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१ १
सगयददना चौक देजि उत्तय नहयको फाटो फेरफायी ससभाना सम्भ साथै दयऩ रार चौधयीको 
िेत उत्तय नहयको फाटो फेरफायी ससभाना सम्भको फाटोभा फाटो ग्राबेर , योरय सभेत गनन

५०,००,०००

२ १ भहेन्द्र ऋवषदेवको घयदेजि गलु्टेन सयदायको घय सम्भको फाटोभा भाटोको काभ गनन ५,००,०००

३ १
सानो सगयददना टोर देजि ऩजिभ ईराका प्रहयी चौकी सम्भ जाने फाटोभा ग्राबेर , योरय, 
ग्रडेय सभेत गनन

5,00,000।-

४ १ फधु नायामण चौधयीको घय उत्तय अधयुो ग्राबेर फाटोराई सम्ऩन्न गननका रासग ३,००,०००।-

५ १
बवयी टोर गरुाफचन्द्द चौधयीको घय छेउ देजि ऩिभ, दजऺण जाने धानिोरेको घयसम्भको
फाटोराई भाटोको काभ सम्ऩन्न गनन

२,००,०००।-

६ १
ववहायी भण्डरको घयदेजि उत्तय रोहन्द्रा िोर छेउ हुॉदै ऩूजणनभा वन सम्भको फाटोभा 
भाटोको काभ सम्ऩन्न गनन

५,००,०००।-

७ १ रजऺत वगन कामनक्रभ ७,००,000।-

जम्भा ७७,००,000.-

८ 2 ववयसनमा टोरको सडक कारोऩते्र 25,00,000।-
९ 2 फैतौना देजि उत्तय भरयमा कोचेनी ऩरु सम्भको फाटोभा ग्राबेर गने ४,००,000।-
१० 2 सत्म नायामणको दोकान देजि फवुिरार सयदायको दोकानसम्भ फाटो स्तयोन्नती ३,००,000।-
११ 2 याभजी फस्नेतको घय अगाडीको कल्बटन देजि ऩजिभ ३,००,000।-
१२ 2 सधभसधभे वयवऩऩर देजि उत्तय बेसडफथान जाने फाटो स्तयोन्नती तथा ग्राबेर ५,००,000।-
१३ 2 जसरमा अन्द्तयाभ िवास घय दजऺण साइट ऩवुन जाने फाटोको १,५०,000।-
१४ 2 कुकुय िोराको फाॉध भभनत गने कामन २,००,000।-

१५ 2 भॊगरफाये बऩुार ववष्टको घय ऩजिभ वपल्ड सम्भको फाटो स्तयोन्नती तथा ग्राबेर कामन २,००,000।-

१६ 2 दौरतऩयु ऩजिभ ऩोियी टोर जाने बरवुा िोरा ऩक्की ऩरु १३,००,000।-
१७ 2 भजवुा ऩरुदेजि भेडीटोर जाने सडक स्तयोन्नती गने कामन २,००,000।-
१८ 2 रक्ष्भीऩयु चचन देजि उत्तय ऩवुन होभऩाईऩ कल्बटन सनभानण कामन १,५०,000।-
१९ 2 सधभसधभे प्रहयी चौकी वार सनभानण १,५०,000।-

२० 2 जरेुवी चौक उत्तय ओभ आचामनको घय अगाडी हुॉदै फाटो स्तयोन्नती तथा ग्राबेर कामन १,५०,000।-

२१ 2 कठभहार अधयुो फाटो भभनत तथा ग्राबेर १,५०,000।-
२२ 2 ववसबन्न मोजनाहरु 3,५०,000।-
२३ 2 लक्षित वर्ग कार्गक्रम ७,००,000।-

जम्मा 77,00,000।-

२४ ३
आददफासी जनजाती रजऺत मोजना कामनक्रभ अन्र्तगत सॊथार जातीको साॊस्कृतीक झाॉकी 
प्रदनशनीका साभाग्री फाजा गाजा िरयद

१,००,०००।–

२५ ३ दसरत रजऺत मोजना कामनक्रभ अन्र्तगत साॊस्कृसतक सॊयऺण गनन ऩन्द्चे फाजा िरयद १,५०,०००।–

२६ ३
भवहरा रजऺत मोजना कामनक्रभ अन्र्तगत स्त्री तथा प्रसतुी योग ववशेषऻ सवहतको स्वास््म 
ससववय सॊचारन

