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1

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

2676
1 िविश� पदािधकारीह�को माग भए अनसुारको आवास िनमार्ण तथा ममर्त बागमती काठमाण्डौ
2 िसंहदरवार पिरसर िभऽ सम्पूणर् भवन िनमार्ण तथा ममर्त सधुार बागमती काठमाण्डौ

770

3
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - झापाको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

1 झापा 30

4 सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - धनकुटाको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 1 धनकुटा 30

5
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - मोर�को कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

1 मोर� 20

6 सघन सहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना स�रीको Store भवन िनमार्ण 2 स�री 50

7
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - स�रीको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

2 स�री 30

8
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - धनषुाको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

2 धनषुा 20

9
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - पसार्को कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

2 पसार् 25

10
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - रामेछापको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

वाग्मती रामेछाप 40

11
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - धा�द�को कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

वाग्मती धा�द� 30

12
आयोजना कायार्न्वयन इकाई काठमाण्डौको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त सधुार 
। (माग र आवँयकता अनसुार)

वाग्मती काठमाण्डौ 10

13
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - िचतवनको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

वाग्मती िचतवन 30

14
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - काःकीको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

गण्डकी काःकी 40

15
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - �पन्देहीको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

5 �पन्देही 40

16
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - दा�को कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

5 दा� 35

17 सघन सहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना दा�को Annex भवन िनमार्ण 5 दा� 150

18
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - बाँकेको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

5 बाँके 25

19
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - सखु�तको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

6 सखु�त 40

20
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - जमु्लाको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

6 जमु्ला 45

21
संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई - कैलालीको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को ममर्त 
सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

7 कैलाली 40

22
सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना - डोटीको कायर्के्षऽ िभऽ पन� िजल्लाह�का संघीय कायार्लय भवनह�को 
ममर्त सधुार । (माग र आवँयकता अनसुार)

7 डोटी 40

शहरी िवकास मन्ऽालय

आिथर्क वषर् २०७७/०७८ को वािषर्क िवकास कायर्बम

१. 34701212 संिघय सिचवालय िनमार्ण तथा व्यवःथापन कायार्लय

2. 34701013 संिघय सहरी िवकास आयोजना कायार्न्वयन कायार्लयह�

क. संघले संचालन गन� कायर्बम/आयोजना

1



2

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

36970

23
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को झापा िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त कचनकबल गा.पा (५० वट), 
बा॑दशी गा.पा (५० वटा), भिपरु न.पा (५० वटा) र हल्दीबारी गा.पा (५० वटा) गरी जम्मा २०० आवास इकाई

१ झापा 0.1

24
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को झापा िजल्ला के्षऽ नं. ५ अन्तगर्त दमक न.पा (३०० वटा), 
गौरीगंज न.पा. (३०० वटा), गौरादह न.पा (३०० वटा) र कमल गा.पा (५०० वटा) गरी जम्मा १४०० आवास 
इकाई

१ झापा 0.1

25
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को धनकुटा िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त चौिबसे गा.पा (५० वटा), 
साँघरुीगढी गा.पा (५० वटा), खाल्सा िछन्ताङ सिहदभमूी गा.पा (५० वटा), छथरजोरपाटी गा.पा (५० वटा), 
पाभीबास न.पा (५० वटा), महालआमी न.पा (५० वटा) र धनकुटा न.पा (५० वटा) गरी जम्मा ३५० आवास इकाई

१ धनकुटा 0.1

26

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को ओखलढु�ा िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त िसि�चरण न.पा (४० 
वटा), िचशंखगुढी गा.पा (४० वटा), मोलङु गा.पा (४० वटा), िखिजदेम्बा गा.पा (४० वटा), िलख ुगा.पा (४० 
वटा), चम्पादेवी गा.पा (४० वटा), मानेभ�याङ गा.पा (४० वटा) र सनुकोशी गा.पा (४० वटा) गरी जम्मा 3२० 
आवास इकाई

१ ओखलढंुगा 0.1

27
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम -ूदेश नं. १ को मोरङग िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त कानेपोखरी गा.पा (५० 
वटा), सनु्दर हरैचा न.पा (५० वटा), बेलवारी न.पा. (10० वटा) र पथरी शिन�रे न.पा. (५० वटा) गरी जम्मा 
२५० वटा आवास इकाई

१ मोर� 0.1

28 मोर� िजल्ला िवराटनगर महानगरपािलका वडा नं. १४ जतवुामा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । १ मोर� 70
29 सनुसरी िजल्ला भोकरहा गाँउपािलका वडा नं. ७ मा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । १ सनुसरी 70

30
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को मोरङग िजल्ला के्षऽ नं. 6 अन्तगर्त सनु्दर हरैचा न.पा (१०० 
वटा), बिुढगंगा गा.पा (१०० वटा) र िवराटनगर म.न.पा वडा नं. ११,१२ (१०० वटा) गरी जम्मा ३०० वटा 
आवास इकाई2

१ मोर� 0.1

31
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्ला के्षऽ नं. ४ अन्तगर्त कोशी गा.पा (५० वटा) र 
भोबाहा गा.पा (१०० वटा) गरी जम्मा १५० वटा आवास इकाई

१ सनुसरी 0.1

32
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त रामधनुी न.पा वडा नं. ६ -
१५० वटा आवास इकाई

१ सनुसरी 0.1

33
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को स�री िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त स�कोशी गा.पा (७५ वटा), 
कंचन�प न.पा (७५ वटा), अग्नीसाइर कृंणसवरण गा.पा (५० वटा), ितरहतु गा.पा (१०० वटा) र हनमुाननगर 
कंकािलिन न.पा (५० वटा) गरी जम्मा ३५० आवास इकाई

२ स�री 0.1

34
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को स�री िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त महादेवा गा.पा (२५० वटा), 
ितलािठ कोइलाडी गा.पा (२५० वटा), राजिवराज न.पा (२५० वटा) र िछ�मःता गा.पा (२५० वटा) गरी जम्मा 
१००० आवास इकाई

२ स�री 0.1

35 स�री िजल्ला ितलाठी कोइलाडी गाँउपािलका वडा नं. ३ मा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । २ स�री 70
36 िसराहा िजल्ला औरही गाँउपािलकामा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । २ िसरहा 70

37
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को िसराहा िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त िसराहा न.पा. (२५० वटा), 
िवंणपुरु गा.पा. (५० वटा), गोलबजार न.पा (५० वटा) र नरहा गा.पा (५० वटा) गरी जम्मा ४०० आवास इकाई

२ िसरहा 0.1

38

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को धनषुा िजल्ला के्षऽ नं. ४ अन्तगर्त िमिथला न.पा. (४० वटा), 
िमिथला िवहारी न.पा. ६,७,८,९,१० (४० वटा), िक्षरे�रनाथ न.पा १,२,३,४,५,६,७ (४० वटा), बटे�र गा.पा. 
(४० वटा), लआमीिनया गा.पा (20० वटा) र जनकपरु उ.म.न.पा वडा नं.९,१३,१४,१९,२१,२२ (४० वटा) गरी 
जम्मा 400 आवास इकाई

२ धनषुा 0.1
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39

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को धनषुा िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त धनषुाधाम न.पा (४० वटा), 
सबैला न.पा (४० वटा), गणेशमान चारनाथ न.पा (४० वटा), हशंपरु न.पा (४० वटा), िमिथला िबहारी न.पा. वडा 
नं. १,३,४,५ (४० वटा), िक्षरे�रनाथ न.पा. वडा नं. ८,९,२,३,५,७,४ (४० वटा) र िमिथला िबहारी न.पा. वडा नं. 
४ (४० वटा) गरी जम्मा २८० आवास इकाई

२ धनषुा 0.1

40

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को धनषुा िजल्ला के्षऽ नं. 2 अन्तगर्त हंशपरु न.पा वडा नं. 
१,४,६,९ (5० वटा), शिहदनगर न.पा (5० वटा), औरही गा.पा (5० वटा), कमला न.पा (5० वटा), िवदेह न.पा 
वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,८ (5० वटा), जनकनन्दीनी गा.पा (5० वटा) र जनकपरु उ.म.न.पा वडा नं. १७ र १८ 
(5० वटा) गरी जम्मा 350 आवास इकाई

२ धनषुा 0.1

41
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को धनषुा िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त जनकपरु उप-महानगरपािलका 
(५० वटा), नगराईन नगरपािलका (५० वटा), मिुखयापि� मसुहरिनया गाँउपािलका (५० वटा) र धनौिज गाउपािलका 
(५० वटा) गरी जम्मा २०० आवास इकाई

२ धनषुा 0.1

42
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को महो�री िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त लोहारप�ी न.पा मा २०० 
वटा आवास इकाई

२ महो�री 0.1

43

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को महो�री िजल्ला के्षऽ नं. ४ अन्तगर्त औरही न.पा डा नं. 
१,२,३,४,५,६ (१०० वटा), सोनमा गा.पा (५० वटा), साम्सी गा.पा (५० वटा), रामगोपालपरु न.पा (१०० वटा), 
मनरािससवा न.पा वडा नं. १ (१०० वटा) र मनरािससवा न.पा वडा नं.२,३,४,५,६,७ (१०० वटा) गरी जम्मा 
५00 आवास इकाई

२ महो�री 0.1

44
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को महो�री िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त बिदर्वास न.पा (० वटा), 
गौशला न.पा (६० वटा) र भँगहा न.पा (६० वटा) गरी जम्मा २00 आवास इकाई

२ महो�री 0.1

45 महो�री िजल्ला मनरािसःवा नगरपािलका वडा नं १ मा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । २ महो�री 70
46 महो�री िजल्ला लोहारप�ी न.पा. ५ डठोरा मसुहर वःतीको लािग इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । २ महो�री 70

47
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को सलार्ही िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त मलंगवा न.पा वडा नं. ५ 
(१५० वटा) र ॄम्हपरुी गा.पा वडा नं. ५ (१५० वटा) गरी जम्मा ३00 आवास इकाई

२ सलार्ही 0.1

48
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को सलार्ही िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त लालवन्दी न.पा वडा नं. ४ 
मा 1५० वटा आवास इकाई

२ सलार्ही 0.1

49
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को सलार्ही िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त किवलासी न.पा (५० वटा)
र बरहथवा न.पा (५० वटा) गरी जम्मा १00 आवास इकाई

२ सलार्ही 0.1

50
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को रौतहट िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त राजपरु न.पा (७५ वटा) र 
परोहा न.पा (७५ वटा) गरी जम्मा १५0 आवास इकाई

२ रौतहट 0.1

51
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को रौतहट िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त गजरुा नं.पा (६० वटा), 
कटहिरया न.पा (६० वटा), मौलापरु न.पा. (६० वटा) र फतवुा िवजयपरु न.पा (६० वटा) गरी जम्मा २४0 
आवास इकाई

२ रौतहट 0.1

52
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को रौतहट िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त दगुार्भगवती गा.पा. (५० 
वटा), यमनुामाई गा.पा. (५० वटा), माधवनारायण न.पा (५० वटा), गौर न.पा. (५० वटा) र ग�डा न.पा (५० 
वटा) गरी जम्मा २५0 आवास इकाई

२ रौतहट 0.1

53
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को रौतहट िजल्ला के्षऽ नं. ४ अन्तगर्त चन्िपरु न.पा (७० वटा) र 
बनृ्दावन न.पा (७० वटा) गरी जम्मा १४0 आवास इकाई

२ रौतहट 0.1

54 रौतहट िजल्ला माधवनारायण नगरपालीका वडा नं. ६ मा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । २ रौतहट 70

55
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को पसार् िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त वीरगंज म.न.पा वडा नं. 
२,४,५,७,८,११,१२, १३,१४,१५,१६,१८,२०,२१,२२,२३, ३०,३१,३२ मा ५०० वटा आवास इकाई

२ पसार् 0.1

3
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56

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को पसार् िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त बहदुरमाई न.पा वडा नं. 
१,५,७,८,९ (25 वटा), िवन्धवासीनी गा.पा (25 वटा), जगरनाथपरु गा.पा वडा नं. ६ (5० वटा), पकाहामैनपरु 
गा.पा वडा नं.१,२,३,४ (25 वटा), पटेवार्सगुौली गा.पा (5० वटा), पोखरीया न.पा वडा नं.१,२,४,५,६,७,८,९,१० 
(75 वटा) र सखवुापस�नी गा.पा (5० वटा) गरी जम्मा ३00 आवास इकाई

