेपानी व्र्वथिापन ममयि सबभार  

बा.न.पा.-८ ७००००० १४०६२२ ८४५१७७ उपभोक्ता सलमलि 

२९९ िरनैर्ा बाँध र लनलवर्ा बाँध लनमायण बा.न.पा.-३ २००००० ४०३०२ २४४११५ उपभोक्ता सलमलि 

३०० श्रङ्ृगीघाट पलिम नहर कुिापानी सलमिीको  कार्ायिर् भवन 

लनमायण गनय सहर्ोग 

बा.न.पा.-८ ३००००० ६००३० ३७२१०९ उपभोक्ता सलमलि 

३०१ हिौसा थवाथ्र् चौकी भवन ममयि बा.न.पा.-११ १००००० २०२९२ ९८३८२ उपभोक्ता सलमलि 

३०२ िण्िा मा।लव. २ कोठे भवन बा.न.पा.-५ १६००००० ३२०३३७ १६०४९१७ उपभोक्ता सलमलि 

३०३ लवलभन्न ्टोि ओदारी,हिौसा, लचिरपरुा,वरवा,उत्तर चेलिर्ा,दलक्षण 

चेलिर्ा,मलिय,र अन्र् टोिमा क्र्ाल्टभ बोररङ्ग 

बा.न.पा.-११ ३००००० ६०८४४ ३५३३६२ उपभोक्ता सलमलि 

३०४ पत्रकार महासघको भवन बा.न.पा.-८ ५००००० १००५४९ ६०१९८९ उपभोक्ता सलमलि 

३०५ वाणगगा मा.लव.२ कोठे भवन लनमायण बा.न.पा.-४ १६००००० ३२३३३० २०५१७८९ उपभोक्ता सलमलि 

३०६ िोप केन्र भवन लनमायण बा.न.पा.-८ ५००००० १०००५४ ६०१४१८ उपभोक्ता सलमलि 

३०७ िारिानी लपकलनक थपोटय एव पाकय  व्र्वथिापन बा.न.पा.-७ २००००० ४०४३९ २४०९७९ उपभोक्ता सलमलि 

३०८ फुसको छानो हटाऔ ककय टपािा िगाऔ अलभर्ान ककय टपािा 

लविरण 

बा.न.पा.-७ ४५०००० ९०७२४ ५४१४०९ उपभोक्ता सलमलि 

३०९ लवद्यिु िार िररद बा.न.पा.-७ ३००००० ६०५८३ ३६४९९० उपभोक्ता सलमलि 

३१० ह्युम पाइप िररद बा.न.पा.-९ २००००० ४०२५६ २४०२५६ उपभोक्ता सलमलि 

३११ वदयहवा र लिनवुा नािी लनमायण बा.न.पा.-९ २००००० ४०१७३ २४१६८५ उपभोक्ता सलमलि 

३१२ सिक छेउका  लवद्यिु  पोिहरु रग रोगन र िेिन बा.न.पा.-७ २००००० ४११९४ २४२०८७ उपभोक्ता सलमलि 

३१३ लवद्यिु िफय  िार र पोि बा.न.पा.-६ ४००००० ८९५१४ ४८९७०७ उपभोक्ता सलमलि 

३१४ िनिा माध्र्लमक लवद्यािर्को ि ब्िकमालवशेष कक्षाकोठा भवन 

लनमायण 

बा.न.पा.-२ ७००००० १४०२४६ ८६५३६९ उपभोक्ता सलमलि 

३१५ नेपाि रेिक्रस सोसाइटी बाणगगा उपशािा रक्त सञ्चार केन्र बा.न.पा.-४ ५००००० १०४७७३ ६१२७५८ उपभोक्ता सलमलि 

३१६ बगैचामा प्रलिक्षािर् लनमायण बा.न.पा.-७ ५०००० १०३३६ ६०७२४ उपभोक्ता सलमलि 

३१७ महने्र रािमागय देलि दगुाय सेनको घर हुदँै रमा रानाको घरसबम 

सिक ग्रावेि 

बा.न.पा.-१ ६००००० १२३२७६ ५६६७१६ उपभोक्ता सलमलि 

३१८ औरलहर्ा लपपरा सिक थिरोन्निी ििा ग्रावेि १००००० र 

औरलहर्ा नर्ा ँटोिमा नािी लनमायण २००००० 

बा.न.पा.-५ ३००००० ६००५० ३६४९१४ उपभोक्ता सलमलि 

३१९ बाि उद्यान लनमायण बा.न.पा.-९ ३००००० ६०२६५ ३६३०७७ उपभोक्ता सलमलि 

३२० भिायपरु आधारभिु लवद्यािर् लवद्यिुीकरण ििा रगरोगन ममयि बा.न.पा.-९ १६०००० ३२१४० १९३५९४ उपभोक्ता सलमलि 

३२१ च्परगाउँ लचउरालमि देलि िानेपानी सिक  र िल्िो च्परगाउँ 

देलि सरु्ायेेदर् प्रा.लव. िोि्ने सिक कािोपत्रे 

बा.न.पा.-८ २३००००० २०२ ३२७३८१४ उपभोक्ता सलमलि 

३२२ भिवाि थवाथ्र् चौकी लनमायण बा.न.पा.-९ ८००००० १६११०३ ९५०५५७ उपभोक्ता सलमलि 

३२३ िोप केन्र लनमायण बा.न.पा.-९ ५००००० १००५९७ ६१३५७५ उपभोक्ता सलमलि 

३२४ मदरसा सरक्षण मलुथिम  बा.न.पा.-११ १००००० २०५९६ १२३५२८ उपभोक्ता सलमलि 

३२५ ओदारी लिलटि थटार टोिमा नािी लनमायण र ह्युम पाइप राख्न े

काम 

बा.न.पा.-११ २००००० ४०२६२ २४३९१९ उपभोक्ता सलमलि 

३२६ वाणगगा विा न. १० बनगवा िोिामा पुि लनमायण बा.न.पा.-१० १०००००० २०७८७३ १२२३७८० उपभोक्ता सलमलि 

३२७ घरबुलधर्ा प्रा.लव.मा चपी ििा कक्षाकोठा ममयि बा.न.पा.-११ १००००० २०३९३ १०७३९३ उपभोक्ता सलमलि 
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३२८ दृलिलवलहन स्रोि कक्षा चपी लनमायण ििा कोठा ममयि ओदारी 

उ.मा.लव. 

बा.न.पा.-११ ७००००० १४१६०३ ८५५११८ उपभोक्ता सलमलि 

३२९ नवदगाय आधारभिु लवद्यािर्मा फिामे गेट लनमायण बा.न.पा.-७ ५०००० ९७९७ ६०४५७ उपभोक्ता सलमलि 

३३० हमेराि मा.लव. शौचािर् ममयि बा.न.पा.-११ ३००००० ६०२३३ ३६१३३८ उपभोक्ता सलमलि 

३३१ िक्ष्मणघाट सवदाह थििको अधरुो भवन लनमायण बा.न.पा.-६ १०००००० २०४४१२ ७५३०५१ उपभोक्ता सलमलि 

३३२ ज्ञानोदर् लन.मा.लव. सामदुालर्क लवद्यािर्िाई कक्षाकोठा मरमि बा.न.पा.-६ ५०००० १०१५१ ६४०२९ उपभोक्ता सलमलि 

३३३ बरबाको लबचिी कुिो ममयि बा.न.पा.-११ २४७००० ४९५४४ २९९७२१ उपभोक्ता सलमलि 

३३४ कुिापानी सरसफाई चार मौिा बा.न.पा.-६ १००००० २०६९१ १२१६६२ उपभोक्ता सलमलि 

३३५ सानो गल्हा अधरुो बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-१० १००००० २०९०७ १२१३७२ उपभोक्ता सलमलि 