१,००,०००।–

२७ ३ जेष्ठ नागरयक सम्भान कामनक्रभ ५०,०००।–
२८ ३ अऩाङ्ग भैत्री साभाग्री ववतयण २५,०००।–
२९ ३ मवुा रजऺत ववसफध िेरकुद कामनक्रभ १,००,०००।–

यॊ गेरी नगयऩासरकाका वडागत मोजनाहरु
आ.व.०७६/०७७
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३० ३ फारफासरका रजऺत सचेतना भरुक कामनक्रभ ५०,०००।–
३१ ३ भजुस्रभ, वऩछडा वगन , भधेशी उत्थान कामनक्रभ १,२५,०००।–
३२ ३ आभतोरा बाउने्न सडक िण्डको आभतोरा उत्तय कारोऩते्र मोजना ३४,००,०००।–
३३ ३ ओसर टोर देजि काजीभान चोक सम्भ सडक ग्राबेर मोजना ६,००,०००।–
३४ ३ यॊजनी चोक देजि भङ्गरफाये जाने नहयको सडक ग्राबेर मोजना ५,००,०००।–

३५ ३
यॊजनी दजऺण टोर गोऩार ऩाण्डेको घय देजि ऩजिभ कोचेनी िोरा जाने सडक सफस्ताय 
मोजना

१,००,०००।–

३६ ३ कुभाय शे्रष्ठको घय ऩवुनफाट जाने सडक ग्राबेर मोजना १,००,०००।–
३७ ३ कोशी फहउुिेश्म सहकायी सॊस्था सर. बवन सनभानण १,००,०००।–

३८ ३ यॊजनी कारी भजन्द्दय सनभानण १,००,०००।– 

३९ ३ यॊजनी हवटमा ऩजिभ काचेनी िोरा जाने फाटोभा ह्यभु ऩाइऩ जडान गरय सडक भभनत १,००,०००।–

४० ३ ददन दमार काभतफाट ऩवुन वऩटी टोर जाने सडक भभनत १,५०,०००।–
४१ ३ श्री ग्राभ देवता आधायबतु ववद्यारम ऩठनऩाठन व्मवस्थाऩन १,००,०००।– 
४२ ३ श्री सयस्वती आधायबतु ववद्यारम ऩठनऩाठन व्मवस्थाऩन १,००,०००।–
४३ ३ श्री सावनजसनक आधायबतु ववद्यारम ऩठनऩाठन व्मवस्थाऩन ५०,०००।–
४४ ३ श्री यत्न भा.वव. कामानरम व्मवस्थाऩन २,००,०००।–
४५ ३ श्री आभतोरा भदशान स्कुर ५०,०००।–
४६ ३ वडा बयी बसुभगत ससचाई फोरयङ्ग ५,००,०००।–
४७ ३ वडा बरय िानेऩानी टु्यववेर ववतयण २,००,०००।–
४८ ३ ह्यभु ऩाईऩ िरयद मोजना ३,००,०००।–
४९ ३ यॊजनी स्वास््म चौकी कामनरम व्मवस्थाऩन १,००,०००।–
५० ३ यॊजनी स्वास््म चौकी स्वास््म सचेतना कामनक्रभ ५०,०००।–
५१ ३ आभतोरा यवपक टोर उत्तय कभनकाय टोरको कासर भजन्द्दय सनभानण १,००,०००।–
५२ ३ यॊ गेरी ३ दौरतऩयु जस्थत प्रणाभी याधा कृष्ण भजन्द्दय सनभानण १,००,०००।–

जम्मा ७७,००,000।-

५३ ४
हरुाकी सडक देजि ऩजिभ भनोज ठेकदायको घय हुॉदै ऩन्नारार भण्डरको ऩयुानो घय सम्भ
जाने सडक नारा सवहत सडक स्तयउन्द्ती

३५,००,०००।-

५४ ४ रवटोरीको कारी भजन्द्दय सनभानण २,००,000।-
५५ ४ कृषकहरुराई ससचाई वोरयड्ग साभान िरयद ५,००,000।-
५६ ४ दधेुश्वयनाथ अधयुो भजन्द्दय सनभानण ५,००,०००।-

५७ ४
भॊगरफाफा अधयुो भजन्द्दय सनभानण

३,००,०००।-

५८ ४ कोल्ड स्टोय देजि दजऺण नहय सम्भ सडक ग्रावेर तथा होभ ऩाइऩ जडान रु 3,00,000।–
५९ ४ जचसाङ्ग टोर देजि दजऺण फक्राहा िोरा सम्भ कृवष सडक भभनत तथा ग्रावेर 10,00,000।–