२ पसार् 0.1

57
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को पसार् िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त पसार्गढी न.पा (२०० वटा) र 
वीरगंज म.न.पा वडा नं. १,३,६,९,१०,१७,१९,२४,२५,२६,२७,२८,२९ (१५० वटा) गरी जम्मा ३५० आवास 
इकाई

२ पसार् 0.1

58
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को बारा िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त कोल्हवी न.पा वडा नं. ८ (५० 
वटा), करैयामाई गा.पा. (५० वटा), महागढीमाई गा.पा. (१०० वटा), पचरौता गा.पा. (१०० वटा), सवुणर् गा.पा. 
(१०० वटा) र देवताल गा.पा (१०० वटा) गरी जम्मा 5०0 आवास इकाई

२ बारा 0.1

59

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. २ को बारा िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त जीतपरु िसमरा उ.म.न.पा वडा 
नं. ११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८ (15० वटा), कलैया उ.म.न.पा वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२, 
१३,१४,१५,१६,१८,१९,२०, २१,२२, २३,२४,२ ५,२६,२७ (25० वटा) र फेटा गा.पा वडा नं. ५,६,७ (75 
वटा) गरी जम्मा 475 आवास इकाई

२ बारा 0.1

60
सरुिक्षत नागिरक आवा कायर्बम- ूदेश नं. ३ को िसन्धलुी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त िफक्कल गा.पा (5० वटा), 
ितनपाटन गा.पा (5० वटा) र गोलन्जोर गा.पा (5० वटा) गरी जम्मा १५0 आवास इकाई

बागमती िसन्धलुी 0.1

61

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ३ को काॅ ेिजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त पनौती न.पा 
४,५,६,७,८,९,१० (40 वटा), धिुलखेल न.पा ८,९,१०,११,१२ (४० वटा,) बेथानचोक गा.पा ६ (४० वटा), 
नमोब�ु न.पा (४० वटा), रो◌ी गा.पा (४० वटा), महाभारत गा.पा (४० वटा), खानीखोला गा.पा (४० वटा), 
चौरीदेउराली गा.पा (४० वटा) र तेमाल गा.पा (४० वटा) गरी जम्मा 360 आवास इकाई

बागमती काॅे 0.1

62
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ३ को काॅ ेिजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त बनेपा न.पा (5० वटा), 
धिुलखेल न.पा (50 वटा), पनौती न.पा.(5० वटा), पाँचखाल न.पा (5० वटा), म्डनदेउपरु न.पा (5० वटा), भमु्ल ु
गा.पा. (5० वटा) र बेथनचोक गा.पा. (5० वटा) गरी जम्मा 3५0 आवास इकाई

बागमती काॅे 0.1

63
सरुिक्षत नागिरक आवास केन्िीय समन्वय सिमितको बैठकको िनणर्य आनसुार कायर्बम कायर्न्वयनका लािग कायर्बम 
माग गन� िजल्ला, ःथानीय तह र आवास संख्या िनधार्रण गन� ।(१५०००० वटा)

बागमती काठमाण्डौ 31468.81

64 सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- बमागत कायर्बमह�को लािग बागमती काठमाण्डौ 2495.09

65
२०७१ साउनमा आएको िभषण बाढीपिहरोबाट ूभािवत भएका िपिडतह�लाई अनदुान (बाँके, बिदर्या, दा�, सखु�त र 
िसन्धपुाल्चोक)

बागमती काठमाण्डौ 2000

66
काठमाण्डौ िजल्ला पशपुित के्षऽ िवकास कोष अन्तरगतको जग्गामा सािहत्यकार झमक कुमारी िघिमरेलाई आवास 
िनमार्ण

बागमती काठमाण्डौ 50

67
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ३ को मकवानपरु िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त मनहरी गा.पा वडा नं. ४ 
(5० वटा), कैलाश गा.पा वडा नं. ७,८,३,४ (5० वटा), मकवानपरुगढी गा.पा वडा नं. ८ (5० वटा) र हेटौडा 
उ.म.न.पा वडा नं. १९ (5० वटा) गरी जम्मा २०0 आवास इकाई

बागमती मकवानपरु 0.1

68
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ३ को िचतवन िजल्ला अन्तगर्त भरतपरु म.न.पा. (२०० वटा) र माडी 
न.पा. (३०० वटा) गरी जम्मा ५०0 आवास इकाई

बागमती िचतवन 0.1

69 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपालीका वडा नं. २८ िजतपरु टाफी होटलको छेउमा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । बागमती िचतवन 100

70
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- गण्डकी ूदेशको म्याग्दी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त रघगंुगा गा.पा.(10० वटा)
र अ�पणुर् गा.पा. (10० वटा) गरी जम्मा 2०0 आवास इकाई

गण्डकी म्याग्दी 0.1

71
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- गण्डकी ूदेशको ःयाङजा िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त वािल� न.पा (5० वटा), 
गल्याङ न.पा. (5० वटा), कािलगण्डकी गा.पा (5० वटा), चापाकोट न.पा. (5० वटा), र भीरकोट न.पा (5० 
वटा) गरी जम्मा 2५0 आवास इकाई

गण्डकी ःया�जा 0.1
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72
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- गण्डकी ूदेशको काःकी िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त अ�पूणर् गा.पा (६5 वटा), 
माछापचु्ले गा.पा (६5 वटा) र पोखरा लेखनाथ म.न.पा वडा नं.१,२,३,५,६,२२,२३,२४,२५,१८,१९ (७० वटा) 
गरी जम्मा 2०0 आवास इकाई

गण्डकी काःकी 0.1

73
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- गण्डकी ूदेशको तनहुँ िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त व्यास न.पा. (१०० वटा), 
िभमाद न.पा (5० वटा), िघिरङ गा.पा (5० वटा), र �ि�� गा.पा (5० वटा) गरी जम्मा 2५0 आवास इकाई

गण्डकी तनहुँ 0.1

74
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को गलु्मी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त �� गा.पा (४० वटा), 
छऽकोट गा.पा (४० वटा), गलु्मी दरबार गा.पा (४० वटा), कािलगण्डकी गा.पा (४० वटा), सत्यवती गा.पा (४० 
वटा), चन्िकोट गा.पा (४० वटा) र रेसङुगा न.पा (४० वटा) गरी जम्मा २80 आवास इकाई

५ गलु्मी 0.1

75
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को गलु्मी िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त मदाने गा.पा. (४० वटा), 
मािलका गा.पा. (४० वटा), इःमा गा.पा.(4० वटा), धकु�ट गा.पा. (४० वटा), मिुसकोट न.पा. (४० वटा), र 
रेसङुगा न.पा. (४० वटा) गरी जम्मा 2४0 आवास इकाई

५ गलु्मी 0.1

76
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को किपलबःत ुिजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त मायादेवी गा.पा (१०० 
वटा), श�ुोधन गा.पा (१०० वटा) र किपलबःत ुन.पा वडा नं. ७,८ (5० वटा) गरी जम्मा 2५0 आवास इकाई

५ किपलवःतु 0.1

77
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को किपलबःत ुिजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त किपलबःत ुन.पा. वडा नं 
१,२,३,४,५,६ मा ५० वटा आवास इकाई

५ किपलवःतु 0.1

78 किपलबःत ुिजल्ला ब�ुभमुी नगरपािलका वाडा नं. १० िवजगौरी गगनीमा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । ५ किपलवःतु 70

79
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को नवलपरासी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त ूतापपरु गा.पा (६० 
वटा), सूःता गा.पा (६० वटा), सरावल गा.पा (६० वटा) र बदर्घाट न.पा (६० वटा) गरी जम्मा २४0 आवास 
इकाई

५ नवलपरासी पि�म 0.1

80
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को रोल्पा िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त सिुनलःमिृत गा.पा (१०० 
वटा) र गंगादेव गा.पा.(१०० वटा) गरी जम्मा 2०0 आवास इकाई

५ रोल्पा 0.1

81
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को �कुम पूवर् िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त भमेू गा.पा (5० वटा), 
िसःने गा.पा (5० वटा) र पथुा उ�रगंगा गा.पा (5० वटा) गरी जम्मा १५0 आवास इकाई

५ �कुम पवुर् 0.1

82
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को बाँके िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त नेपालगंज उ.म.न.पा वडा नं. 
१६,१७ मा २०० वटा आवास इकाई

५ बाँके 0.1

83
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को बाँके िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त नरैनापरु गा.पा मा ३०० वटा 
आवास इकाई

५ बाँके 0.1

84
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को बाँके िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त डडुवा गा.पा (७०० वटा) र 
नेपालगंज उ.म.न.पा वडा नं. १,२,३,४, ५,६,७ ,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१८,१९,२०,२१,२२,२३ (१२०० 
वटा) गरी जम्मा १९०० वटा आवास इकाई

५ बाँके 0.1

85
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को बाँके िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त जानकी गा.पा मा ३०० वटा 
आवास इकाई

५ बाँके 0.1

86 बाँके िजल्ला डडुवा गाँउपािलका वाडा नं. १ बडकी चौफेरीमा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । ५ बाँके 70
87 बाँके िजल्ला डडुवा गाँउपािलका वाडा नं. २ रामनगर पाझामा इमज�न्जी सेल्ट िनमार्ण कायर् । ५ बाँके 70
88 बाँके िजल्ला नरैनापरु गाँउपािलका वाडा नं. ६ गंगनपरु वःतीमा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । ५ बाँके 70

89
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- ूदेश नं. ५ को बिदर्या िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त गलुिरया न.पा (२5० वटा)
र बढैयाताल गा.पा (१०० वटा) गरी जम्मा ३५0 आवास इकाई

५ बिदर्या 0.1

90
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- कणार्ली ूदेशको जाजरकोट िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त िऽवेणी नलगाड न.पा 
वडा नं. ५, ६ (८० वटा) र बारेकोट गा.पा२, रोकायागाँउ, अयरना (८० वटा) गरी जम्मा १६० वटा आवास 
इकाई

६ जाजरकोट 0.1
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91
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- कणार्ली ूदेशको जाजरकोट िजल्ला के्षऽ नं. २ अन्तगर्त कुशे गा.पा वडा नं. ५, 
७ (८० वटा), छेडागाड न.पा वडा नं. १०,११ (८० वटा) र जनुीचाँदे गा.पा७ (८० वटा) गरी जम्मा २४० वटा 
आवास इकाई

६ जाजरकोट 0.1

92
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको कन्चनपरु िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त बेलौरी न.पा (5० 
वटा), पनुवार्स न.पा (5० वटा), लालझाडी गा.पा (5० वटा), र बेलडाँडी गा.पा (5० वटा) गरी जम्मा २०० वटा 
आवास इकाई

७ कन्चनपरु 0.1

93
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको कैलाली िजल्ला के्षऽ नं. ३ अन्तगर्त कैलारी गा.पा (१०० 
वटा), घोडाघोडी न.पा (१०० वटा) र भजनी न.पा (5० वटा) गरी जम्मा २५० वटा आवास इकाई

७ कैलाली 0.1

94
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको कैलाली िजल्ला के्षऽ नं. ४ अन्तगर्त गोदावरी न.पा मा ६५ 
वटा आवास इकाई

७ कैलाली 0.1

95 कैलाली िजल्ला भजनी गाँउपालीका वाडा नं. ३ बरदवा फोटामा इमज�न्जी सेल्टर िनमार्ण कायर् । ७ कैलाली 80

96
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको डोटी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त बोगटान गा.पा. (४० वटा), 
पूिबर्चौकी गा.पा. (४० वटा), बडीकेदार गा.पा. (४० वटा), र जोरायल गा.पा (४० वटा) गरी जम्मा १६० वटा 
आवास इकाई

७ डोटी 0.1

97
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको बझा� िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त जयपथृ्वी न.पा मा ४० 
वटा आवास इकाई

७ बझा� 0.1

98
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको दाच ुर्ला िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त नौगाड गा.पा मा ४० 
वटा आवास इकाई

