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   यॊ गेरी नगयऩासरका 
नगय स्तरयम मोजना

मोजना को नाभ
सफनटोर ऩरु्णिभा वनको छेउभा आमिघाट सनभािण रु. १०००।-

श्री याधा कृष्ण भॊददय फववमा रु. ५००।-

फस्नेत टोर िभीगाछ ऩवुि ऩन्त टोर हदैु नहय िम्भ 
जोडने िडक (िडक स्तयउन्नसत)

रु. ८००।-

यन्जनी चौकको कासर भॊददय रु. १००।-
कोशी फहभुखुी दगु्ध उत्ऩादक िहकायी िॊस्था सर रु. ५००।-

श्री कृष्ण प्रणाभी ितिॊग िेवा िसभसत रु. २००।-

 यन्जनी ऩायी कोचेनी ऩरु देर्ख फाभे टोर हदैु चेका 
खोराको ऩरु िम्भ ग्राबेर तथा योरय ग्रडेय

रु. १८००।-

अधयुो र्शवारम भॊददय सनशान थान रु. 6००।-

भनोज ठेकदाय टोरभा भल्ङ्ग फाफा ग्राभ देवता भॊददय रु. २००।-
वडा नॊ ४ य ६ शॊकयको घय देर्ख सिवकभरारको घय 

िम्भ िडक स्तय उन्नसत
 रु. ४००।-

याभजानकी भॊददय ( याभघाट ) रु. 5००।-

आभतोरा गौयी शॊकय वकतिन भॊडरी रु. २००।-
हनभुान भॊददय चौप्राहा  रु. ७००।-

अधयुो श्री र्शव ऩञचामत भॊददय आभतोरा  रु. ५००।-

भधवुनी चौक देर्ख ५ नॊ. वडाको सिभाना िम्भ य ददनेश 
भॊडरको घय देर्ख हरुाकी िडक िम्भ िडक ग्राबेर 

रु. 27००।-

िाहटुोरको ग्राभथान भॊददय भा घेयावेया रु. 2००।-
अधयुो ग्राभथान हनभुान भॊददय रु. 2००।-

र्शव भॊददय ( िोभवायी चौक ) वडा कामािरम अगाडी रु. 5००।-
अधयुो जम भाॉ रक्षभी भॊददय बेडवा रु. 5००।-

आभगाछी फोडियको अधयुो श्री हनभुान भॊददय बवन सनभािण  रु. १००।-

पिािडाॉगी धनऩार भॊददयभा घेयावेया रु. 2००।-
श्री भहारक्षभी भा.वव भा घेयावेया रु. 4००।-

सनचाभारय भिुहरय भा ददना बद्री भॊददय सनभािण रु. 2००।-

नन्द ुर्चयसनमाको घय देर्ख भनु्डा कारी जाने फाटो  िम्भ 
जाने फाटोको िडक स्तय उन्नसत

रु. १०००।-

आनन्द भागि आश्रभ घेयावेया रु. 2००।-
कविस्तान सनभािण रु. 5००।-

 ऩञचकन्मा ऩोखयी रु. १००।-
नेऩार भगय िॊघ इकाई कसभवट िाभदुामक बवन रु. 5००।-

ओभ ऩञचेशवय भॊददय रु. 6००।-

र्चहान डाॉडा फाटो ग्राबेर रु. 4००।-
िाझा टोरभा नारा सनभािण रु. 4००।-
 श्री नागेश्वयनाथ र्शव भॊददय रु. 5००।-

दोहभना हवटमाको पोहय व्मवस्थाऩन रु. 2००।-

फजेट यकभ(हजायभा )
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वडा नॊ ४,६ य ७ का ववजरुीका ऩोरहरुका सिपवटग 
ताय फाऩत सफसबन्न िाभान फाऩत

रु. 5००।-

वडा नॊ ४,६ य ७ को काभ िवकऐऩसछ नगयऩासरका 
सबत्रका ऩोरहरु फाटोफाट सिपवटग गने

रु. २500।-

खानेऩानीका ऩाइऩहरु फाऩत रु. १८२५।-

वडा नॊ ४,६ य ७ भा सफजरुीको ऩोरहरु सिपवटग गने 
ज्मारा फाऩत

रु. 5००।-

वडा नॊ ४,६ य ७ का ववजरुीका ऩोरहरुका रासग सफसबन्न 
िाभान फाऩत

रु. 5००।-

यॊ गेरी कारी भॊददय िाभदुावमक बवन यॊ गेरी - ७ रु. ५०००।-  
 नगय असबरेर्खकयण रु. १५००।-

होभ ऩाईऩ रु. ५००।-

ऩाईऩ सफछमाउने तथा जोडने काभ  रु. २५०।-
सि. आई.ईकवर वट खरयद गरय िऩराई गने रु. ४१५।-
एच सड वऩ ई परेन्च तथा रयडमिुय खरयद रु. ४१०।-  

३ रु. 20००।-
४ रु. १८००।-

जम्भा रु. ३१३००।-
 वडा स्तरयम फजेट

वडा नॊ. 
१ रु. १५००।-

रर्क्षत वगिका सफसबन्न जातजासतहरुको िॊस्कृत िॊयक्षण का रासग- रु.१९००।- हजायभा
 

फजेट यकभ(हजायभा )

नगय फजेट रु. १३९००।-
कुर फजेट रु. ३१३००।-

 (िडक फोडको ) भारऩोत कामिरम अगाडीफाट  नेऩारी टोर हदैु भयुायी िोनीको ऩिर देखी सफय वहादयु 
ऩिफाट हरुाकी िडक िम्भ ग्राबर तथा ऩक्की नारा भभित  ---रु. ४०००।- हजायभा

िडक फोडको िाझेदायी यकभ (भारऩोत कामिरम अगाडीफाट  नेऩारी टोर हदैु भयुायी िोनीको ऩिर देखी सफय 
वहादयु ऩिर फाट हरुाकी िडक िम्भ ग्राबर तथा ऩक्की नारा भभित- रु. १715।- हजायभा

८ रु. २२००।-
९ रु. १3००।-

जम्भा वडा स्तरयम  फजेट रु. १७४००

५ रु. १६००।-
६ रु. ३३००।-
७ रु. १७००।-

२ रु. 2०००।-














