३३६ देउवापारको लिउहार लनमायण  बा.न.पा.-११ १००००० २०४०० १२२३१४ उपभोक्ता सलमलि 

३३७ देउवापारको लिउहार लनमायण  बा.न.पा.-११ १००००० २०८३२ १२६१५६ उपभोक्ता सलमलि 

३३८ सरथविी प्रा.लव.को वाि बाउण्िरी बा.न.पा.-३ २३७९८० ४८९३८ २८६२६६ उपभोक्ता सलमलि 

३३९ िगदीश िारुको घर देलि उत्तर मलनराम िारुको घरसबम बाटो 

लवथिार ह्े्र्ुमपाइप ििा ग्रावेि 

बा.न.पा.-३ ५००००० १००८२९ ६१३७५१ उपभोक्ता सलमलि 

३४० विा लभत्रको बाटो ग्रावेि ममयि विा सलमिीको लनणयर्ानसुार बा.न.पा.-१० २१९६१० ४४९११ २६५३७० उपभोक्ता सलमलि 

३४१ विाको लवद्यिुीकरण ममयि समेि बा.न.पा.-१ ३००००० ६४६३६ ३६४७०४ उपभोक्ता सलमलि 

३४२ िारुहरुको लिउहार लनमायण बा.न.पा.-१ १००००० २०८५५ १२१२७९ उपभोक्ता सलमलि 

३४३ श्री दगुाय भवानी आभारभिु लवद्यािर् ममयि सबभार बा.न.पा.-३ २००००० ४०४०२ २३८३१७ उपभोक्ता सलमलि 

३४४ शदुोदन मा.लव. अधरुो भवन पवुायधार लनमायण बा.न.पा.-९ ३००००० ६३१६७ ३२१८६४ उपभोक्ता सलमलि 

३४५ िरको छाना मकु्त गराउन भएको छ ििा हामी गररवका िालग ५ 

न. विा कार्यक्रम 

बा.न.पा.-५ ५००००० १००१९४ ६००३०९ उपभोक्ता सलमलि 

३४६ ब्रह्म कुमारी ध्र्ान केन्र लवश्व लवद्यािर् अधरुो भवन लनमायण बा.न.पा.-८ १००००० २०७५५ १२०७५४ उपभोक्ता सलमलि 

३४७ शदु्धोदन मा.लव. वाि लनमायण बा.न.पा.-९ २५०००० ५०४७८ २९५७६३ उपभोक्ता सलमलि 

३४८ दलिि सेवा समाि भवनमा िारवार  बा.न.पा.-१ ५०००० १०७४२ ६२२०८ उपभोक्ता सलमलि 

३४९ वनगाइ िाँिा िाने बाटोको उत्तर परट्ट िरुवा भन्न ेनामको 

सावयिपनक िग्गा सरक्षण 

बा.न.पा.-७ २००००० ४१५९८ २४३०७८ उपभोक्ता सलमलि 

३५० चौवाह सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-९ ७५०००० १५०७७५ ९५८३६५ उपभोक्ता सलमलि 

३५१ विा न.३,१० र ११ मा बाटो कािोपत्रे बा.न.पा. १९४९७११७ ० ४२६००४५४ लनमााय व्र्वसार्ी 

३५२ भेिरैर्ा बोररङ ममयि बोररङ ममयि बा.न.पा.-१० १००००० २१५४० १२४३८६ उपभोक्ता सलमलि 

३५३ लवरपरु सावयिलनक पोिरी लनमायण बा.न.पा.-१० ५०००० १००४१ ६०१५२ उपभोक्ता सलमलि 

३५४ भावपरु दगुाय मलन्दर र सामदुालर्क भवन लनमायण बा.न.पा.-१० ३००००० ६१८७५ ३७०२०१ उपभोक्ता सलमलि 

३५५ उद्यान पाकय  व्र्वथिापन ििा िग्गा सरक्षणको िालग िारवार गने 

काम 

बा.न.पा.-८ ५००००० १००६०२ ६०४६९६ उपभोक्ता सलमलि 

३५६ लसलद्धपरु मिी कुिो हुदँै हररहरपरु िोि्ने सिक कािो पते्र मिी बा.न.पा.-४ २०००००० ४१४८०५ २४५६८०१ उपभोक्ता सलमलि 

३५७ लचिरापरुा नहर लनमायण ििा ममयि बा.न.पा.-११ ३००००० ६०९५० ३६३५७० उपभोक्ता सलमलि 

३५८ िनचेिना आधारभिु बनगाई झ्र्ाि िगाउने काम बा.न.पा.-७ २४०००० २८ २८२०७० उपभोक्ता सलमलि 

३५९ हिौसा लदलिप गुप्ताको घरदेलि राम दिुारेको घर सबम नािी 

लनमायण 

बा.न.पा.-११ ३००००० ६०८८४ ३६४१२१ उपभोक्ता सलमलि 

३६० दगुाय मलन्दर वररपरर िारवार बा.न.पा.-११ ३००००० ६०३३८ ३६१०४० उपभोक्ता सलमलि 

३६१ कोपवा थवाथ्र् चौकी देलि मटेररर्ा सिक थिरोन्निी ििा ग्राभेि बा.न.पा.-५ ४००००० ८०३३० ४८९६२६ उपभोक्ता सलमलि 

३६२ लदवहार ििा कुवा सरक्षण बा.न.पा.-५ २००००० ३८४७४ २३९१५९ उपभोक्ता सलमलि 
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३६३ िगुा सामदुालर्क भवन देलि ठाकुरापरु िोि्ने सिकिाई कािोपत्रे 

७०र३० 

बा.न.पा.-४ १८५७१४२ ६०५ १९००६२३ उपभोक्ता सलमलि 

३६४ विाका ह्युम पाइप व्र्वथिापन बा.न.पा.-८ २००००० ४०९०१ २४०९०१ उपभोक्ता सलमलि 

३६५ गेट ििा वाि लनमायण बा.न.पा.-८ ११५००० २३१५४ १३८९५३ उपभोक्ता सलमलि 

३६६ उत्तर चेलिर्ा लसरवा वाँध लनमायण बा.न.पा.-११ १५०००० ३१०१२ १८०९४५ उपभोक्ता सलमलि 

३६७ िोप केन्र भवन लनमायण बा.न.पा.-७ ५००००० ९८९६५ ६२८८६२ उपभोक्ता सलमलि 

३६८ िक्ष्मणघाट मा.लव.मा लवद्यिुीकरण  बा.न.पा.-६ २७५००० ४७४८५ ३२२४८५ उपभोक्ता सलमलि 

३६९ मेघराि ज्ञवािीको घर देलि फुि कुमारी िारुको घर सबम र लचत्रा 

िापाको घर देलि प्रदेशी िारुको घर सबम सिक कािोपत्रे 

बा.न.पा.-१ ८००००० १६११२५ १०५२७६८ उपभोक्ता सलमलि 

३७० गुणलनधी पन्िीको घर देलि दलक्षण घरबुलधर्ा िाने बाटो ग्राभेि बा.न.पा.-११ ३००००० ६०२०२ २५९२०५ उपभोक्ता सलमलि 

३७१ कोपवा बिारमा नािी लनमायण ििा नािी सरसफाई कार्यक्रम बा.न.पा.-५ १७५००० ३५२२७ २११६४० उपभोक्ता सलमलि 

३७२ कोपवा वाि उद्यान लनमायण बा.न.पा.-५ ४००००० ८३३११ ४८३६३६ उपभोक्ता सलमलि 

३७३ पिेररर्ा सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-९ ३२८५७१६ २४३ ३२३४१५८ उपभोक्ता सलमलि 

३७४ भौलिक पवुायधार लनमायण अन्िगयि गेट लनमायण िसको भइु ँढिान 

ििा लफल्ि ममयि 

बा.न.पा.-८ २००००० ४०५९३ २४०७५५ उपभोक्ता सलमलि 

३७५ बािावरण सरक्षण बा.न.पा.-४ १००००० २०२८० १२५२३१ उपभोक्ता सलमलि 

३७६ वन बािाबरण ििा लवपद व्र्वथिापन बा.न.पा.-४ २००००० ४१२६४ २४२१२८ उपभोक्ता सलमलि 

३७७ लवसनपरुा गाउँको पलिममा पने लवचिी कुिाको सि्कैर्ा वाँध 

लनमायण 

बा.न.पा.-२ ३००००० ६०१११ ३५७१७९ उपभोक्ता सलमलि 

३७८ श्री आदशय आधारभिु लवद्यािर् भि्लिहवा  बा.न.पा.-११ १५०००० ३००२४ १८१४७१ उपभोक्ता सलमलि 