७ दाच ुर्ला 0.1

99
सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको डडेलधरुा िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त अमरगढी न.पा (१०० 
वटा), परसरुाम न.पा (४० वटा), आिलताल गा.पा (४० वटा), भागे�र गा.पा (४० वटा), अजयमे� गा.पा (१०० 
वटा), नवदगुार् गा.पा (४० वटा) र गन्यापधरुा गा.पा (४० वटा) गरी जम्मा ४०० वटा आवास इकाई

७ डडेल्धरुा 0.1

100

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम- सदुरुपि�म ूदेशको बैतडी िजल्ला के्षऽ नं. १ अन्तगर्त दोगडाकेदार गा.पा (३० 
वटा), िडलासैनी गा.पा (३० वटा), सनुर्या गा.पा (३० वटा), िसगास गा.पा (३० वटा), िशवनाथ गा.पा (३० वटा), 
प�े�र गा.पा (३० वटा), पाटन न.पा (३० वटा), मेलौली न.पा (३० वटा), पचु�डी न.पा (३० वटा) र दशरथ 
चन्द न.पा (३० वटा) गरी जम्मा ३०० वटा आवास इकाई

७ बैतडी 0.1

95481
101 फुङिलङ न पा वडा न 1 ताप्लेजङु पोभलेगाउ िसग्देलगाउ ितनधारे सडक १ ताप्लेज�ु 40
102 आम्वोटे तीनधारा डाडा गाउ िसक्देलगाउ वाका�ै फुङिलङ न पा ताप्लेजङु १ ताप्लेज�ु 40
103 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न.पा. को सडक �तरो�ती १ ताप्लेज�ु 150
104 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� बसपाकर्  िनमार्ण । १ ताप्लेज�ु 100
105 ताप्लेज� िजल्ला पािथभरा तल्लो फेदीमा बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । १ ताप्लेज�ु 70

106 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� नगरपािलका वडा नं बसपाकर् -आम्बोटे-दगनु� तमोर सडक �तरो�ती तथा कालोपऽे कायर् । १ ताप्लेज�ु 300

107 ताप्लेज�ु िजल्ला ��यर् चौक िघिमरे गाँउ -सश� क्याम्प ईिण्डयन वेल्फर िपपलबोट हुँदै बसपाकर्  सडक �तरो�ती । १ ताप्लेज�ु 50

108
ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न.पा. वडा नं. ५ िपपलबोट-दहालगाउँ-शेपार्टोल कामीडांडा आसाङपाटी गाईगोडे बैदारे 
फक्तालङु.सम्मको सडक �तरो�ती ।

१ ताप्लेज�ु 100

109
ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न.पा. वडा नं. २ सौरे तीनवरे-िटम्बरेु-िनिगजङु -मेल्ल�ु-नाङगे-वरडाँडा हुँदै थाङ्ने 
दोभानसम्मको सडक �तरो�ती ।

१ ताप्लेज�ु 100

110 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न.पा. ६ ओभ ेमौवावोट देिख गैरी गाउँ-ढंुगेधारा आम्बोटे सडक नाली �तरो�ती । १ ताप्लेज�ु 50
111 फावाखोला देउराली िस�ेब ुभ�या� तेल्लोक मेहेले ितम्�� पोखरी जाने सडक िनमार्ण फु न पा ताप्लेज�ु १ ताप्लेज�ु 50
112 ताप्लेजङु िजल्ला दोभान बजार ढलान तथा नाला िनमार्ण कायर् १ ताप्लेज�ु 50

4. 34701103 सघन शहरी िवकास कायर्बम
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�.सं. कायर्�म/आयोजना �देश िजल्ला रकम 
(रु लाखमा)

114 पाँचथर िजल्ला �फ.न.मा. १३ लु�रुपा भ�या� �संगारे-डे�रबजार सडक स्तरो�ती । १ पाँचथर 50
115 पाँचथर िजल्ला फाटलु�-लामपोखर�-फालौट सडक �नमार्ण । १ पाँचथर 50
116 पाँचथर िजल्ला मेची राजमागर् देिख कु�पले - �कवा - कुट�डाँडा सडक स्तरो�ती कायर् । १ पाँचथर 50
117 पाँचथर िजल्ला िच�-ेतीन �समाना-फालौट सडक स्तरो�ती कायर् । १ पाँचथर 50
118 पाँचथर िजल्ला गोल� भञ् ज्या� आङसराङ सडक स्तरो�ती कायर् । १ पाँचथर 50
119 पाँचथर िजल्ला ओखरबोट हाङगुम सहमान चोक-�तल्कोनी टेकुवा दोभान सडक स्तरो�ती कायर् । १ पाँचथर 50
120 पाँचथर िजल्ला आगेजुङ गुम्बा पाकर् �नमार्ण कायर् । १ पाँचथर 50
121 पाँचथर िजल्ला बेहुल� ढु�ा बु� पाकर् �नमार्ण कायर् । १ पाँचथर 50
122 पाँचथर िजल्ला अमरपुरदेिख �ह�ल� दरवारसम्मको सडक स्तरो�ती १ पाँचथर 10
123 पाँचथर िजल्ला मेची राजमागर्को गुरार्से ना�ग बा�लटार मासर गाँउ सडक स्तरो�ती १ पाँचथर 110
124 �फ�दम न पा कान्छ�दोकान देिख पाल्तेभ�या� हुदै इम्बु� जाने बाटो स्तरोन्ती कायर् १ पाँचथर 50
125 पाँचथर �फ�दम न.पा. ६ पातले भ�ा� फेदायक मौला डाँडा जोरकूलो चोकमागु सडक १ पाँचथर 50
126 पाँचथर �फ�दम न.पा.१० थाङ ना.पा. पदम ढोका सेपेनी बाँसबोटे य्या�नाम सडक १ पाँचथर 50

127 ईलाम िजल्ला ईलाम नगरपा�लका-८, बेनीनगर देिख �तल्केनी ब� देवी हुँदै नयाँबजर सम्म सडक स्तरो�ती कायर् । १ इलाम 50

128 इलाम िजल्ला इलाम नगरपा�लका वडा नं. ८ स्थ�त खकर्पोखर� संरक्षण तथा सोन्दय�करण १ इलाम 10
129 इलाम िजल्ला हकर्ट-े रभन्ज्या�- धज-े ढोडेनी- िजमर्ले १५ �क.�म. सडक स्तरो�ती १ इलाम 10
130 सुय�दय नगरपा�लकामा सहर� पूवार्धार �नमार्ण । १ इलाम 110

131
सघन सहर� �वकास - इलाम बसपाकर् (दो�ो चरण) भौ�तक पूवार्धार �वकास - इलाम नगरपा�लका 3 शेरामा अविस्थत 
वसपाकर्को बाँक� �नमार्ण कायर्हरु ।

१ इलाम 50

132 एक सहर एक प�हचान- इलाम नगरपा�लकाको मुख्य सडक खण्डमा वृक्षारोपण स�हत सोलार वि� जडान गन� कायर् । १ इलाम 50

133
एक सहर एक प�हचान- इलाम नगरपा�लकाका सरकार� कायार्लय भवन प�रसरमा सोलार बि� जडान तथा रेन वाटर 
हाभ���� ।

१ इलाम 50

134 सघन सहर� �वकास - दमक न.पा. वडा नं. ८ रतुवा मागर् स्तरो�ती । १ झापा 50
135 �वतार्मोड नगरपा�लकामा सडक, ढल लगायतका एक�कृत शहर� पूवाधार �वकास गन� कायर् । १ झापा 929.08
136 झापा िजल्ला मेचीनगर नगरपा�लकामा सडक, ढल लगायतका एक�कृत शहर� पूवाधार �वकास गनर् कायर् । १ झापा 300

137
झापा िजल्ला दमक नगरपा�लका चुलाचुल�बाट ढु�ेसम्मको सडक स्तरो�ती कायर् तथा सो नगरपा�लकाको एक�कृत 
शहर� पूवार्धार �वकास गन� कायर् ।

१ झापा 900

138 झापा िजल्ला गौरादह न.पा.मा सडक ढल तथा भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण तथा बैगुणधुराको हाटबजार �नमार्ण कायर् । १ झापा 200

139
सघन सहर� �वकास - झापा िजल्ला दमक न.पा. वडा नं.13 िस्थत ल�मी मागर् वालुवाटार च�पथ मागर्मा ढल तथा 
सडक स्तरो��त गरने कायर्।

१ झापा 50

140
एक सहर एक प�हचान- दमक नगरपा�लकाको आव�धक योजनाको आधारमा व्यापा�रक क्षे� वडा न.ं ११ र १२ मा 
सहर� सडक �नमार्ण रे�ल� र सौयर् वि� स�हत ।

१ झापा 50

141 सघन सहर� �वकास - झापा िजल्ला दमक बसपाकर्मा दो�ो चरण अन्तगर्तको पूवार्◌ार �नमार्ण कायर्हरु । १ झापा 50
142 नगरपा�लका आव�धक योजना कायार्न्वयन - झापा िजल्ला दमक बसपाकर्मा पूवार्धार �नमार्ण कायर्हरु १ झापा 50
143 नगरपा�लका आव�धक योजना कायार्न्वयन - झापा िजल्ला इलाम नपा बसपाकर्मा पूवार्धार �नमार्ण कायर्हरु । १ झापा 50

144
झापा िजल्ला भ�पुर नगरपा�लकामा सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेको ख�रद सम्झौता न.ं 
DUDBC/ILAM/NCB/Work/45-073/74 अनुसारको सडक तथा नाला �नमार्ण कायर् - मुख्य शहर� पुवार्धार 
�नमार्ण ।

१ झापा 641.8

145
नगरपा�लका आव�धक योजना कायार्न्वयन - झापा िजल्ला दमक नपा फाल्गुनानन्द बसपाकर्मा पूवार्धार �नमार्ण कायर्हरु 
।

१ झापा 50
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146 झापा िजल्ला मेिचनगरपािलकामा िविभ� सडक तथा ढल िनमार्ण । १ झापा 100

147 झापा िजल्ला काकािडभ�ा ७ �र�रोड भान्सा खोला िदसाजन्य लेदो व्यवःथापन देिख मेिच रसेलासम्म सेनेज िनमार्ण । १ झापा 100

148
झापा िजल्ला दमक नगरपािलका ८ िःथत गणेशमान िसंह मागर्को तलुसी चौक हुँदै िकरात चौक जाने सडक ःतरो�ती 
।

१ झापा 50

149
झापा िजल्ला अजुर्नधारा न.पा. ५ र िवतार्मोड २ िःथत पवुर् पि�म राजमागर् उ�र तफर् को पाण्डवपरु हुँदै िशव मिन्दर 
सम्म मधमुाता मागर् ःतरो�ती ।

१ झापा 50

150 झापा िजल्ला दमक न.पा., कमल न.पा, गौरादह न.पा., गौरीगन्ज न.पा.को एिककृ पवुार्धार िनमार्ण । १ झापा 100

151
झापा िजल्ला दमकचोक वेलडाँगी रोड हुँदै भकुृटीचोक परुानो सल्लीबजार सम्म बाटोको दबैु तफर्  सडक पेटी र रेिल� 
िनमार्ण ।

१ झापा 50

152 झापा िजल्ला िवतार्मोडमा शिहद नेऽ ःमिृत पाकर्  िनमार्ण । १ झापा 50
153 झापा िजल्ला दमक नगरपािलका-8, िमलन मागर् ःतरो�ती कायर् । १ झापा 50

154
झापा िजल्ला दमक नगरपािलका-6, जेिसस चोकबाट थाना रोड हुँदै नमनुा बजारसम्म सडककव दवैुतफर्  फुटपाथ 
रेिल� िनमार्ण कायर् ।

१ झापा 50

155 झापा िजल्ला गौरादह नगरपािलका-5, ःवामीचोकबाट दामनुा जोडने सडक कालोपऽ गन� कायर् । १ झापा 50

156 झापा िजल्ला गौरादह नगरपािलका-7, ग्वालडवुाबाट पवुार् पि�म बैगनुधरुा कोहवरा सडक कालोपऽ गन� कायर् । १ झापा 50

157
झापा िजल्ला गौरादह नगरपािलका-५, कटकपरु चोक देिख पूवर् राजपती चौक-धरधरे िचउरािमल-जोरघरे हुँदै मझवुा 
सडक ःतरो�ती कायर् ।