६० ४
मऻ फहादयु काकीको घय देजि चेक्का िोरा सम्भ कयीफ 350 सभटय कृवष सडक भभनत तथा
ग्रावेर

3,50,000।–

६१ ४ सयसपाई कमनक्रभभा रयङ्ग य प्मानसेट ववतयणभा 5,00,000।-
६२ ४ रजऺत वगनका सफसबन्न कामनक्रभहरु 7,00,000।-

जम्मा ७८,५०,०००।-
६३ 5 चान्द्दनी चोक देजि ऩजिभ सोभफायी चोक सम्भ सडक ग्राबेर 15,००,000।-
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६४ 5 याभ चोक देजि ऩजिभ जगददश भण्डरको घय सम्भ सडक ग्राबेर 15,००,000।-
६५ 5 सखु्िा ऩोियीभा भाटो ऩनेु काभ ३,००,000।-
६६ 5 भोहन सयदायको घय देजि उत्तय ठाकुय टोर जाने सडक ग्राबेर ७,००,000।-

६७ 5
जनता भा. वव. आभगाछी देजि दजऺण प्रहयी चौकी हदैु रयवषदेव टोर जाने सडक चौडाई गयी
ग्राबेर

८,००,000।-

६८ 5
याभ चोक देजि ऩवुन - उत्तय भरु सडक सम्भ सडक चौडाई गयी ग्राबेर य भहेन्द्र भण्डरको
घय देजि ऩवुन भहानन्द्द भण्डरको जग्गा हदैु ठाकुय टोर जाने नमा सडक सनभानण १५,००,000।-

६९ 5
घाघी ऩरु रक्ष्भी सयदायको घय देजि ऩजिभ सफयेन्द्र सयदायको घय जाने नमा सडक सनभानण

३,००,000।-

७० 5
धनाऩट्टी ऩोियी देजि ऩजिभ भासनकचन्द्द याजवॊशीको घय हदैु दजऺण फोडनय जाने सडक ग्राबेर

४,००,000।-

७१ 5 सफसबन्न ठाउको फाटो भभनत तथा ऩैनी िने्न काभ १,५०,000।-
जम्भा ७१,५0,०००।-

७२ ६ सयसपाईको रासग 15,00,०००।-
७३ ६ ससॉचाईको रासग १०,00,०००।-
७४ ६ वृऺ योऩणको तथा व्मवस्थाऩनको रासग ५,००,०००।-
७५ ६ यातो भण्डरको घरुको फाटो ग्राबेरको रासग ५,००,०००।-
७६ ६ गणेशी साहको घय देजि सतायी सम्भ योरय ग्रडेय ५,००,०००।-
७७ ६ धनऩारथान फहयदाय टोर अधयुो मोजनाको रासग ४,००,०००।-
७८ ६ सकुुभवासी व्मवस्थाऩनको रासग गलु्री ऩोियी ऩनुनको रासग भधफुणी ३,००,०००।-
७९ ६ ग्राभ देवता भजन्द्दय चोप्रहा ५,००,०००।-
८० ६ हनभुान भजन्द्दय सनभानण भधवुनी ३,००,०००।-
८१ ६ कारी भजन्द्दय चोप्रहा २,००,०००।-
८२ ६ याजाधनऩार थान भजन्द्दय सनभानणको भधवुनी २,५०,०००।-
८३ ६ भधवुनी उत्तय टोरको ग्राभथान भजन्द्दय व्मवस्थाऩन २,००,०००।-
८४ ६ ईनाय भभनत तपन १,५०,०००।-
८५ ६ स्कुर व्मवस्थाऩन तथा जशऺा सम्फन्द्धभा (भहवषन भेही स्कुर) २,००,०००।-
८६ ६ स्कुर व्मवस्थाऩन तथा जशऺा सम्फन्द्धभा (गणेश भा.वव. स्कुर) ४,००,०००।-
८७ ६ स्कुर व्मवस्थाऩन तथा जशऺा सम्फन्द्धभा (भधवुनी आधायबतू स्कुर) १,००,०००।-
८८ ६ रजऺत वगन तपन ७,००,०००।-

जम्मा ७७,००,०००।-

८९ ७
नन्द्द ुजचयासनमाको घय देजि भणु्डाकारी हुॉदै ववश्वकभान टोर सम्भको नारा सवहतको कारो 
ऩते्र सडक सनभानण

७0,००,000।-

९० ७ रजऺत वगन कामनक्रभ 7,००,00०।-
जम्मा ७७,००,०००।-

९१ 8 पसानडाॉगी धनऩारथान भहायाजथान भजन्द्दय घेयाफेया सनभानण मोजना २,00,000।-
९२ 8 पसानडाॉगी सूमन ऩरयमायको घय छेउफाट फेरडाॉगी जाने सडक ग्राबेर २,00,000।-