३७९ विा नं.४ को विा कार्ायिर् भवन ममयि सधुार  बा.न.पा.-४ २०००००० ४०४९७७ २४०४९७७ उपभोक्ता सलमलि 

३८० बािापरु थकुिमा भवन ममयि बा.न.पा.-१० ३५०००० ७१४७० ४१५५४० उपभोक्ता सलमलि 

३८१ लशव मलन्दर सामदुालर्क बन के्षत्रमा िारवार ििा बकृ्षारोपण । बा.न.पा.-४ ३००००० ६१२४२ ३६८०२८ उपभोक्ता सलमलि 

३८२ फदवा चौकी भवन लनमायण बा.न.पा.-१० ५००००० १०१९३५ ६०५१६७ उपभोक्ता सलमलि 

३८३ मधवुन टोि लवकास सथिाको भवन व्र्वथिापन ििा वाि लनमायण बा.न.पा.-८ १५०००० ३०५७२ १८१८४५ उपभोक्ता सलमलि 

३८४ लवद्यिु पोि िार िररद विा नं. ९  बा.न.पा.-९ ३५०००० ७०७०२ ४२०७०१ उपभोक्ता सलमलि 

३८५ बौद्ध गुबबा ममयि सबभार गने बा.न.पा.-९ १५०००० ३०४४५ १८११३३ उपभोक्ता सलमलि 

३८६ अधरुो बाह्य िोप लनमायण बा.न.पा.-३ १००००० २००४५ ११९३९५ उपभोक्ता सलमलि 

३८७ पवन चौधरीको घर अगािी ढि ममयि सुधार र्ोिना बा.न.पा.-१ १००००० २००८५ १२०२६५ उपभोक्ता सलमलि 

३८८ सरथविी प्रा.लव.को अलफस फलनयचर लनमायण बा.न.पा.-३ ७५००० १५००० ९२००० उपभोक्ता सलमलि 

३८९ िानेपानीको िालग हणे्िपाइप ििान बा.न.पा.-९ १५०००० ३०५९८ १८००७८ उपभोक्ता सलमलि 

३९० लवलभन्न सरचना ममयि बा.न.पा.-५ १००००० २०८८३ १२२१७७ उपभोक्ता सलमलि 

३९१ आदीवासी िनिािी िारु सथकार सरक्षण सवर्धन ििा माघी 

महोत्सव 

बा.न.पा.-५ १००००० १९७०१ १२०११० उपभोक्ता सलमलि 

३९२ विा कार्ायिर् भवनमा पाटेसन ििा वाउण्िरी वाि लनमायण बा.न.पा.-९ ५००००० १०००६७ ६०५०५८ उपभोक्ता सलमलि 

३९३ कृरण ज्ञवािीको घर देलि धुर्व पन्िीको घर सबम सिक कािोपत्रे बा.न.पा.-१ ६००००० १२०५३९ ७२२१५४ उपभोक्ता सलमलि 

३९४ शदु्धोधन मा.लव.को दईु भवनको लसँढीको विुाय लनमायण बा.न.पा.-९ १००००० २०३३० १२०७४० उपभोक्ता सलमलि 

३९५ लवलभन्न बाटो ममयि सबभार बा.न.पा.-१ ३००००० ६११६२ ३६१९५६ उपभोक्ता सलमलि 

३९६ रािमागय देलि दलक्षण िुगहवा कुिोमा कल्भटय लनमायण बा.न.पा.-४ २००००० ४०५८२ २४३६५५ उपभोक्ता सलमलि 

३९७ ििििा सरक्षण वैदौिी बा.न.पा.-६ ५०००० ९८३९ ५९८५४ उपभोक्ता सलमलि 
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३९८ दगुाय मलन्दरको छेउमा भवन लनमायण बा.न.पा.-११ १०५०००० ३१४१२४ १२६८८७० उपभोक्ता सलमलि 

३९९ भैपरर लवपद व्र्वथिापन बिेट बा.न.पा.-१ ५८१९० १२१७६ ७०५४४ उपभोक्ता सलमलि 

४०० बनकटवा पोिरी देलि भसुाि टोि पुि सबम बाटो थिरोन्निी बा.न.पा.-११ ४००००० ८२९६३ ४९०५८१ उपभोक्ता सलमलि 

४०१ बनकटवा गाउँ देलि पलिम पचेहरा िाने वाटो ग्रावेि बा.न.पा.-११ १००००० २०२६१ १२१९२५ उपभोक्ता सलमलि 

४०२ ३ वटा थकुिमा िानेपानी ममयि बा.न.पा.-४ २५०००० ६०५०० ३१०५०० उपभोक्ता सलमलि 

४०३ लवद्यािर् पवुायधार ििा क्षमिा लवकास कार्यक्रम बा.न.पा.-२ ५००००० १००५८० ६०१२८२ उपभोक्ता सलमलि 
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९ १ मािादलेवको घरचोक देलि िािा कुिासबम सिक कािोपत्र े २३००००० ९८५७१५ ३२८५७१५ 

  िबमा १९२००००० ७११३२८४ २६३१३२८४ 

च) योजनाको अन्य लववरण 

 

२.९ पूवािधार लवकास + योजना  
क) योजनाहरुको प्रगलत लववरण 

लस.नं. र्ोिनाहरु 
आ.व. 

०७४।७५ 

सबम 

आ.व. ०७५।७६ 

सबम 
आ.व. 

०७६।७७ 
कैलफर्ि 

मीटर, संख्र्ा, 

१ कल्भटय  २५ २३ वटा 



लस.नं. र्ोिनाहरु 
आ.व. 

०७४।७५ 

सबम 

आ.व. ०७५।७६ 

सबम 
आ.व. 

०७६।७७ 
कैलफर्ि 

मीटर, संख्र्ा, 

२ सिक ग्रेवि १२.५५ २५.१६ २५ लक.लम 

३ सिक कािोपत्र े ३३ ३७ १३.५ लक.लम 

४ सिक लवथिार थिरोन्निी   ९८९० ८७१६ लमटर 

५ लसंचाई, कुिो, नहर लनमायण र बोररङ ििान र संरचना  २९० ५९४ लमटर 

६ नािी लनमायण  ५१३६ २५१२ लमटर 

७ लशक्षा पवूायधार  ९ १० वटा 

८ भवन ममयिसबभार र लनमायण लवलभन्न संघसंथिा समेि  ६ ७ वटा 

९ मलन्दर  ६ १२ वटा 

१० लवलभन्न संथिागि संरचना सहर्ोग  १ ८ वटा 

११ लदउहार लनमायण ििा ममयि  ७ १० वटा 

१२ िानपेानी पवूायधार  १७ १६६ हणे्िपबप 

   १  िा.पा.ट. 

१३ िेिमदैान  २ ४ वटा 

१४ पोिरी, िाि लनमायण ििा ममयि  २ ४ वटा 

१५ प्रलिक्षािर्  ४ २ वटा 

१६ नलद लनर्न्त्रण  ५६० ० लमटर 

१७ बािउिान  ३ ४ वटा 

१८ लवद्यलुिकरण  ४ ५ लक.लम 

१९ बाँध लनमायण  ९० २५५ लमटर 

२० वकृ्षारोपण  २१० १०००० वगय लमटर 

२१ थवाथ्र् पवुायधार संरचना  १ ५ वटा 

२२ पाकय   ४ १ वटा 

२३ प्रर्यटलकर् पवूायधार  ४ २ वटा 

२४ सावयिलनक संरक्षण  ११ १५ लवगाह 

२५ हाटबिार  १ १ वटा 

२६ गबुबा ममयि संभार  २ १ वटा 

२७ आश्रम  ० ०   

२८ संग्रािर्  १ ० िारु 

२९ पिु लनमायण  १ १ मिौवा 

३० बदु्धलवहार  १ १ वटा 

३१ मलथिद  १ १ वटा 

३२ लकररर्ा घर  १ १ वटा 

३३ घलुबि शौचािर् संचािन सहर्ोग  १ ० वटा 

३४ चचय  १ ० वटा 

३५ चौपारी   १ १ वटा 

३६ नसयरी लनमायण  १ ० वटा 

३७ लपकलनकथिि  १ ० वटा 

३८ बाथकेटवि कोटय  १ ० वटा 

३९ लबश्रामथिि  १ ० वटा 

४० मदरसा  १ १ वटा 

४१ मिुसंरक्षण  १ १ वटा 



लस.नं. र्ोिनाहरु 
आ.व. 