१ झापा 50

158 झापा िजल्ला मोती मा.िव. चोक देिख कृंणे खोला र देिवःथान टोल िसतापरुी सडक िनमार्ण कायर् । १ झापा 50
159 झापा िजल्ला िबतार्मोड नगरपािलका-६, कला मागर् ब�ुाबारी सडक िनमार्ण कायर् । १ झापा 50
160 झापा िजल्ला कन्काइ नगरपािलकाको दगुार्परु बजार देिख चबमिन सम्मको सडक ःतरो�ती १ झापा 10
161 झापा िजल्ला िशवसतासी नगरपािलका दोमखुा मैधार चोक-आइतवारे-िचल्लागढ-बे�डाँडा-दधेु सडक ःतरो�ती १ झापा 50
162 झापा िजल्ला धमर्परु देिख लामा टोल चोक सम्मको बाटो ःतरो�ती कायर् । १ झापा 100

163
झापा िजल्ला गौरादह न.पा. ९ वैगनु्धरुाबाट पाँचगाछी जाने बाटो तथा िमलन चोक देिख आयवु�द  औष�ालय तफर्  जाने 
बाटो ःतरो�ती कायर् ।

१ झापा 100

164 झापा िजल्ला भिपरु नपा ७ र १० को िबचबाट हल्दीबारी जाने बाटो ःतरो�नती । १ झापा 20
165 झापा िजल्ला मेची नगरपािलका वडा नं ८ कृिष मागर् सडक ःतरो�ती । १ झापा 20
166 हासखोरा चौकबाट दिक्षण मादलडाँगा हदैु पि�म िधमिधमे चौकसम्म बाटो ःतरो�ती कायर् १ झापा 50
167 सनुगाभा िसजर्नशील मागर्(अन्जनीमोड) सडक िनमार्ण भिपरु झापा १ झापा 50

168
भिपरु न पा बडा न   ७ र १० को िसमानामा रहेको लेखनाथ मागर् िछमेकी हल्दीबारी गा पा बाट िजल्ला सदरमकुाम 
जोड्ने बाटो

१ झापा 50

169 झापा िजल्ला भिपरु न पा वडा न १० झापा केन्िमोड देिख लआमीमागर् हदैु धनसुमोड जोड्ने सडक िनमार्ण १ झापा 50
170 िशव सताक्षी न.पा. 9, झरना चोक हुँदै नगर चबपथ जोड्ने सडक ःतरो�ित १ झापा 50

171 िशव सताक्षी न.पा. 6 िःथत िशवगंज धरहरा हल्दारचोक सरःवित ःकूल सयपऽीचोक झनावारी हुँदै क्याम्पाखोला पलु १ झापा 50

172 गरामिुन हचर्ना चोकदेिख मेथीबारीसम्म, िवतार्मोड झापा १ झापा 40
173 ताप्लेज�ु फु�िल� न.पा. बजारमा अल�ची ःतम्भ पाकर् १ झापा 20

174 व�ुावारी देिख सालवारी ःकुल हदैु कािलःथान जाने वाटो अजुर्नधारा न पा झापा सडक िनमार्ण र ममर्त संभार गन� कायर् १ झापा 50

175 मंगलमिणमागर् देिख धाइजन जाने वाटो अजुर्नधारा न पा झापा सडक िनमार्ण र ममर्त संभार गन� कायर् १ झापा 50
176 र�परु बजारबाट सरःवित मा.िव. हुँदै बा॑घरे बजारसम्म सडक, कमल न.पा ७, झापा2 १ झापा 50

8
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177
भ�पूर नगरपा�लका वडा नं. ९ र १५ अन्तगर्त �वधुत �ा�धकरण देिख सगरमाथा चोक, िझ�ल�म�ल पैनी, ◌ाम�न्ट चोक , 
अन्जनी मोड हुँदै देउनीया खोला सम्म सडक स्तरो��त तथा ढल �नमार्ण - मुख्य शहर� पुवार्धार योजना (अन्य)

१ झापा 50

178
भ�पूर नगरपा�लका वडा नं. १० र ११ अन्तगर्त िज.�व.स. कायार्लय दिक्षण धरलावार� जाने बाटो हुँदै देवकोटा 
मागर्सम्म सडक स्तरो��त तथा ढल �नमार्ण - मुख्य शहर� पुवार्धार योजना (अन्य)

१ झापा 50

179
भ�पूर नगपा�लका वडा नं. २ रंगे डाँडा -मावा चोक, माझी -ज्ञाने चोक सम्म सडक स्तरो��त तथा ढल �नमार्ण - 
मुख्य शहर� पुवार्धार योजना (अन्य)

१ झापा 50

180
सघन सहर� �वकास - दमक न.पा. पशुप�तनगर मिन्दर देिख शंखधर चौक हुँदै भृकु�ट चौक उ�र लाइफलाइनसम्म 
फुटपाथ रे�ल�, सौयर्बि� स�हतको पुवार्धार �वकास ।

१ झापा 50

181
सघन सहर� �वकास - दमक न.पा. वडा नं. ५, ६, ७ र ८ का मुख्य बाटोहरुमा सौयर्बि�, वृक्षारोपण फुटपाथ 
स�हतको पुवार्धार �वकास ।

१ झापा 50

182

भ�पूर नगरपा�लका- १३,१५ िशव मिन्दर,- डाँफे चोक; १२ ,१३ चन्�गडी सामुदायीक वन उ.स कायार्लय- देउ�नया 
खोला;१२,१३ ,९ चन्�गडी ट� स्टेट,-कौवा खाडी हुँदै उ�र तफर्; ७ ,८ देवी वस्ती- धरलावार�, जनता चोक कल्भटर् 
अस्पताल चोक-घोडामारा पैनी:५,२ ,१ नयाँ बजार-अमला डाँगी- आँपगाछ� चौक� - �कच्चक बध भ�सावाडी जाने सम्म 
सडक स्तरो��त तथा ढल �नमार्ण

१ झापा 350

183 भ�पूर नगरपा�लका मन्�ी चोक देिख चैतुवार� सम्म ढल तथा सडक �नमार्ण कायर्-, झापा-मुख्य शहर� पुवार्धार योजना १ झापा 50

184 झापा िजल्ला दमक न.पा. मा सडक नाला, पाकर् लगायतका सहर� पूवार्धार �नमार्ण । १ झापा 750
185 झापा िजल्ला गौरादह न.पा. मा सडक नाला, पाकर् लगायतका सहर� पूवार्धार �नमार्ण । १ झापा 100
186 झापा िजल्ला कन्काई न.पा. ३ र ५ मा सहर� पुवार्धार �वकास कायर् । १ झापा 100

187 सघन सहर� �वकास - संखुवासभा िजल्ला माद� नगरपा�लका वडा नं. ६ ओखरबोटे बजारमा ढल �नमार्ण कायर् । १ संखुवासभा 50

188 सघन सहर� �वकास -िजरोपोइन्ट देिख टु�डखेल सडक स्तर�नती, चैनपुर, संखुवासभा १ संखुवासभा 50

189
सघन सहर� �वकास - संखुवासभा िजल्ला खाँदवार� नगरपा�लकाको मुख्य वजार क्षे�हरमा नाला तथा सडक स्तरो�ती 
कायर् ।

१ संखुवासभा 50

190
सघन सहर� �वकास - संखुवासभा िजल्ला खाँदवार� नगरपा�लका वडा नं. १ िस्थत देवकोटा चोक देिख सनसाइर्न 
बो�डङ स्कुल हुदै उ�र दिक्षण राजमागर् जोड्ने सडक स्तरो�ती कायर् ।

१ संखुवासभा 50

191
संखुवासभा िजल्ला पाँचखपन न.पा. ३ र ९ मा भास्कुवा-आइतवार-ेफा�सयाङ- �ससुवाखोला - तो�रवार� - भारगे�र� -
मालुखोच - चौर�खकर् सडक स्तरो�ती ।

१ संखुवासभा 40

192
संखुवासभा खाँदवार� न.पा. वडा नं. ३ �मलनचोक बसपाकर्- चीसापानी हाइवे जो�डने सडक, �मलन वस्ती र वडा नं. ५ 
जोडने कल्छे जोडने सडक, वडा नं. ५ दुिव्ल चौतारा-सरस्वती मा.वा.- लेगुवा थालडाँडा र िचिचला जोडने सडक 
स्तरो�ती

१ संखुवासभा 20

193 संखुवासभा िजल्ला खाँदवार� न.पा. ९ भेडेटारबाट वडा नं. ८ अचर्ल-ेरयाले सडक स्तरो�ती । १ संखुवासभा 10
194 संखुवासभा िजल्ला खाँदवार� न.पा. १० चन्दनपुर-�समले-पुखुवा सडक स्तरो�ती । १ संखुवासभा 10
195 संखुवासभा िजल्ला खाँदवार�-कल्छ-ेपाङठा-डेके-सभापोखर�-वाना-�व�हवारे चैनपुर सडक स्तरो�ती । १ संखुवासभा 10

196
संखुवासभा िजल्ला खाँदवार� ५ डुब्बीचौतारा-सरस्वती मा.�व तातोपानी लेलुवा -लप्से-सगाम-खालडौजा जोड्ने सडक 
स्तरो�ती ।

१ संखुवासभा 10

197 सघन सहर� �वकास -म्याङ्लुङ् बजारको मुख्य वजार क्षे�हरमा नाला तथा सडक स्तरो�ती कायर् । १ ते�थुम 50
198 धनकुटा िजल्ला महाल�मी न.पा. ७ िजतपुर साफु हुँदै ल�कसम खोला दोभान जाने बाटो कालोप�े । १ धनकुटा 50
199 धनकुटा िजल्ला महाल�मी न.पा. रामबजार लेगुवामा आधु�नक बसपाकर् �नमार्ण कायर् । १ धनकुटा 80
200 धनकुटा िजल्ला महाल�मी न.पा. बजार �भ�को ढल तथा सडक स्तरो�ती । १ धनकुटा 80
201 धनकुटा िजल्ला पाि�बास न.पा. मा बसपाकर् �नमार्ण । १ धनकुटा 80
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202
धनकुटा िजल्ला पाखरीवास नगरपािलका वडा नं. ७ पाखरीवास- रामचे- देउराली- कृिष सहकारी- गजेगैरी सडक 
ःतरो�ती

१ धनकुटा 10

203 धनकुटा िजल्ला धमर्शाला-मन्सी चौतारा-गम्भीरे राइघाट-भोजपरु सडक ःतरो�ती । १ धनकुटा 20
204 धनकुटा िजल्ला सिहदभिूम गा.पा. वडा नं. ४ कटहरे-ओधाङ सडक ःतरो�ती । १ धनकुटा 10
205 पिभबास न.पा.४ बजार के्षऽमा ढल िनमार्ण, धनकुटा १ धनकुटा 40
206 सोलखुमु्ब ुिजल्ला दधुकुण्ड न.पा. मा बसपाकर्  िनमार्ण १ सोलखुमु्बु 50
207 सोलखुमु्ब ुिजल्ला दधुकुण्ड न.पा. ौोत केन्ि िनमार्ण सम्बन्धी कायर् । १ सोलखुमु्बु 50

208
सघन सहरी िवकास -सोलखुमु्ब ुिजल्ला दधुकुण्ड नगरपािलका सल्लेरी बजारको नाला सिहत सहरी सडक ःतरो�ती 
।(गत आ.व.को बाँकी भकु्तानी समेत)