९३ 8 झभुनऩयु धनफहादयु थाऩाको घय छेउफाट ऩिभ जचसाङ्ग िोरा जाने सडक स्तयोन्नती २,00,000।-

९४ 8 चम्ऩन्नी घाटभा भराभी ववश्राभ स्थर सनभानण ४,00,000।-
९५ 8 यॊ गेरी इदगाह साझाटोर घेयाफेया सनभानण मोजना ५,00,000।-
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९६ 8
धऩानटोर जाने ववद्या याजवॊशीको घय उत्तयको ऩयुानो सडकभा हमुभुऩाइऩ जडान सवहत सडक 
स्तयोन्नती

३,00,000।-

९७ 8 फैद्यभायी टोरको उत्तय-दजऺण फाटो ग्राबेर मोजना ३,00,000।-
९८ 8 दवेशा चौकको धनऩारथान भहायाजथान भजन्द्दय २,00,000।-
९९ 8 दवेशा धनऩालथान मन्ददर उत्तरफाट ऩन्चिम तपग  जाने फाटो ममगत र्ोजना १,00,000।-
१०० 8 धऩानटोर भहायाजथान भजन्द्दय सनभानण १,00,000।-

१०१ 8 याभ ववरास शभानको घयफाट ऩूवन हुॉदै गोववन्द्द सयदायको घयजाने सडक भभनत मोजना २,00,000।-

१०२ 8 केशव याजवॊशीको घयछेउफाट ऩजिभ हुॉदै चैता सयदायको घयसम्भ जाने सडक भभनत १,00,000।-

१०३ 8 याभफहादयु याजवॊशीको घयछेउफाट िोटा टोर जाने सडक भभनत मोजना १,00,000।-

१०४ 8 श्री भहारक्ष्भी भा.वव. दवेशा घेयाफेया सनभानण य वपल्ड भभनत ४,00,000।-
१०५ 8 श्री हनभुान भजन्द्दय भभनत ( नायामण याजवॊशीको घय छेउ) 2,00,000।-
१०६ 8 कोशी दासको घय देजि दजऺण सकुुभफासी टोर जोड्ने सडक स्तयोन्नती ५,00,000।-

१०७ 8 श्री १०८ ददना बरी भजन्द्दय सनचाभायीको अधयुो भजन्द्दय सनभानण २,00,000।-

१०८ 8 वडा बयी िानेऩानी टु्यफवेर ववतयण २,00,000।-
१०९ 8 भगय सॊघ बवन सनभानण २,00,000।-
११० 8 वडा कामानरम बवन भासथ कोठा थऩ ५,00,000।-
१११ 8 सुॉगा फाफैको घयजाने सडक सनभानण २,00,000।-

११२ 8 नायामण साहको घयछेउफाट उत्तय अनजु सगयीको घयसम्भ फाटो ववस्ताय कारो ऩते्र मोजना १०,00,000।-

११३ 8
साझा टोर रयङ्गयोड ववशेश्वय साहको घय उत्तय ८ नॊ. वडा ससभाना ऩानी ट्याङ्की जाने 
सडकभा ऩक्की नारा सनभानण मोजना

७,00,000।-

११४ 8 भवहरा रजऺत मोजना कामनक्रभ १,00,000।-
११५ 8 आददवासी जनजाती रजऺत मोजना कामनक्रभ ८0,000।-
११६ 8 फारफासरका रजऺत मोजना कामनक्रभ १,00,000।-
११७ 8 जेष्ठ नागरयक रजऺत मोजना कामनक्रभ ८0,000।-
११८ 8 अऩाङ्ग रजऺत मोजना कामनक्रभ ८0,000।-
११९ 8 मूवा रजऺत मोजना कामनक्रभ १,00,000।-
१२० 8 वऩछ्डावगन / भजुस्रभ / भधेसी रजऺत मोजना कामनक्रभ ८0,000।-
१२१ 8 दसरत रजऺत मोजना कामनक्रभ ८0,000।-

जम्मा ७७,००,000।-
१२२ 9 हरयरारको घयदेजि कानेऩोियी गाउॉऩासरकाको ससभाना सम्भ कारोऩते्र गने ६०,००,०००।-
१२३ 9 फेरचौक ऩजिभ ग्राबेर गने १०,००,०००।-
१२४ 9 रजऺत वगन कामनक्रभ ७,००,०००।-

जम्मा ७७,००,000।-