०७४।७५ 

सबम 

आ.व. ०७५।७६ 

सबम 
आ.व. 

०७६।७७ 
कैलफर्ि 

मीटर, संख्र्ा, 

४२ रंगशािा  १ ० वटा 

४३ वाचनािर्  ० ०   

४४ अन्र्  ० ०   

 

 

ख)  योजनाहरुको खररद प्रलक्रया 

लस.नं. योजना संख्या योजना संख्या कैलियत 

१ बोिपत्रको माध्र्बाट सबपादन गररएका र्ोिनाहरु २२  

२ लशिबन्दी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट सबपाद गररएका र्ोिनाहरु २ 

 

 

३ कोटेशनबाट सबपादन गरेका र्ोिनाहरु ३ 

 

 

४ उपभोक्ता सलमलिबाट सबपादन गरेका र्ोिनाहरु ४०१ 

 

 

५ कोटेशनबाट सबपादन गरेका र्ोिना ििा कार्यक्रमहरु ० 

 

 

६ लसधै िररद गररएका र्ोिना ििा कार्यक्रमहरु ० 

 

 

 

 

ग) हािसम्म DPR तयार भएका योजनाहरु 

लस.नं. योजनाको नाम DPR लनमािण बिि कूि िागत अनुमान 

१ िक्ष्मणघाट विा नं. ७ २०७६।०७७  

२ िारु संग्राहिर् विा नं. ३ २०७६।०७७  

३ लवलभन्न विाको बाटो, थकुि भवन र भिायबास 

िानेपानी २०७६।०७७ 

 

४ विा नं. २,६ र ८ भवन २०७६।०७७  

५ मार्ादेवी रंगशािा २०७६।०७७  

६ लवलभन्न विाको बाटो, ओदारी र िण्िा थकुि 

भवन र भिायबास िानेपानी २०७५।०७६ 

 

७ बुद्ध रंगशािा २०७५।०७६  

८ बनगहवा िोिा पिु २०७५।०७६  

९ कोइिी िोिा पिु २०७५।०७६  

१० लवलभन्न विाको बाटो २०७५।०७६  

११ प्रशासलनक भवन २०७५।०७६  

 

 

 

  



२.१० भवन तथा शहरी लवकास 
क)  घरनक्सा दताि 

नर्ाँ घर (हाि सबमको) आ.व.०७५।७६ सबम आ.व.०७६।७७ मा 

१ नर्ाँ घरः ८७२ १०५ 

२ नर्ाँ घर Plinth level (पलहिो चरणसबम लदएको)  ६४२ १०२ 

३ नर्ाँ घर Super (दोस्रो चरणसबम लदएको) : ३५२ ९५ 

४ नर्ाँ घर Final (पास लदएको) प्रमाण पत्र लदएको  :  १९४ ७५ 

५ नर्ाँ घर रोक् काः ४५ ८ 

६ नर्ाँ घर नामसारीः ५ ४ 

पुिानो घि (हाल िम्मको)   

१ परुानो घर दिाय िबमाः ४५५२ १६६ 

२ परुानो घर नक्सा लनर्लमि प्रमाणपत्र लदएकोः  १८८४ २६८ 

३ परुानो घर रोक् का  : ११६ ११ 

ऐलानी घि र्दतायाः    

१ ऐिानी िग्गामा बनेको घर दिायः ३५ २ 

२ परुानो घर नामसारीः  २३ २ 

 

२.११ घरेिु उद्दोग तथा राजस्व 
क) लशििकगत आम्दानी 

लस.नं. लशििक लववरण आम्दानी रकम 

१.  
१११३१ 

सम्पत्ती बाहाि तथा पट्टा वापतको आयमा िागे्न कर 
१२००० 

२.  
११३१३ 

सम्पत्ती कर 
३७२०८३८.१ 

३.  
११३१४ 

भूमीकर मािपोत 
५३४२१४ 

४.  
११३२१ 

घरबहाि कर 
२४२९४२६ 

५.  
११३२२ 

बहाि लवटौरी कर 
८१५५८० 

६.  
  

सबारी साधन कर 
  

७.  
  

लवज्ञापन कर 
  

८.  
  

अन्य मनोरन्जन कर 
  

९.  
११६१३ 

व्यवसायिे भुक्तानी गने/ व्यवसाय रलजसे्टसन दसु्तर 
२७५३२३० 

१०.  
  

रेलियो एि.एम 
  

११.  
११६३१ 

कृलि तथा पशुजन्य वसु्तको व्यवसालयक कारोवारमा िागे्न कर 
२०४९८०० 

१२.  
११६९१ 

अन्य कर 
५८२२२४ 

१३.  
१४१५१ 

सरकारी सम्पलत्तको वहािबाट प्राप्त आय 
१५३४२०० 

१४.  
  

सरकारी सम्पलत्तको लबलक्रबाट प्राप्त आय 
  

१५.  
१४२१८ 

लवद्दुत सेवा शुल्क 
४२००० 

१६.  
१४२१९ 

अन्य सेवा शुल्क 
१५७९०३२८ 



लस.नं. लशििक लववरण आम्दानी रकम 

१७.  
१४२२३ 

लशक्षा के्षत्रको आम्दानी 
५८९०० 

१८.  
१४२२९ 

अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क 

  
१९.  

  
पालकि ङ शुल्क 

  

२०.  
१४२४२ 

नक्सापास दसु्तर 
१८१८१५२ 

२१.  
१४२४३ 

लसिाररस दसु्तर 
५७७६८४७ 

२२.  
१४२४४ 

व्यखक्तगत घटना दताि दसु्तर 
३९४५० 

२३.  
१४२४५ 

नाता प्रमालणत दसु्तर 
१४२२०० 

२४.  
१४२४९ 

अन्य दसु्तर 
४७१३१७ 

२५.  
१४३१२ 

प्रशासलनक दण्ड जररवाना र जित 
६३११०६ 

२६.  
१४१७२ 

खालन रोयल्टी (नदीजन्य) 
५३११७४ 

२७.  
१४५२९ 

अन्य राजस्व 
३८२००० 

२८.  
  

बेरुजु 
  

   जम्मा ४०११४९८५ 

 

ख) उद्दोग व्यवसायको संख्या 

आ.व. प्राईभेट िमि दताि संख्या व्यवसाय दताि संख्या 

०७४।७५  १६१ 

०७५।७६  १९६ 

०७६।७७  १२०२ 

 

घ) आन्तरीक राजस्व आम्दानी 

क्र स 

  

विा 

  

आ.व 

०७४-७५ ०७५-७६ ०७६-७७ 

१ १     ११६६७०३ 

२ २     १३८५३०१ 

३ ३     ६४२५२२ 

४ ४     १०६३७९४ 

५ ५     ५३४३४९ 

६ ६     ६२७०१४ 

७ ७     १२४९४४२ 

८ ८     १७०६९१० 



९ ९     १०१३९२० 

१० १०     ८३१५११ 

११ ११     १६२६४७८ 

  िबमा विािे उठाएको रािश्व     ११८४७९४४ 

  नगरपालिका     २८२६७०४१ 

  िबमा       ४०११४९८५ 

 

ङ) घरेिु तथा साना उद्दोग कायािियबाट हस्तान्तरण भई आएका घरेिु तथा साना उद्दोग व्यवसायहरु 