१ सोलखुमु्बु 100

209 ओखलढु�ा िजल्ला िस�ीचरण नगरपािलकामा शहरी पवुार्धार िनमार्ण । १ ओखलढंुगा 50
210 रमाइलो डांडा कमेरे हदैु िवव्ल्याटे जाने सडक िनमार्ण, ओखलढु�ा १ ओखलढंुगा 50
211 रामबजार-मालपोत कायार्लय- जालपा मिन्दर- िसि�चरण राजमागर् ढल तथा सडक सधुार ओखलढु�ा १ ओखलढंुगा 50
212 �म्जाटार बजार पूवार्धार िनमार्ण, ओखलढंुगा १ ओखलढंुगा 40
213 एकीकृत पवुार्धार िवकास - ओखलढु�ा िजल्ला िःथत बसपाकर्  िनमार्ण कायर् १ ओखलढंुगा 50
214 सघन सहरी िवकास - भोजपरु न.पा को मखु्य वजार के्षऽहरमा नाला तथा सडक ःतरो�ती कायर् । १ भोजपरु 50
215 भोजपरु िजल्ला भोजपरु नगरपािलका-8, बरबोट बाट दिुम्सका चबपथ जोड्ने सडक ःतरो�ती कायर् । १ भोजपरु 30
216 भोजपरु िजल्ला षडानन्द न.पा. िद�ला बजार -साङराङ बढुाकाउले सडक ःतरो�ती । १ भोजपरु 10
217 खोटा� िजल्ला हलेसी तवुाच�ु न.पा. मा बसपाकर्  िनमार्ण । १ खोटा� 20
218 चब ग�ुङको घर देिख राजन सैजकुो घर सम्म सडक ःतरो�ती िदके्तल खोटाङ १ खोटा� 25
219 खोटाङ िजल्ला सदरमकुाम िदके्तलबजारको बजार ढलान कायर् । १ खोटा� 150
220 एकीकृत वःती िवकास - िदके्तल अःपताल देिख दोरपा दमुलुी सम्म सडक ःतरो�ती - िदके्तल -खोटा� १ खोटा� 150
221 उदयपरु िजल्ला िऽयगुा न.पा. चबपथ िनमार्ण कायर् । १ उदयपरु 50

222
एक सहर एक पिहचान िऽयगुा नगरपािलका लआमीपरु पतार्हा देवधारा हदु� चतरा गाइर्घाट सडक ःतरो�ती (गत बषर्को 
बमागत)

१ उदयपरु 50

223
एक सहर एक पिहचान िऽयगुा नगरपािलका जलजले भन्टाबारी खाट मिन्दर बाघचौरी राजावास सहरी सडक ःतरो�ती 
(गत बषर्को बमागत)

१ उदयपरु 50

224
सघन सहरी िवकास - बसपाकर् मा भवन एवं पािकर् � ःथल िनमार्ण आदी) िनमार्ण िऽयगुा नगरपािलका वडा नं. ७, 
िऽयगुा - उदयपरु ।

१ उदयपरु 350

225
एक सहर एक पिहचान - उदयपरु िजल्ला िऽयगुा नगरपािलकामा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास (अध्ययन 
ूितवेदन अनसुार ूाथिमिककरण गन�) ।

१ उदयपरु 200

226 उदयपरु िजल्ला िऽयगुा नगरपािलका-12 िवसनपरु हिरत पाकर्  िऽवेणीधाम िनमार्ण कायर् । १ उदयपरु 50

227
उदयपरु िजल्ला उदयपरुगढी गाउँपािलका वडा न.8 िःथत उ.मा.िव. भलायडाँडा खाट डाँडा देिख नेपालटार सम्मको 
सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् ।

१ उदयपरु 100

228
रानीपथमा नाला, फुटपाथ र सडक ःतरउ�ती गन�, िवराटनगर उपमहानगरपािलका - मखु्य शहरी पवुार्धार 
योजनाह�(अन्य)

१ मोर� 200

229
िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको वडा नं १४ िःथत A,B Plot मा Underground Parking सिहतको] View Tower
िनमार्ण - आयआजर्न सम्बन्धी पूवार्धार योजना(अन्य)

१ मोर� 50

230
मोर� िजल्ला िवराटनगर महानगरपािलका-1 पोखरीया शान्ती चोक देिख उ�र पवुर् तफर् को िचिनया काजी मागर् (घर 
नं. 1 देिख पूवर् तफर् ) सडक ःतरोन् नती तथा नाला िनमार्ण कायर् ।

१ मोर� 50

231 बसपाकर्  िनमार्ण । उलार्बारी, मोर� १ मोर� 50

232
मोर� िजल्ला िवराटनगर उपमहानगरपािलकामा सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेको खिरद सम्झौता नं. 
DUDBC/Morang/Work/NCB/20-073/74 अनसुारको सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् - मखु्य शहरी पवुार्धार 
िनमार्ण ।

१ मोर� 900

233 मोर� िजल्ला रतवुामाई नगरापािलका मदनभण्डारी कृिष मागर् ःतरो�ती ◌ायर् । १ मोर� 50
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234 मोर� िजल्ला िवराटनगर १० पूवार्�ल िनमर्ल जल पि�म िनशान मागर् सडक ःतरो�ती । १ मोर� 50
235 िबराटनगर म न पा १ र �शालामागर् ःतरो�ती १ मोर� 50
236 िबराटागर म न पा २ हनमुान मागर् ःतरो�ती १ मोर� 50
237 िबराटनगर म न पा ६ केशलीय रोड केशलीय खोला सम्म सडक ःतरो�ती १ मोर� 50
238 िबराटनगर म न पा ११ जनपथ मागर् तथा ःवागत मागर् सडक ःतरो�ती १ मोर� 50

239
मोर� िजल्ला िवराटनगर महानगरपािलका वडा नं. 3 दधु फारम िहमिशखर मागर्को सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् 
।

१ मोर� 140

240 राजवंशी चोकदेिख पुं पलाल चोकसम्मको सडक सधुार िवराटनगर ३ १ मोर� 40
241 रामलआमण मागर् र नेता मागर् सडक सधुार िवराटनगर १ १ मोर� 40
242 कोचाखालदेिख शािन्तचोक हुँदै केशिलया िसिट रोड सडक सधुार िवराटनगर १ मोर� 40

243
सनुसरी िजल्ला रामधनुी न.पा. वडा नं. ४ बैठार हुँदै बराह न.पा. ८ को कुटी िजतपरु चबध�ी-बधुवारे चोक-
आइतबारे चोक-महेन्ि गेट- बाँगे बजार-सोमबारे चोक देिख महेन्ि गेटसम्मको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर्

१ सनुसरी 50

244 सनुसरी िजल्ला इन�वा ४ राधाकृंण मिन्दर देिख उ�र गणेशपरु रामधनुी न.पा. को िसमाना सम्म सडक ःतरो�ती । १ सनुसरी 40

245
सनुसरी िजल्ला धरान उपहानगरपािलका १६ जनपथ सडक, वडा नं. १५ आडालाईन सडक, वडा नं. ३ जाल्पा रोड 
सडक ःतरो�ती ।

१ सनुसरी 100

246
सखवुागाछी चौक देिख िज.िव.स हुँदै िजल्ला िशक्षा कायार्लय सम्मको बाटो पक्की नाला तथा कालोपऽे, पेटी र स�य 
बि� समेत कायर् वडा नं. ३,२,१,८ - (मखु्य शहरी पवुार्धार योजनाह�- इन�वा नगरपािलका)(अन्य)

१ सनुसरी 100

247

बसर्पाकर्  िनमार्ण;इन�वा अःपताल-िविहबारे हाट-हनमुान टोल ;कलािसक होटेल-दिक्षण बिबया िसमाना;�ानदय िन.मा.िव 
-इन�वा अःपताल वडा नं. ६,१,२;सखवुागाछी चौक-चाँदनी चौक;इन�वा पूवर् गेट - िविहवारे हिटया;िजल्ला ूशासन 
कायार्लय पवुर् गेट -महेन्ि चौक -िचिनिमल कु�वा खोला पलुसम्मको पक्की नाला तथा कालोपऽे,पेटी र सौयर् बि� समेत 
कायर्-मखु्य शहरी पवुार्धार योजनाह� -इन�वा नगरपािलका

१ सनुसरी 400

248 सनुसरी िजल्ला रामधनुी भासी नगरपािलका रेडबस मागर् नाला तथा सडक ःतरोन् नती कायर् । १ सनुसरी 50

249
सनुसरी िजल्ला बराह नगरपािलका वडा नं.१,२,३,४र५ तथा रामधनुी नगरपािलका वडा नं.६ र ७ मा गािडःटेण्ड हदैु 
जलपाई चौ क सडकसञ् जाल ःतरोन् नती तथा नाला व्यवःथापन कायर् ।

१ सनुसरी 50

250 सनुसरी िजल्ला धरान नगरपािलका-१५ र १७ मा ईन्िेणी मागर् लगायत सडक तथा ढल िनमार्ण कायर् । १ सनुसरी 100

251
ठुला शहरी कोरीडोरह�को पूवार्धार िवकास - इन�वा नगरपािलकामा िविहवारे सा�ािहक हाटमा पूवार्धार िनमार्णको 
बाँकी कायर् सिहत ।

१ सनुसरी 50

252
मेगािसटी - धरान उपमहानगरपािलका वडा नं. २ र ३ मा िसंहदेवी चोक देिख कैलाश चोकसम्मको सहरी सडक 
िवःतार तथा सोलार व�ी जडान तथा धरान नगरपािलका वडा नं. १७ स�र�ी पाकर्  िनमार्ण कायर् । (िवराटनगर-धरान)

१ सनुसरी 50

253
सनुसरी िजल्ला बराहके्षऽ नगरपािलका-9 अन्तगर्त पन� 8 र 9 को िसमानामा रहेको बाटो िसकारी थान, चौखोला हुँदै 
राजाबास कबडहल-बजार पिँ चम बसपाकर् -प्यारी टोल-कौवाटोल सयपऽी चोक सडक ःतरो�ती कायर् ।

१ सनुसरी 50

254 सनुसरी िजल्ला इटहरी नगरपािलका-७, सेतोगुँरास देिख भकुीर् सडक िनमार्ण । १ सनुसरी 70
255 सनुसरी िजल्ला झमु्का बजार के्षऽमा ढल तथा नाली िनमार्ण ःतरो�ती कायर् १ सनुसरी 50
256 ईटहरी उ म न पा ९ इटहरी आबास टोल िभऽको २४ िफटे बाटो ममर्त तथा ःतरो�ती कायर् १ सनुसरी 30
257 सनुसरी िजल्ला इटहरी उ म न पा ८ भिुड्क सकुुम्बासी नाला /Drain िनमार्ण कायर् १ सनुसरी 40
258 भोबाहा ूकाशपरुबाटो िचरौलीचोक देिख बराहके्षऽ न पा नहर पलु सडक ःतरो�ती सनुसरी १ सनुसरी 80
259 बराहके्षऽ न पा वडा न  ६ र ७ को गाडी ःटेन्ड कालीमिन्दर हुंदै जलपाई चोक सडक ःतरो�ती सनुसरी १ सनुसरी 40
260 बराहके्षऽ न पा ३ देिख ४ जोड्ने ईबाई देिख राजधामी चोक सम्म सडक ःतरो�ती सनुसरी १ सनुसरी 70
261 बराहके्षऽ न पा ४ देिख ५ ◌ीनकुने सम्म कालोपऽे सडक सनुसरी १ सनुसरी 50
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262 सनुसरी िजल्ला धरान उपमहानगरपािलका वडा नं. 5,6,13,14,15 मा सेउती खोला कोिरडोर िनमार्ण कायर् । १ सनुसरी 50

263 सनुसरी िजल्ला धरान उपमहानगरपािलका वडा नं. 11,13,16,17 र 20 मा सदुुर् खोला कोिरडोर िनमार्ण कायर् । १ सनुसरी 50

264 सनुसरी जल्ला इटहरी उ.म.न.पा. १२ ओखलढु�े मागर् ःतरो�ती १ सनुसरी 50

265
स�री िजल्ला कन्चन�प न.पा. १२ विःतपरु बाहनु टोल बाट चन्िाहा खोला देिख उ�र निुनया खोलासम्म बाहनु टोल 
िवच देिख नेवार टोल जोडने सडक ःतरो�ती ।

२ स�री 50

266 स�री िजल्ला राजिवराज बसपाकर्  िनमाणर् कायर् - आयर् आजर्न सम्बन्धी पूवार्धार योजनाह�(अन्य) २ स�री 100

267

राजिवराज न.पा. वडा नं.१ गजेन्ि चौक ःतरो�ती;१ मा हाट बजार सधुार:२ मा पाकर्  िनमार्ण:िछ�मःता सडक-प.िव. 
मा.िव. :नयाँ बसपाकर् को अधरुो नालालाई हनमुाननगर रा.ूा.िव. केन्ि नं. १ राजिवराजको ःकूलको सडक तथा नाला 
िनमार्ण कायर्:कुनौली सडकको-उ�र तफर् को सडक-िललजा टोल :वडा नं. ६ रा.ूा.िव. खसार्लको पि�म पोखरी 
िडल;वडा नं. १ िज.ू.का. उ�र खानेपानी कायार्लय सम्म सडक नाला िनमार्ण कायर्

२ स�री 400

268
राजिवराज न.पा. वडा नं. ९ बसपाकर्  ,५ ूवेश मागर्;वडा नं. ९ को राजदेवी मिन्दरको -पम्प कनालको नहर;२ 
लौरीक चौक-पूवर् राजिवराज, १० को डमुरी िशवथान;२ को िन.मा.िव. पडिरयाको उ�र; नेता चौक -साई कृंणा 
अःपताल-यादवको घरसम्म सडक तथा ढल िनमार्ण कायर्

२ स�री 400

269

स�री िजल्ला राजिवराज नगरपािलका नयाँ बसपाकर्  उ�रप�ीको पूवर् - पम्प कनाल नहरबाट हनमुाननगर: वडा नं. ९ 
हनमुाननगर सडक-दिक्षण अरसाही पोखरी- शाखा;वडा नं. ८ कुनौली सडक-िवषहिरय- वडा नं. ९:मदन -दिक्षण 
िसरहा:७ थानगाछीको िज.िव.स. - पि�म दिक्षण:�पनी सडकको पूवर् ओम शािन्त;सडक तथा नाला िनमार्ण कायर्- मखु्य 
शहरी पूवार्धार योजनाह�

२ स�री 50

270 स�री िजल्ला िवंणपुरु-६ मा अत्याधिुनक शवदाह तथा आवँयक पूवार्धार िनमार्ण कायर् गन� । २ स�री 100

271
मलेठनगर देिख राजदेिव रोड सेक्सन, उपयोगी पःुतक पसल देिख राजदेिव चोक सम्म, खसार्ल टोल बोिरया-राजिवराज 
नपा-१६ को पोखरी हुँदै ःवाःथ्य चौकी सम्म िरङरोड देिख झलई पसेट टोल तथा िविभ� सडकह� िनमार्ण कायर् ।

२ स�री 300

272
सधन सहरी िवकास - बसपाकर्  (पािकर् � ःथल, िटकट काउन्टर, वकर्  सप तथा सटर र शौचालय िनमार्ण आिद) िनमार्ण 
। राजिवराज - स�री

२ स�री 50

273
एक सहर एक पिहचान - स�री िजल्ला कंकालीनी नगरपािलका हनमुान नगरलाई कृिष औ�ोिगक सहरको �पमा 
िवकास गनर् पवुार्धार िनमार्ण कायर् (अध्ययन ूितवेदन अनसुार ूाथिमिककरण गन�)

२ स�री 100

274 स�री िजल्ला चन्ि नहरको हेडबक्स िशब मिन्दरबाट बन कायार्लय र जटुपानी िसमसार जाने स�कोसी िर�रोड २ स�री 75

275 केराबारी डा�ीबाट पाटीगाउँ हुँदै राजारानी सडक, मोर� २ स�री 40
276 बेलबारी न.पा.बसपाकर्  िनमार्ण, मोर� २ स�री 40
277 स�री िजल्ला �पनी बजारमा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ स�री 100

278
स�री िजल्ला राजिवराज - महादेव - ितला�ी कोइलाडी - िछ�मःता के्षऽको DPR बमोिजम अनसुारका भौितक 
पूवार्धार िनमार्ण कायर्।

२ स�री 100

279 िसरहा िसरहा न.पा.मा एिककृत पवुार्धार िनमार्ण २ िसरहा 80

280

मनाहा जागे�र कणर्को-पंचायत भवनदेिख मण्डल टोल-कृिषसडकसम्म ३ र ४;मलाह टोलदेिख-नपाको िसमासम्म:बेचन 
मिुखया-मसुहरीटोल-रामजानकी मिन्दरसम्म वडा नं.५;कन्या िनमािव ७,१ र २;पंचमिुख हनमुान-कमलाबाँधसम्म 
६;िसरहा२नं.सडकदेिख जमिुनकलाल-बाँध१;माडर हिटया पिरसरक्षेऽ सधुार माडर मूल सडक खण्डको बिसया इनारदेिख 
पि�म सारश्र्वर खैरेटो िखरौनाको गणेश डेरीसडकपरसाहीिसमािखरौनापासमान १४ र १५

२ िसरहा 200

281
सार�र कि� पोखरीÑराम पजुन यादवÑ िजत ुमहतोÑखत्वे टोलÑउच्च मा.िव.-पि�म पलत कामतीको :वडा नं. १० 
को िसमाना अिनल अिधकारी- िरहैया धिनकलालको घर -निद १० िसरहा नगरपािलक

२ िसरहा 300
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282
पसार्ही टोल - गोल्बर- न.पा.को िसमाना सम्म वडा नं. १५;कमला बाँध - कोिरयानी -बोडर्र- गाउँको मूल,वडा नं. 
१७; ९ सडहान पोखरी-सार�र उ.मा.िव;दासटोल सरहान टोल - पूवर् सहलेश मागर् िसमा ९;नरैिहया -सार�र 
िमौीलालको घर १०,११ ,१२:हेम ना. चौक-मसुहरी टोल -एमाले पाटीर् कायार्लय ७ र ८;

२ िसरहा 500

283 िसराहा िजल्ला लहान नगरपािलकामा डक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ िसरहा 275

284
चडकी टोल देिख मैनावती, पोखरी टोल देिख कुशेमण्डलसम्म, सोन ुसाहको घर देिख गगन नदी सम्म, मोचन पोखरी 
देिख साहाजाहा सम्म, िसराहा िजल्ला अदालत देिख वेलाबजरा, सरःवती ःकुल देिख गलुिरया, जागे�र यादवको घर 
देिख जगदुासको घरसम्म, लम्ब ःकुल देिख हलुाकी राजमागर्ग सम्म िविभ� सडकह� िनमार्ण कायर् ।

२ िसरहा 100

285 सघन सहरी िवकास - वसपाकर् को पूवार्धार िवकास िसरहा । २ िसरहा 50

286
िसरहा िजल्ला िमच�या न.पा. ८ भगवतपरु िकन्डर गाड�न ःकुल देिख बाबजुी जनुाई मा.िव. सम्म जाने सडक तथा 
िमच�या न.पा.६ मटीयवार् चौक हाइवे देिख बजार जाने बाटो ःतरो�ती ।

२ िसरहा 200

287
धनषुा िजल्ला जनकपरु उपमहानगरपािलका ४ आ�दनगर िःथत राधा माधव सिमितको उ�र प�ी पवुर् पि�म सडक 
ःतरो�ती ।

२ धनषुा 80

288 सघन सहरी िवकास - जनकपरु उ.म.न.पा. महाराज सागर पोखरी संरक्षण । दोौो चरण समेत २ धनषुा 100

289
धनषुा िजल्ला सबैला नगरपािलका वडा नं. १, २, ३ का सडक ढल लगायतका एकीकृत शहरी पवुार्धार िवकास गन� 
कायर् ।

२ धनषुा 100

290 सडक िनमार्ण, हिरयाली पाकर्  र पोखरी संरक्षण । जनकपरु उपमहानगरपािलका - मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य) २ धनषुा 900

291
बसपाकर्  िनमार्ण कायर् (Package 1) जनकपरु उपमहानगरपािलका - सामदुाियक पूवार्धार (आयआजर्न सम्बन्धी)
योजना(अन्य)

२ धनषुा 50

292
सघन सहरी िवकास -जनकपरु उ.म.न.पा.20 देउपरुा �पैठा िःथत नोचा पोखरी संरक्षण बाटो ःतरो�ित तथा िपकिनक 
ःपट िनमार्ण ।

२ धनषुा 50

293 धनषुा िजल्ला महेन्िनगर नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ धनषुा 100

294

धनषुा िजल्ला जनकपरु उपमहानगरपािलका वडा नं.९ ॄम्हपरुाको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् र वडा नं. १७ 
कनकप�ीमा शैलेस गहवर देिख अिधकारी पोखरीसम्म सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् तथा िसनरुजोडा िःथत अधरुो 
पोखरी सौन्दयीर्करण तथा लिआमिनया-दोहर खण्ड सडक ःतरो�ती र धनषुाधाम परशरुाम तलाव सौन्दयीर्करण लगायत 
जनकपरु उपमहानगरपािलकाको अन्य सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

२ धनषुा 200

295
सघन सहरी िवकास - जानकी मिन्दर अगािडको तेतहा तथा मरहा पोखरी संरक्षण गरी िमन बेल्ट िनमार्ण । जनकपरु 
उ.म.न.पा- धनषुा

२ धनषुा 50

296
एक सहर एक पिहचान - धनषुा िजल्ला जनकपरु उपमहानगरपािलकामा िसताप ुं प वािटका मिणमण्डपमा िड.िप.आर. 
बमोिजमको पूवार्धार एवं अन्य िनमार्ण कायर्

२ धनषुा 300

297
सघन सहरी िवकास - धनषुा िजल्ला जनकपरु उ.म.न.पा. १० बोलबम देिख जनकपरु अंचल अःपताल हुँदै टेिलफोन 
अिफस जाने सडक ःतरो�ती ।

२ धनषुा 100

298
सघन सहरी िवकास - धनषुा िजल्ला जनकपरु उ.म.न.पा. ९ िःथत � कन्या मा.िव. र सरःवती मा.िव. िवचको सडक, 
नाला तथा पोखरी सौन्दयीर्करण कायर् ।

२ धनषुा 100

299
धनषुा िजल्ला सबैला ३ हनमुानचोक बजार चोक सडकबाट पि�म इनार संरक्षण गरी भौितक पवुार्धार िनमार्ण तथा 
सौन्दयीर्करण कायर्

२ धनषुा 50

300 धनषुा िजल्ला िवदेह न.पा. (सािवक दहवी ६) नवका पोखरी सौन्दयीर्करण कायर् । २ धनषुा 60

301
धनषुा िजल्ला ज.उ.म.न.पा. ९ वागवानी केन्िको पूवर् पटी बाटो हुँदै संकटमोचन मिन्दर देिख बा॑ िवघा उ�र हुँदै 
िभजन टायल सरःवती मा.प. पछाडी हँूदै रेल्वे बिस�सम्म सडक तथा ढल िनमार्ण ।

२ धनषुा 100

302 धनषुा िजल्ला ज.उ.म.न.पा. देिख चौक हँूदै ूादेिशक अःपताल सम्मको सडक तथा नाला िनमार्ण । २ धनषुा 100
303 धनषुा िजल्ला शिहदनगर नगरपािलका वडा नं. 1 बलाबाखर िःथत लोकेश ःमतृी वािटका िनमार्ण कायर् । २ धनषुा 30
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304
धनषुा िजल्ला िमिथला नगरपािलकामा ढल्केवर 7 िःथत िमिल सागर तथा मदन भण्डारी पाकर् , िपकिनक ःपट तथा 
भ्यूटावर िनमाणर् लगायत सडक ःतरो�ती कायर् ।

२ धनषुा 30

305 धनषुा िजल्ला िक्षरे�रनाथ नगरपािलका-10 िःथत खबासर पोखरी एवं सडक ःतरो�ती कायर् । २ धनषुा 10
306 धनषुा िजल्ला जनकपरु उपमहानगरपािल-8 िःथत दधुमती निद लगायत पोखरी सौन्दयीर्करण कायर् । २ धनषुा 10
307 महो�री िजल्ला जले�र न.पा.मा एिककृत पवुार्धार िनमार्ण २ महो�री 100

308

जलेव्र नगरपािलकामा हालसालै गािभन आएका तत्कािलन ३ गा.िव.सह�को मखु्य सडक ःतो�ित कायर् ( सहरी 
सडकको �पमा)सगुा, मसुरप�ी नेपाल भारत िसमा सम्म सडक, जले�र अःपताल चोक बाट ूकौली र फुलह�ी जोड्ने 
सडक, बखरी अन्कार सडक, खैरा चोक हदैु नेपाल भारत सीमा सम्म सडक िनमार्ण कायर् गन� - मखु्य शहरी पूवार्धार 
योजना(अन्य)

२ महो�री 470

309
भाग��र पोखरी स�न्दयीर्करण, पाकर्  िनमार्ण तथा पहुँच सडक ःतरो�ित, जले�र नगरपािलका - सामदुाियक पूवार्धार 
(आयआजर्न सम्बन्धी) योजना(अन्य)