 

क्र स विा नं हथिान्िरण भइ आएको संख्र्ा कैलफर्ि 

१ १ 
घरेिु ििा साना उद्योग कार्ायिर् कलपिवथिु 

बाट हथिान्िरण भै आएका प्राइभटे फमयको संख्र्ा 

- १५७६ िान 

 

पलूि िप गनय लफिाय गएको संख्र्ा - ३ 

 

फमय कबपटूराइि गद ैिादा ५ िाि भन्दा बढी 

पलूि र अन्र् गाउपालिका र नगरपालिका बाट 

आएका फाइि ४३ 

  

२ २   

३ ३   

४ ४   

५ ५   

६ ६   

७ ७   

८ ८   

९ ९   

१० १०   

११ ११   

 

 

  



 

२.१२ मलहिा बािबालिका 

क) थवीकृि र्ोिनाहरुको लववरण (आ.व.०७५।७६) 

क्र.सं. र्ोिना ििा कार्यक्रमको नाम थिान/ 

िाभालन्वि 

संख्र्ा  

लवलनर्ोलिि 

बिेट 

 

िचय रकम प्रलिशि  

१ िैङ्लगक लहंसा ििा सामालिक कुरुलि लवरुद्धका 

अलभर्ान  

२०० ७५००० ७५०००  

२. बािमैत्री थिानीर् शासन सबवलन्ध कार्यक्रम  ७०५ ४००००० ४०००००  

३. अन्िराि्लर् नारी लदवस ३३० ५०००० ५००००  

४. िेष्ठ नागरीक लदवस  २०० २९००० २९०००  

५. एकि मलहिा लसप लवकास कार्यक्रम २५ १००००० १०००००  

६.  वािवालिकाको िालग क्षमिा लवकास कार्यक्रम  ८० १३०,००० १३०,०००  

 िबमा सबपन्न भएका कार्यक्रम   ६                      १५४० ७,८४,००० ७,८४,००० १०० % 

वडास्तिीय काययक्रम 

विा नं. १     

१ लसिाई कटाई िालिम  २५ १६७६०० १६७६००  

२. िाििालिहरुको संथकृिी प्रवर्धन सबवलन्ध कार्यक्रम  ६ ३०,००० ३०,०००  

              िबमा  ३१ १,९७,६०० १,९७,६०० १०० % 

विा नं. २      

१ आरन संरक्षण  ४ ५०,००० ५०,०००  

२ एिभान्स बटुीक िालिम  २५ १००००० १०००००  

३ र्वुाहरुका िालग कबर्टूर िालिम संचािन ३५ १००००० १०००००  

४ र्वुाहरुको िालग िागपुदािय दवु्र्सनी सबवलन्ध िालिम  १६० १००००० १०००००  

५ मालघ महोत्सव  ५०० ५०,००० ५०,०००  

 िबमा  ७२४ ४००००० ४००००० १०० % 

विा नं. ३      

१ मलहिा निेतृ्व लवकास िालिम  ६० ७५००० ७५०००  

२.  िारुहरुको िमुरा नाच र्ोनाि  ५००  १०००००  १०००००  

३ बािबालिकाका िालग िेिकुद सामाग्री िररद  १६० ७५००० ७५०००  
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२.१३ पंलजकरण शाखा 
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११ ११ िषे्ठ नागररक भवन संरक्षण ५,००,००० 

िबमा ७०,००,००० 

आ.व.०७६।७७ 

१ १ लस.एन.सी. अथपिाि दलेि वाि नं. ४ को लसमा सबम 

पक्की नािी लनमायण 

७५०००० 

२ २ सैलनक टोिको बाटोमा ररटलनङ्ग वाि लनमायण ८५०००० 

३ ३ रािापानी वौद्ध लवहार लनमायण ििा वररपरर पाकय  लनमायण ७५०००० 

४ ४ दशयन चोक दलेि होराईिन थकूि हुद ैचबकीपरु कुिाको 

कल्भटय सबम दवु ैिफय  पक्की नािी लनमायण 

७००००० 

५ ५ मधौलिर्ा वन अध्र्ान लनमायण ८००००० 

६ ६ िक्ष्मणघाट सामदुालर्क वनमा पाकय  लनमायण ७००००० 

७ ७ िारिानी लपकलनक थपेटय ििा पाकय  लनमायण ८५०००० 

८ ८ रेिनी पाकय  लनमायण ७००००० 

९ ९  ० 

१० १० ठुिो ठेकई गाउमा लप.लस.लस ढिान र नालि लनमायण ७००००० 

११ ११ ओदारी गांउ लभत्र पक्की नािी लनमायण ७००००० 



   िबमा  

ि) प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रममा न्र्नूिम १०० लदनको रोिगार सलुवधाको िालग दिाय भएका व्र्लक्तहरुको संख्र्ा 

विा 

नं.        

दिाय संख्र्ा कार्यक्रममा संिग्न संख्र्ा अन्र् 

आ.व.०७५।७६ आ.व.०७६।७७ आ.व.०७५।७६ आ.व.०७६।७७ 

१ ७४ ११४ २४ ४१ आ.व. २०७६।७७ मा ३४६ 

िना श्रलमकहरुिे ९५६४ लदन 

बराबरको राोिगारी प्राप्त 

गरेको िनु औषि २७.६४ 

लदन प्रलि श्रलमक हुन आउँछ ।  

२ १०८ १७२ २३ ३१ 

३ २३८ ९९७ २४ २४ 

४ १९८ ४८० २४ २६ 

५ १०९ २४३ ३० ४३ 

६ १६७ ४४१ २३ ३५ 

७ १८८ ३६७ ७३ ५९ आ.व. २०७६।७७ मा 

रोिगार सेवाकेन्रिाई प्राप्त 

शसिय अनदुानको ९८.९०% 

रकम १० वटा र्ोिना सबपन्न 

गनय िचय भएको िसमा 

७१.३९% रकम ज्र्ािामा 

िचय भएको लिर्ो ।  

८ १२७ २९४ ४९ ३४ 

९ २०१ ४२१ ३० ० 

१० ३०२ ११४१ २५ २७ 

११ २८७ १३७८ ४७ २६ 

िबमा १९९९ ६०४८ ३७२ ३४६ 

 

२.१४ सहकारी तथा संघसंस्था  

क) सहकारी 

लस.नं. सहकारीको प्रकार हथिान्िरण भई आएका  

सहकारी संथिाहरु 

र्स कार्ायिर्मा दिाय भएका 

सहकारी संथिाहरु 

१ बचि ििा ऋण सहकारी  १३ - 

२ कृलष सहकारी  ३२ ७ 

३ बहुउिशे्र्ीर् सहकारी  ५ - 

४ उपभोक्ता सहकारी  ४ - 

५ दगु्ध सहकारी  ४ - 

६ मौरी पािन ििा मह उत्पादक सहकारी १ - 

७ अन्र् सहकारी  २ - 

 िबमा सहकारी संथिा ६१ ७ 

नोट:- मालि हथिान्िरण भई आएका बाहके ६ वटा सहकारी संथिा िारेिीको श्रेथिा प्राप्त भएको । 

 

ि) टोिलवकास संथिा 



विा नं. 

टोि लवकास 

संथिा 

संख्र्ा 

समहू संख्र्ा 
सामदुालर्क 

वन संख्र्ा 

अनमुलि लिएका  

संथिा संख्र्ा 

नलवकरणको िालग 

लसफाररस लिएका 

संख्र्ा 

१ ११  १   

२ ११  ८   

३ ६  १   

४ ७  १   

५ ८  ३   

६ ६  २   

७ ८  २   

८ ९  ३   

९ ९  ११   

१० ११  ३   

११ १६  ३   

िबमा १०२  ३८   

 

३. न्यायीक सलमलतिे सम्पादन गरेको लववरण (आ.व.०७६।७७) 

अल्र्ा भई आएका मिुा दिाय संख्र्ाः १४ 

र्स आ.व.मा दिाय भएका मिुा संख्र्ाः १८ 

मिेलमिापबाट फछौट भएका मिुा संख्र्ाः ०२ 

लकनारा िागकेा मिुा संख्र्ाः ०६ 

प्रलक्रर्ामा रहकेा मिुा संख्र्ा १० 

 

४. संघसंस्थाहरुको जानकारी 

क) समहू सहकारी एवं मलहिा सबबन्धीि संथिाहरुको लववरण र अन्र् 

क्र .ि.ं म. िहकािी िसं्थाको नाम वाड नं अध्यक्षको नाम िम्पकय  नं कैसियत 

१. लमलमयरे मलहिा बचि ििा ऋण 

सहकारी संथिा लि. 

१ र २ बाणगंगा शान्िा पाण्िे ९८४७०८२८२२  

(व्र्वथिापक सरथविी राना) 

 

२. सहर्ोगी मलहिा बहुउिशे्र् सहकारी 

सं. लि. 

३ र ४ गिेहिा नोमी शमाय ९८४७१३४०६३  

३. लदव्र्ज्र्ोलि मलहिा बहुउिशे्र् 

सहकारी संथिा लि. 

५  र ६ कोपवा मार्ा पाण्िे ९८४७२८५०३५ 

(व्र्वथिापक) 

 

४. बदु्ध मलहिा बचि ििा ऋण 

सहकारी संथिा लि. 

७ र ८ मोलिपरु कथिुरा िापा 

भषुाि 

०७६४११०८१  / 

९८१७४२०४४६ 

 



५. नमनुा मलहिा लवकास सहकारी 

संथिा लि. 

१० पटना बसन्िी िापा ९८४७२८४७३०  

६. नवज्र्ोलि मलहिा बहुउिशे्र् 

सहकारी संथिा लि. 

११ हिौसा िगरानी चौधरी ९८११९०९५३४  

नोटाः यी मसहला िहकािी िहकािी िसं्था अन्तगयत सवसभन्न टोल स्तिीय िमूह ि त्यि िमूह सभत्र पसन सनगिानी िमूह िहने । 

 

ि) मलहिा सहकारी संथिा अन्िगयिका लनगरानी समहूहरुः 

क्र 

.ि.ं म. िहकािी िसं्थाको नाम वाड नं 

िमूह 

िखं्या ियंोजकको नाम 

कैसियत 

१. लमलमयरे मलहिा बचि ििा ऋण 

सहकारी संथिा लि. 

१ र २ बाणगंगा १० वटा लवषनपरुा – वनृ्दा पंगेनी 

रािपरु – लसिा पन्ि 

बैररर्ा – ओमकुमारी िि्का 

गोवलिहवा – भगविा अलधकारी 

बैररर्ा – गंगा भट्टराइ 

ििनपारा – सोनमिी िारु 

लिनैर्ा – सलुशिा िारु 

लििपरु – मध ुरेग्मी 

लपपरा – शान्िा पाण्िे  

बैििपरु – सालवत्रा पोख्रिे 

प्रत्रे्क 

समहूमा ५ 

दलेि ७ 

िना 

२. सहर्ोगी मलहिा बहुउिशे्र् सहकारी सं. 

लि. 

३ र ४ गिेहिा १ वटा लििा शमाय ११ सदथर् 

३. लदव्र्ज्र्ोलि मलहिा बहुउिशे्र् सहकारी 

संथिा लि. 

५  र ६ कोपवा ९ वटा औरलहर्ा टोि – राधा पौिेि 

कोपवा – िानकी चौधरी 

लसमििोर – माधवी आचार्य 

सठुौिी – रीिा पाण्िे 

मधौिी – रेिा ढकाि 

 अमौिी – सलुमत्रा िारु 

िन्िा – रीिा िारु 

मनहरापरु – िारा काकी 

भगिापरु – उषा िनाि 

प्रत्रे्क 

समहूमा ५ 

दलेि ७ 

िना 

४. बदु्ध मलहिा बचि ििा ऋण सहकारी 

संथिा लि. 

७ र ८ मोलिपरु १ वटा िुल्सा भट्टराई ९ सदथर् 

५. नमनुा मलहिा लवकास सहकारी संथिा 

लि. 

१० पटना १ वटा बसन्िी गाहा िापा ९ सदथर् 

६. नवज्र्ोलि मलहिा बहुउिशे्र् सहकारी 

संथिा लि. 

११ हिौसा १ वटा अलबवका अलधकारी १५ सदथर् 

 

ग) मलहिा शलक्त लवकास केन्र नेपाि अन्िगयिका नगरपालिकामा दिाय प्रलक्रर्ामा आएका समहूहरुः  

क्र .ि.ं िमूहको  नाम वाड नं 

अध्यक्ष/ियंोजकको 

नाम िम्पकय  नं 

कैसियत 

१. लसियना गाउँ मलहिा समहू ४ गिेहिा लमना चौधरी ९८०७४८३८६५  



२. श्री शालन्ि गाउँ मलहिा समहू ४ गिेहिा चर्न कुमारी िारु ९८०७४४०४०८  

३. िनुिारा गाउँ मलहिा समहू ३ चलबकपरु कमिा िारु ९८००७९८५९७  

४. सरू्ाय ज्र्ोलि गाउँ मलहिा समहू ३ गगौलिर्ा लबमिा िारु ९८०७४१८६११  

५. लमलिििुी गाउँ मलहिा समहू ३ वभनी आलसर्ा िारु ९८१९४३३०१९५  

६. िक्ष्मी गाउँ मलहिा समहू ४ गिेहिा अलनिा िारु ९८४७०८६३३०  राधा चौधरी 

७. उन्निी गाउँ मलहिा समहू ४ गिेहिा लवरण ुढुङ्गाना ९८४७०८२६२३  

८. कमेश्वर गाउँ मलहिा समहू ३ सारदा चौधरी ९८६४८५९३६०  

९. िालिगुरँास गाउँ मलहिा समहू ४ प्रेमकिा िापा ९८६७४००६७८  

१०. पिूा  गाउँ मलहिा समहू ६ अमौिी प्रदशेनी िारु ९८०४४१०६०९  

११. शालन्ि गाउँ मलहिा समहू ५ पे्रम कुमारी िारु ९८२१९४३६३५ लशव कुमारी िारु 

१२. िक्ष्मी गाउँ मलहिा समहू ५ लसमििोर सभुाक्ती िरुनी ९८१६४००८९३  

१३. मनकामना गाउँ मलहिा समहू ६ मनहरापरु सलविा अलधकारी ९८४७२८३८००  

१४. लसद्धािय गाउँ मलहिा समहू ६ बौदौिी सभुाविी िारु ९८१५४०७८२३  

१५. सगरमािा  गाउँ मलहिा समहू ११पदमपरु सीिा आचार्य ९८१३६९३४५७  

१६. बदु्ध गाउँ मलहिा समहू ११ दउेवापार िमकिा आचार्य ९८०१३६३१७९  

१७. प्रगलिलशि गाउँ मलहिा समहू ३ लसउटी िक्ष्मी चौधरी ९८११९२३७८७  

१८. लमलिििुी गाउँ मलहिा समहू ६ भगिापरु गोमा भषुाि ९८६७७११३४३  

१९. िागलृि गाउँ मलहिा समहू ११ बरवा केमकिा िैसी ९८४७२०३२१९  

२०. दगुाय गाउँ मलहिा समहू ३ धनकौिी रबभा िारु ९८२१४३२७३५  

२१. समलृद्ध नारी िागलृि समहू २ नन्द नगर लवमिा पौिेि ९८४०१५२०७२  

२२. लमिन गाउँ मलहिा समहू ५ कोपवा राधा िारु ९८४७२११९०५  

२३. सिृन गाउँ मलहिा समहू ११ भिसरवा शारदा िनाि ९८०७४३१६१३ ररना िारु 

२४. िािुपािे गाउँ मलहिा समहू ११ बनकटवा पे्रम कुमारी िरुनी   

२५. िागलृि गाउँ मलहिा समहू ५ मधौलिर्ा लशवरत्नी चौधरी   

२६. दगुाय गाउँ मलहिा समहू ५ कोपवा राि िक्ष्मी िरुनी   

२७. दवेी गाउँ मलहिा समहू ११ हिौसा शोभा िारु   

२८. िक्ष्मी गाउँ मलहिा समहू ११ मैनहरा कमिा िारु   

२९. ज्ञान ज्र्ोिी गाउँ मलहिा समहू ११ घरबलुधर्ा ररन ुिारु   

३०. नमनूा गाउँ मलहिा समहू ११ हिौसा सीमा िारु   

३१. दगुाय गाउँ मलहिा समहू ११ लचिरपरुा चबपा िारुनी   

३२. मलहमा गाउँ मलहिा समहू ११ ओदारी सनु्दरदवेी िरुनी   

िबमा         ३२ समहू     

 