२ महो�री 50

310 महो�री िजल्ला रामगोपालपरु नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ महो�री 300

311 महो�री िजल्ला महो�री-3डाम्ही िःथत सडक ःतरो�ती तथा दगुार् िवसहरा पोखरी संरक्षण एवं वातावरणीय सधुार २ महो�री 150

312
एक सहर एक पिहचान - महो�री िजल्ला वदीर्वास नगरपािलकामा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास (अध्ययन 
ूितवेदन अनसुार ूाथिमिककरण गन�) ।

२ महो�री 50

313 महो�री िजल◌्ा लोहारप�ी न.पा. ५ डठोरामा शहरी पवुार्धार िनमार्ण । २ महो�री 100
314 िब िप राजमागर्बाट जनता मा िब गौरीडाँडा महो�री सडक िनमार्ण २ महो�री 50
315 महो�री िजल्ला बिदर्वास नगरापािलका-10 खयरमारामा वनपथ सडक िनमार्ण । २ महो�री 30
316 सलार्ही िजल्ला लालवन्दी १३ कुशे�र आधारभतू िव�ालय देिख गौरीगाउँ सम्म सडक ःतरो�ती । २ सलार्ही 90
317 सलार्ही िजल्ला मलंगवा न.पा.मा एिककृत पवुार्धार िनमार्ण २ सलार्ही 80
318 सलार्ही िजल्ला इ�रपरु ४ सागरनाथ चोक - महादेव मिन्दर - खाल्टेबजार सम्मको सडक ःतरो�ती । २ सलार्ही 100
319 सलार्ही िजल्ला मलंगवा न.पा. ६ खटुौना चौिलखा नहरको पलु हुँदै दिक्षण तफर्  जाने बाटो ःतरो�ती । २ सलार्ही 50
320 लालवन्दी न पा वडा न ८ म सडक िनमार्ण कल्भटर् समेत २ सलार्ही 50
321 शहरी सडक ःतरो�ती कायर् - (मलगवा नगरपािलका) मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य) २ सलार्ही 100
322 वस पाकर्  िनमार्ण वडा न २ - (मलगवा नगरपािलका) आयआजर्न सम्बन्धी पूवार्धार योजना(अन्य) २ सलार्ही 50

323
मल पोखरी र मरुली पोखरीको सधुार कायर् - (मलगवा नगरपािलका) सामदुाियक पूवार्धार (आयआजर्न सम्बन्धी)
योजना(अन्य)

२ सलार्ही 50

324
सलार्ही िजल्ला लालबन्दी नगरपािलका-१६, कािलन्जोर पलु देिख पूवर् हाइवेबाट दिक्षण बसर उ�ोग हुँदै िटकुिलया 
सम्म सडक ःतरो�ती कायर् ।

२ सलार्ही 100

325 सलार्ही िजल्ला हिरपरु नगरपािलका-९, िपडारी चोक देिख दिक्षण हुँदै िचरानिमल सम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ सलार्ही 100

326 सलार्ही िजल्ला हिरवन नगरपािलका-५, जनिहत िव�ालय देिख वडा कायार्लय सम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ सलार्ही 100

327 सघन सहरी िवकास - सलार्ही िजल्ला हिरवन नगरपािलका शहरी के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती २ सलार्ही 70
328 सलार्ही िजल्ला बलरा न.पा. ३ मा िविभ� सडकह�को ःतरो�ती कायर् । २ सलार्ही 50

329
सलार्ही िजल्ला लावन्दी नगरपािलका वडा नं. १७ रानीगंजचोक-दिक्षणमूलबाटो- फौदिसंह उच्च मा.िव.- साहेवगंज- 
िटकुिलया सडक ःतरो�ती

२ सलार्ही 10

330

सलार्ही िजल्ला मलंगवा नगरपािलका वडा नं. 04 अन्तगर्त चौधरी पोखरी घाट र िसवसागर चौकको पोखरी घाटको 
ःतरो�ती, िवशास आयलिनगम देखी पि�म गणेिसया सडक, नरेश पल्लाई फ्याक्शी देिख दिक्षण मिुरया गािमता मिःदज 
मदरसा सडक र वडा नं. ११ अन्तगर्त पल्लसी सडकमा अधरुो नाला र गमरीया चौक देखी पल्सी सडक सम्मको 
नाला तथा सडक ःतरो�ती कायर्

२ सलार्ही 50
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331
बारा िजल्ला िजतपरु उ.न.पा. िसमरा २ को बिजनी चोक देिख पिछपको रामवन गाउँ वःती जाने २ िक.िम. सडक 
ःतरो�ती ।

२ बारा 50

332 बारा िजल्ला गलुिरया देिख बेल्दारी, इन�वा, िपपराती बैिरया देिख बेनौली धमर्नगरसम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 70

333 बारा िजल्ला बेनौली देिख भवानीपरु , रामपरु-कुडवा, काला बंजर-लंगडा चौकसम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 70

334 बारा िजल्ला कंचनपरु-चरमोहना-बगही-कवहीसम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 60
335 बारा िजल्ला कवही देिख बहवुार्, कैलनवा-दिक्षण िझकटैयासम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 50

336
बारा िजल्ला गम्हरीया चौक देिख िपपरपाती, राधाकृंण मिन्दर-रमपवुार्, जःका दोवाही चोकसम्मको सडक ःतरो�ती 
कायर् ।

२ बारा 70

337 बारा िजल्ला मल्हवी देिख सेमरा-तेगिदया जोड्ने सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 70
338 वारा िजल्ला कलैया नगरपािलका िनतनपरु-हरपरु-कलैया सडक ःतरो�ती २ बारा 10

339
कलैया नगरपािलकाका िविभ� ८ वटा सडक खण्डह� िनमार्ण/ःतरो�ती वरेवा-पतौरा, वाइपास-लहरेवाटोला, क्याम्पस 
रोड, रंगपरु-घोगडीया-वलरामपरु, मालपोत कायार्लय कलभटर्- ट�माहा खोला, मनमिटअवार्- वलरामपरु-िपडािर, गंगापरु- 
िशक्षा कायार्लय-ितनकुने, मोितसार- भवानीपरु- भतौडा सडक) (DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-05)

२ बारा 500

340

अदालत देिख टेमहर खोला, रंगपूर देिख िजतपूर हुँदै बधवन सम्म, भवािनपूर देिख ॄहमपरुी हनमुान मिन्दर हुँदै 
आमवाटोल पकडी र दोहरी ःकूल हुँदै वकुलहर कवलपूरसम्म, खपरताता देिख धमर्नगर सम्म कुकुरभकुा जोड्ने बाटो 
लगायत DPR बमोिजमका अन्य सडकह�को ःतरो�ती तथा नाला िनमार्ण कलैया उपमहानगरपािलका - मूख्य शहरी 
पूवार्धार योजना (दोॐो प्याकेज) (DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-20)

२ बारा 500

341
नगरपािलका आविधक योजना कायार्न्वयनकलैया नगरपािलका बसपाकर्  िनमार्ण ।DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-
2५

२ बारा 50

342 बारा िजल्ला िसॆौनगढ नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ बारा 250

343 बारा िजल्ला गढीमाइर् मिन्दर देिख हलुाकी राजमागर् जाने सडकको भतुही खोला पूलसम्मको सडक िनमार्ण कायर् गन� । २ बारा 50

344 बारा िजल्ला कलैया नगरपािलकामा िविभ� सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् । २ बारा 50

345
ःमाटर् सहर िवकास - वारा िजल्लाको िनजगढ नगरपािलकामा ःमाटर् सहरको पूवार्धार िवकास गन� - बाटो ःतरो�ती 
तथा नाला िनमार्ण ।

२ बारा 350

346
ठुला शहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िबकास -िजतपरु िसमरा उपमहानगरपािलका, िसमरा एरपोटर् जाने वाटो देिख 
पि�मको हाट वजार व्यवःथापन कायर्- िवरगंज -जीतपरु-िसमरा - पथलैया)

२ बारा 50

347 बारा िजल्ला खपरताता देिख कुकुरभकुा, गम्हरीया हुँदै जोधपरु सम्मको सडक ःतरो�ती कायर् । २ बारा 5

348
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट िजतपरुिसमरा नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा 
ढल ( सखवुाघाट-िनतानपरु देिख सखुलैया -चौधरी टोल ) िनमार्ण कायर् ।

२ बारा 1

349
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट कलैया उपमहानगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा 
ढल (बसन्तपरु-िशतलपरु,फुलबारीया देिख धमार्नगर- बिलरामपरु, िशतलपरु - बागवान-पीडारी-खप्परताता-लआमनीय-
बरेवा ) िनमार्ण कायर् ।

२ बारा 1

350
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट कलैया उपमहानगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको भवन 
िनमार्ण कायर् ।

२ बारा 1

351
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट जीतपरु िसमरा नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको भवन 
िनमार्ण कायर् ।

२ बारा 1

352
"गौर नगरपािलकाका िविभ� १७ वटा सडक खण्ड िनमार्ण/ःतरो�ती (१. वेलिवचवा- भन्सार वोडर्र- मडुवलवा २. 
वसतपरु-पथरा-चिन्डया ३. िससवा- हजिमनया-पतयी वाँध लगायतका सडकह�- DUDBC/Parsa/2074-075- NCB-
02

२ पसार् 900

15
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353
"नगरपािलका आविधक योजना कायार्न्वयन - पसार् िजल्ला िवरगंज उपमहानगरपािलका वडा नं ३२ चोनीर् िःथत 
जगदम्बा िसमेन्ट कारखाना पवुर्को पलुबाट िवरगंज पथलैया हाइवेसम्मको सडक तथा नाला ःतरो�ती ।

२ पसार् 150

354 रौतहट िजल्ला परोहा नगरपािलका-4 लौकहा सडक, नाली िनमार्ण कायर् । २ पसार् 50

355
िवरगन्ज महानगपरपािलका २७ िःथत उदयपरु घमुीर् साना िकसान ब�क देिख गद�या टोल हुँदै रामपरुसम्म सडक 
ःतरो�ती कायर् ।

२ पसार् 20

356 रौतहट िजल्ला कटहरीया न.पा. बगिहबजार पवुार्धार िनमार्ण । २ पसार् 20
357 िबरग� म न पा बडा न १० िःथत िशब पाबर्ती अितिथ सदनमा पूवार्धार तथा सडक िनमार्ण २ पसार् 15
358 िबरग� म न पा बडा न २७ िःथत उदयपरु घमुीर् गदैया टोलमा सामदुािगक भवन िनमार्ण २ पसार् 15
359 कोिहन्या पलु-लआमीपरु परसवा -िऽभवुन राजपथ सम्म नाला तथा िपच सडक िनमार्ण कायर् िबरग� २ पसार् 50

360

वीरग� महानगरपािलकाका िविभ� १३ वटा सडक खण्डह�को िनमार्ण/ःतरो�ती (छपकैया पलु-भन्सार, लक्षमनवा 
नहर चोक- हाइवे, मेिडकल कलेज- हाइवे ढाट, मेिडकल कलेज- नगवा, मेिडकल कलेज- पलु, भन्सार- नगवा, 
आदशर्नगर सडक, NMC- िऽसलु चोक, ओम आौम सडक, रानीघाट- घण्टाघर, अलौ चोक-सगुौली चोक, िफल्महल-
धमर्शाला-कल्भटर् , सगुौली ूहरी चौकी- पदम रोड)- DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-09)

२ पसार् 600

361

वीरग� महानगरपािलकाका िविभ� १७ वटा सडक खण्डह�को िनमार्ण/ःतरो�ती (हपर्तगंज हाइवे-कलौटी-खहुाडी-
रामपरु नदी, अपौनी िव�ालय-सउराहा टोल- हाइवे, इनरवा-मिनयारी, झागी टोल-ौीपरु, मिनयारी- रामजानकी रोड, 
नेशनल इन्फोटेक-लक्षमण छट घाट, ूसौनी ःकुल- मिनयारी-इनरवा, परवानीपरु-ताजपरु, पटेलनगर-रवानीपरु, पवुारी 
टोल पोखरी- वडा कायार्लय, रामगढवा पलु- ःकुल, DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-08)