घ) लसद्धािय सामालिक लवकास केन्र ििा थिोम फाउण्िेसन नेपािको सहर्ोगमा सञ्चालिि लदगो ििा मर्ायलदि सामालिक आलियक 

सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्िगयिका नगरपालिकामा दिाय प्रलक्रर्ामा रहकेा समहूहरुः 

क्र.सं. समहूको नाम अध्र्क्ष ठेगाना कैलफर्ि 

१. प्रगलिशीि थवाबिबबन समहू मनमिी राना बा.न.पा. ०३ गंगौलिर्ा  

२. सिृनशीि थवाबिबबन समहू मार्ादवेी राना बा.न.पा. ०३ गंगौलिर्ा  

३. उन्नलि थवाबिबबन समहू मनुा समुै मगर बा.न.पा. ०३ रािापानी  

४. िनचेिना थवाबिबबन समहू राधा िारु बा.न.पा.०३ मलगयर्ा टोि  

५. िनकल्र्ाण थवाबिबबन समहू कोइिी िारु बा.न.पा. ०३ बभनी  



ङ) नगरथिरीर् बािसंिािको लववरणः 

क्र.ि.ं नाम थि पर्द  ठेगाना िम्पकय  नं कैसियत 

१. सम्राट लघलमरे अध्र्क्ष बा.न.पा.  २ ९८२१४६९२९४  

२. सलमक्षा काकी उपाध्र्क्ष बा.न.पा. ९ ९८०७४९६८८७  

३. पिूा चौधरी कोषाध्र्क्ष बा.न.पा. १० ९८२१५३६७६७  

४. थमलृि सापकोटा सलचव बा.न.पा. ०८ ९८५७०५०३९७  

५. लवन्द ुकोइरािा सहसलचव बा.न.पा. ११ ९८४६२१२२३९  

६. रलन्ििा वेल्वासे सदथर् बा.न.पा. ०१   

६. सफििा थवाबिबबन समहू एमकुमारी बेल्वासे बा.न.पा.०३ लििकहना  

७. सिृना थवाबिबबन समहू राधा िनाि बा.न.पा.०३ कमयहना  

८. िागलृि थवाबिबबन समहू लमना पौिेि बा.न.पा. ०३ कमयहना  

९. नारी शलक्त थवाबिबबन समहू बसलन्ि िारु बा.न.पा. ०३ ठाटीिाँिा  

१०.  उज्ववि थवाबिबबन समहू लटका चौधरी िारु बा.न.पा. ०३ ठाटीिाँिा  

११. मिमिी थवाबिबबन समहू िुल्सी राना बा.न.पा. १० उत्तर मचेकुरी  

१२. ज्ञानकुञ्ि थवाबिबबन समहू र्म कुमारी घिी मगर बा.न.पा. १० धरमपरु  

१३. नमनुा थवाबिबबन समहू लभमकुमारी राना बा.न.पा. १० मोलिपरु  

१४. िागरण थवाबिबबन समहू लवन्द ुिापा िेिी बा.न.पा.१० बािापरु  

१५. िनिागलृि थवाबिबबन समहू सत्त नारार्ण िारु बा.न.पा.१० भावपरु  

१६. सर्पत्री थवाबिबबन समहू लसिा सारु बा.न.पा.१० दलक्षण मचेकुरी  

१७. ज्र्ोलि थवाबिबबन समहू निइु िारु बा.न.पा. १० सानो ठेकही  

१८. लक्रर्ालसि थवाबिबबन समहू लनमयिा कुमारी बा.न.पा.१० सानो ठेकही  

१९. सेिो गुँरास थवाबिबबन समहू दसरिी िारु बा.न.पा.१० उत्तर लपपरा  

२०. िालिगुरँास थवाबिबबन समहू फुिकुमारी िारु बा.न.पा. १० दलक्षण लपपरा  

२१. लमलिििुी थवाबिबबन समहू र्सोदा पाण्िे बा.न.पा. १० उत्तर मिौवा  

२२. सगरमािा  थवाबिबबन समहू सलमयिा चमार बा.न.पा.१० दलक्षण पटना  

२३.  ज्ञानज्र्ोलि  थवाबिबबन समहू लसिाकुमारी चमार बा.न.पा. १० उत्तरपटना  

२४. शालन्ि  थवाबिबबन समहू राि कुमारी िारु बा.न.पा. १० अलहरौिी  

२५. सफििा  थवाबिबबन समहू अनारमलि मरुाउ बा.न.पा. १० ठूिो गिाह  

२६. मार्ादवेी  थवाबिबबन समहू प्रलमिा चौधरी बा.न.पा. १० नौगैर्ा  

२७. चौिफी  थवाबिबबन समहू लमना गौिम बा.न.पा. ११ पदमपरु  

२८. िागलृि  थवाबिबबन समहू दगुायमलि िारु बा.न.पा.११ बरवा  

२९. हररर्ािी  थवाबिबबन समहू सलुमत्रा पोख्रिे बा.न.पा. ११ बरवा  

३०.  कोलपिा  थवाबिबबन समहू लबमिा शमाय बा.न.पा. ११ भलिहवा  

३१.  िनचेिना  थवाबिबबन समहू रामलकसनु दंगोररर्ा िारु बा.न.पा. ११ बनकटवा  

३२. धौिालगरी  थवाबिबबन समहू सलुशिा मगर बा.न.पा. ११ महुवारी  

३३. अन्नपणूय  थवाबिबबन समहू शलशकिा िारु बा.न.पा. ११ ओदारी  

३४.  सर्पत्री  थवाबिबबन समहू सालवत्री लव.क. बा.न.पा. ११ ओदारी  

३५.  गौिमबदु्ध  थवाबिबबन समहू सलृि चौधरी बा.न.पा. ११ दउेवापार  

३६. िालिगुरँास  थवाबिबबन समहू रञ्िना िारु बा.न.पा. ११ दउेवापार  

३७. मनुाि  थवाबिबबन समहू लमना कुमारी चौधरी बा.न.पा. ११ मौरी  

३८ माछापचु्रे  थवाबिबबन समहू रामचन्री चौधरी िारु बा.न.पा. ११ मौरी  

३९. सगरमािा  थवाबिबबन समहू बसन्िी िारु बा.न.पा. ११ मनैीहरा  

४०.  ज्ञानज्र्ोिी  थवाबिबबन समहू अलिलनर्ा िारु बा.न.पा. ११ मलैनहरा  



७. लवशाि लि.सी. सदथर् बा.न.पा. ०६ ९८४७३२३१४४  

८. भावकु आचार्य सदथर् बा.न.पा. ०६ ९८०७४७४९६७  

९. सलचन पन्िी सदथर् बा.न.पा. ०५ ९८४७०७२२७५  

१०. लवलपन अलधकारी सदथर् बा.न.पा. ०८   

११. सलवना िापा सदथर् बा.न.पा. ०४   

१२. सालहि लघलमरे सदथर् बा.न.पा. ०७   

१३. सलृि भिेुि सदथर् बा.न.पा. ०४ ९८४७३३६९८८  

१४. सरुक्षा पौिेि सदथर् बा.न.पा. ०५ ९८६६०९४१९६  

१५. अमिृा िारु सदथर् बा.न.पा. ११ ९८००७५४४९१  

१६. भलुमका चौधरी सदथर् बा.न.पा. ११ ९८०४४४८७५५  

१७. िलवष लगरी सदथर् बा.न.पा. ०९ ९८११४०१४३२  

१८. सन्िोष परुी सदथर् बा.न.पा. ०९ ९८४७५६५१५६  

१९. िारा चौधरी सदथर् बा.न.पा. १० ९८०५४४०९५९  

२०. पिूा चौधरी सदथर् बा.न.पा. १० ९८२७४८५१३५  

२१. सलिना सनुार सदथर् बा.न.पा. ०३ ९८०५४६३५८५  

२२. अलवषेक गौिम सदथर् बा.न.पा.०१ ९८६७११११६१  

 

च) विा थिरीर् बाि संिािः 

क्र.ि.ं वडा स्तिीय बालिजंलको नाम अध्यक्ष ठेगाना िम्पकय  नं कैसियत 

१. गौिम बदु्ध बाि संिाि अलभषेक गौिम बा.न.पा. ०१ ९८६७११११६१  

२.  सम्राट लघलमरे बा.न.पा.०२ ९८२१४०९२९४  

३.  लमिन िापा क्षत्री बा.न.पा. ०३ ९८०५४६३५९५  

४.  सलबना िापा बा.न.पा. ०४ ९८४७१७६७२८  

५.  पिूा चदुािी बा.न.पा. ०५ ९८४०९११८६८  

६. िक्ष्मणघाट बािसंिाि भाबकु आचार्य बा.न.पा.०६ ९८४७३२३१४४  

७.  आकृलि गरेै बा.न.पा. ०७ ९८४७३६४३७७  

८.  थमलृि सापकोटा बा.न.पा.०८ ९८४७३३१४२६  

९. कलपिगंगा बािसंिाि बलबिा लव.क. बा.न.पा.०९ ९८०७५३३१३९  

१०. पटना विाथिरीर् बािसंिाि पिूा चौधरी बा.न.पा. १० ९८०७५८२४१०  

११.  लवन्द ुकोइरािा बा.न.पा.११ ९८४७२१२२३९  

 

छ) सहकारी संथिाहरु  

लस.नं. सहकारीको नाम सबपकय  नं. लस.नं. सहकारीको नाम सबपकय  नं. 

१ नवदगुाय  कृलष सहकारी – ५ िण्िा ९८५७०५९१०४ ३३ कृलष बहुउिेश्र् स.स. लि. ९८४७१९४१७६ 

२ 

िोकलप्रर् कृलष सहकारी -५ 

मटेररर्ा ९८०४४२७१२६ ३४  िर्गरुुदवे कृलष स. स. लि. पटना ९८४७०८२८८७ 

३ 

िािीगरुाँस बचि ििा स.-४ 

िीिपरु ०७६-५५०२१६, ३५ नमनुा म.लवकाश बचि ििा ऋण स.लि. ९८६७१५९९४७ 

४ 

बाणगंगा मौरीपािन ििा म-१ 

बैररर्ा. ९८६७४७०६३७ ३६ सपुादउेरािी कृलष स. स. लि. लपपरा ९८४१४२५२५५ 



लस.नं. सहकारीको नाम सबपकय  नं. लस.नं. सहकारीको नाम सबपकय  नं. 

५ 

संबलृद्ध बचि ििासहकारी-११ 

ओदारी ९८६०४४७१३५ ३७ अलभर्ान कृलष स. स. लि ओदारी ९८१७४२३८६८ 

६ 

सहर्ोगी मलहिा ब.उ.स.-४ 

ठाकुरापरु 

९८४७१३४०६३, 

४७२१२२२१ ३८ बिु दशयन कृलष मलहिा स.स. बोिगाउँ ९८४७२५२६७७ 

७ 

फेवा कृलष सहकारी सं.िी.-

११हिौसा  ९८४६८८६७०९ ३९ लबहानी सामालिक म. उिमी स.कोपवा ९८६९५८१३०७ 

८ 

समाबेशी कृलष सह.सं.िी.-६ 

बैदौिी ९८४७२७६६३९ ४० वाणगंगा दगु्ध उत्पादक स.  लि. बोिगाउँ ९८५७०५०४३२ 

९ 

नर्ाँ लकरण उपभोक्ता स.सं.-९ 

भिबाि ९८४३९१८४२७ ४१ साना लकसान कृलष सहकारी सं.कोपवा ९८४७५३६८०० 

१० 

लदव्र् ज्र्ोलि मलहिा ब.उ..-५ 

पलियिाँिा ९८४७२८५०३५ ४२ लसिािय बचि ििा ऋण स.स. लि. ९८५७०५०८४१ 

११ 

िनमैत्री कृलष सहक. सं.िी.-४ 

गिेहिा ९८४७४६०४९३ ४३ मटेररर्ा कृलष स. स. लि.कोपवा ९८४७०६२९४२ 

१२ कानगु्ङ कृलष स. सं.िी.-४गिेहिा ९८४२७८६४९९ ४४ 

कृलष ििा पश ुलबकाश बहुउिेश्र्ीर् 

लनथकृर् ९८४७३८४४९४ 

१३ गंगौलिर्ा गौिररर्ा कृलष सं.िी. ९८०६९२७८९८ ४५ उज्ज्वि मलहिा कृलष स.स. बोिगाउँ ९८६७३८७१८३ 

१४ सर्पत्री कृलष सहकारी शं.स.िी. ९८४७०८२१९९ ४६ कोठीनदी सा.कृलष स.स.लि. पटना ९८१९४६१६६४ 

१५ कमेश्वर कृलष सहकारी सं.स.िी. ९८०७४८३८६५ ४७ पटना कृलष सहकारी स. लि. ९८४४१८५०८९ 

१६ साना लकसान कृलष सहकारी सं८ ९८५७०५०२७० ४८ लछमेकी कृलष सहकारी स.लि. ९८४७४२३५२३ 

१७ कैिाश आश्रम कृलष सहकारी स ९८१९४४७८४३ ४९ 

सामलुहक कृलष सहकारी स. लि. ( 

लनथकृर्  ------------------ 

१८ नबज्र्ोिी मलहिा बहुउिेश्र् स.  ९८११९०९५३४ ५० 

लत्रशिु कृलष सहकारी स. लि. लनथकृर् 

११ --------------- 

१९ लसनिी बचि ििा ऋण स.स.  ९८५७०५११६३ ५१ 

मधौलिर्ा कृलष सहकारी स. 

लि.(लनथकृर्) ९८५७०५०३५८ 

२० लबहानी कृलष सहकारी स. ९८४७२१५०६५ ५२ घर-घरमा बचि ििा ऋण स. लि. ०७६-४१११०७ 

२१ हाम्रो लदगो बचि ििा ऋण स. ९८१६४३५७१० ५३ पटना मलहिा कृलष सहकारी संथिा १० ----------------- 

२२ िनसेवा कृलष सहकारी स. ९८४७२७७६८२ ५४ मेररट बचि ििा ऋण स. स. लि. ९८५७०५०७१३ 

२३ बिु मलहिा बचि ििा ऋण स. 

९८१७४२०४४६,  

०७६४११०८१ ५५ कोईिी दगु्ध उत्पादक स.स. लि. लनथकृर् --------------- 

२४ बरवा कृलष सहकारी स. ९८६७०१०४९१ ५६ लसिािय लमलिििुी दगु्ध स.स. ( लनथकृर् ------------- 

२५ हिौसा उपभोक्ता सहकारी ९८५७०५०१०७ ५७ शलहद थमलृि उपभोक्ता स.स. लि. लनथकृर् ------------------ 

२६ लमलमयरे मलहिा बचि ििा ऋण  ९८४७०८२८२२ ५८ आकलथमक कृलष स.स. लि. लनथकृर् -------------- 

२७ मर्रु कृलष ििा पशलुबकास स. ९८४७०८२४६५ ५९ िनक कृलष स.स.लि.    ९८४७२८८४८५ 

२८ सामदुालर्क अपागंिा बचि ििा  ९८५७०५०३५५ ६० साना लकसान स.स. लि.११ ९८४७०२४७५७ 
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