२ पसार् 300

362
नगरपािलकाको अिधनमा रहेको िव.िप.उ�ान (रेल्वेको जग्गा) मा पाकर्  िनमार्ण, माईिधया पोखरीमा बाटो िनमार्ण तथा 
सौन्दयीर्करण कायर् - (िवरग� महानगरपािलका) सामदुाियक पवुार्धार (आयआजर्न सम्बन्धी) योजना(अन्य) 
DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-२७

२ पसार् 300

363 पसार् िजल्ला पोखिरया नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । २ पसार् 250

364
पसार् िजल्ला वीरग� म.न.पा. वडा नं. ३२ चोरनी गाँउ, वडा नं. ३१ वेलवा गाउँ र वडा नं. २२ टोलमणीयारी सडक 
खण्डह�को ढलान तथा नाला िनमार्ण कायर् ।

२ पसार् 50

365
गौर नगरपािलका िःथत बरहवा ताल सौन्दयीर्करण, िशवालय पोखरी सौन्दयीर्करण र िविभ� बाटोह�को ःतरोन्ती कायर् 
(DUDBC/Parsa/2073/074/NCB-01)

२ रौतहट 250

366 नगरपािलका आविधक योजना कायार्न्वयन - रौतहट िजल्ला गौरमा परेुनवामा नाला तथा वाटो िनमार्ण २ रौतहट 70

367
रौतहट िजल्ला गौर नगरपािलका चबपथ (वाइपास) िनमार्णका लािग शयाक खोल्ने कायर्- ूथम खण्ड (बािन्त �वार 
भन्सार देिख वरहवाताल- लिआमपरु जोड्ने बाटो सम्म)

२ रौतहट 50

368
रौतहट िजल्ला गौर नगरपािलका चबपथ (वाइपास) िनमार्णका लािग शयाक खोल्ने कायर्- ि�ितय खण्ड (वरहवाताल- 
लिआमपरु जोड्ने बाटो देिख निसर्� क्याम्पससम्म)

२ रौतहट 50

369
रौतहट िजल्ला गौर नगरपािलका चबपथ (वाइपास) िनमार्णका लािग शयाक खोल्ने कायर्- तिृतय खण्ड (निसर्� ◌्
याम्पस देिख िशिषर्यासम्म)

२ रौतहट 50

370 रौतहट िजल्ला गौर नगरपािलका िःथत वरहवा ताल गिहराउने कायर्- ूथम खण्ड २ रौतहट 50
371 रौतहट िजल्ला गौर नगरपािलका िःथत वरहवा ताल गिहराउने कायर्- दोॐो खण्ड २ रौतहट 50

372
गौर नगरपािलकामा हनमुान सेवा सदन भवन िनमार्ण- नगरपािलकाबाट ूा� माग अनसुार । DUDBC/Parsa/2074-
075-NCB-26

२ रौतहट 50

373
रौतहट िजल्ला गजुरामाई नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण ।(बालचनपरु-जगंलसहीया सडक ःतरो�ती)
DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-16

२ रौतहट 50

374
रौतहट िजल्ला गजुरामाई नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण ।(परसवा-पल्टुवा-खतवहीयामा सडक ःतरो�ती)
DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-22

२ रौतहट 200

16
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375 रौतहट िजल्ला चन्िपरु नगरपािलका अन्तगर्त शहरी पवुार्धार िनमार्ण ।DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-2४ २ रौतहट 50

376
रौतहट िजल्ला चन्िपरु नगरपािलका रैयाटोल-नयाँ वःती सडक, मरीनटोल सडक र सन्तपरु सश� ूहरी क्याम देिख 
सन्तपरु गाउँसम्मको वाटो ःतरोन्ती- DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-06

२ रौतहट 300

377
रौतहट िजल्ला देवाही गोनाही नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण । (िटकुिलया-ककर् च-कटहिरया, सडक 
ःतरो�ती) DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-17

२ रौतहट 150

378
रौतहट िजल्ला देवाही गोनाही नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण । (देवाही-भसेरिहया सडक ःतरो�ती)
DUDBC/Parsa/2074-075-NCB-21

२ रौतहट 250

379 रौतहट िजल्ला ग�डा नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण । (ग�डा न.पा. ७ मा बाटो ःतरो�ती) २ रौतहट 50

380
रौतहट िजल्ला ग�डा नगरपािलका अन्तगर्त सहरी पवुार्धार िनमार्ण । (ग�डा न.पा. ५, ६ र ७ मा बाटो ःतरो�ती 
तथा नाला िनमार्ण)

2 रौतहट 50

381 िजरी ताल संरक्षण तथा िवकास, िजरी न.पा. बाग्मती दोलखा 20

382
सघन सहरी िबकास-सघन सहरी िवकास -वडा न.१,ताथली, परुानो बजारमा सभाहल िनमार्ण दोलखा िभमेःवर िभमे�र-
दोलखा ।

बाग्मती दोलखा 50

383 सघन सहरी िबकास-सघन सहरी िवकास -बसपाकर् को पूवार्धार िवकास, पिहलो चरण-पहचु मागर् िनमार्ण| िभमे�र-दोलखा बाग्मती दोलखा 50

384 सघन सहरी िवकास - दोलखा िजल्ला सदरमकुाम भीमे�र नगरपािलकाको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती गन� कायर् बाग्मती दोलखा 100

385 दोलखा िजल्ला िभमे�र नगरपािलका-४ बहृत शिहद पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती दोलखा 50

386
सघन सहरी िवकास - रामेछाप िजल्ला सदरमकुामको नगरपािलकामा मन्थलीको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती गन� 
कायर् ।

बाग्मती रामेछाप 50

387 रामेछाप िजल्ला रामेछाप नगरपािलका वडा नं. ८ भंगेरीमा पुं पलाल ःमिृत पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती रामेछाप 400

388
रामेछाप िजल्ला रामेछाप नगरपािलका वडा नं. ८ भंगेरीमा पुं पलाल ःमिृत पाकर्  िनमार्णका लािग अिधमहण गिरएका 
जग्गाको मआुव्जा िवतरण

बाग्मती रामेछाप 600

389
िसन्धलुी िजल्ला सनुकोशी गाउँपािलका दमु्जा धरनी डाँडामा िव.पी. ःमिृत पाकर्  िनमार्णका लािग अिधमहण गिरएका 
जग्गाको मआुव्जा िवतरण

बाग्मती िसन्धलुी 225

390 िसन्धलुी िजल्ला कमलामाई १३ मािथल्लो रानीबास िर�रोड ःतरो�ती । बाग्मती िसन्धलुी 30
391 िसन्धलुी िजल्ला दधुौली नगरपािलका-१-२-४, िभ�े सडक ःतरो�ित कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 50
392 िसन्धलुी िजल्ला िफकल-2, चण्डी भञ् �या� पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती िसन्धलुी 50

393
िसन्धलुी िजल्ला दधुौली नगरपािलका दधुौली बजार मा.िव. लदािभर हुँदै मदन भण्डारी राजमागर् जोड्ने सडक िनमार्ण 
कायर् ।

बाग्मती िसन्धलुी 50

394 िसन्धलुी िजल्ला कमलामाई न पा ६ शािफक चौक िःथत नमूना पयर्टकीय पाकर्  िनमार्ण बाग्मती िसन्धलुी 5
395 सघन सहरी िवकास - िसन्धलुी िजल्ला दधुौली न.पा.मा नया बसपाकर्  िनमार्ण कायर्| बाग्मती िसन्धलुी 50

396 सघन सहरी िवकास - िसन्धलुी िजल्ला क.न.पा. वडा न. ११ िभमानबजारमा शहरी सडक ःतरो�ती गन� कायर्| बाग्मती िसन्धलुी 50

397 सघन सहरी िवकास - कमलामाई न.पा. को मूख्य वजारके्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती गन� कायर् | बाग्मती िसन्धलुी 50

398
सघन सहरी िवकास - कमलामाई न.पा.मा सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय, जाने मागर्को 
सडक ःतरो�ती गन� कायर् |

बाग्मती िसन्धलुी 50

399
सघन सहरी िवकास - शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजनाबाट िनिमर्त वडा नं. ६ गैरी बजार हाटबजार जाने बाटो 
ःतरो�ती र हाटबजार के्षऽ सधुार । कमलामाइर् - िसन्धलुी

बाग्मती िसन्धलुी 50

400 िसन्धलुी िजल्ला सनुकोशी गाउँपािलका दमु्जा धरनी डाँडामा िव.पी. ःमिृत पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती िसन्धलुी 165
401 िसन्धपुाल्चोक िजल्ला बा॑िबसे नगरपािलका एिककृत शहरी पूवार्धार िवकास कायर् । बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 50

402 िसन्धपुाल्चोक िजल्ला चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. १० टुिनबोटे खिऽ चोक तगुधखुोला हरे सडक ःतरो�नती । बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 20
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403 िसन्धपुाल्चोक बा॑िबसे घमुा� घोडे ब�ु पाकर्  सडक बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 40
404 मेलम्ची नपा सहरी पूवार्धार िनमार्ण बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 50
405 चौतारा साँगाचोक गढी नगरपािलका पूवार्धार िनमार्ण बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 50

406
सघन सहरी वकास - िसन्धपुाल्चोक िजल्ला सदरमकुामको चौतारा नगरपािलकामा मखु्य बजारको सहरी सडक तथा 
नाला ःतरो�ती गन� कायर्

बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 150

407 नमोब�ु न.पा.मा बसपाकर्  र तरकारी बजार िनमार्ण । बाग्मती काॅे 40

408
काॅ ेिजल्ला बनेपा, धिुलखेल र पनौती नगरपािलका पणु्यमाता किरडोर िनमार्ण अन्तगर्त खण्ड-१ सेरा क�णामा� देिख 
सरःवती दोभान हुँदै बनेपा पूलबजार सम्म सडक ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काॅे 100

409
काॅ ेिजल्ला बनेपा, धिुलखेल र पनौती नगरपािलका पणु्यमाता किरडोर िनमार्ण अन्तगर्त खण्ड-२ बनेपा पूलबजार देिख 
खड्प ुपलु सम्म सडक ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काॅे 100

410
काॅ ेिजल्ला बनेपा, धिुलखेल र पनौती नगरपािलका पणु्यमाता किरडोर िनमार्ण अन्तगर्त खण्ड-३ खड्प ुपलु देिख 
पनौती िऽवेणीघाट सम्म पगु्ने पनौती नगरपािलका खण्ड सडक ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काॅे 100

411 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका-1 सिमलडाँडा - बालाँगाउ खडखडे सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 30
412 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका-12 बाँसडोल आशापरुी सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50

413
सघन सहरी िवकास - काॅपेला�ोक िजल्ला काशीखण्ड, िनफानी दाप्चा िःथत व�ुपाकर् को, ग�ुयोजना अनसुार पूवार्धार 
िवकास ।

बाग्मती काॅे 50

414 काॅ ेिजल्ला मण्डनदेउपरु नगरपािलका-6, ितनकुने-ढकालथोक-िसपाघाट सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50
415 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका रेशममागर् कागल उमतारा मागर् सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50

416 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका वडुोल भके्त�र बिु�नारयण मागर् हुँदै ौीखण्डपरु जोड्ने सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50

417 काॅ ेिजल्ला अरिनको राजमागर्बाट ःपाइनल इन्जरुी जाने सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50
418 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका घ�े खोला - चण्डे�री नाली तथा सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50
419 काॅ ेिजल्ला मण्डनदेउपरु नगरपािलका-7 नसर्री नौिवसे पौवाटार सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 50
420 नमोब�ु न पा ५ नगरपािलकाको ूाथिमकताको कायर् काॅपेला�ोक बाग्मती काॅे 30
421 सघन सहरी िवकास - काॅपेला�ोक िजल्ला पनौतीमा ःटेिडयम िनमार्ण - (बमागत)। बाग्मती काॅे 50
422 नमोब�ु नगरपािलकामा सहरी पवुार्धार िनमार्ण । बाग्मती काॅे 700

423
बनेपा-3 गोल्छा चोकदेिख बासकुी जाने सडक तथा गोल्छा चोकदेिख काशी भञ् �या� जाने बाटो सक ःतरोन् नती कायर् 
।

बाग्मती काॅे 150

424
पणु्यमाता किरडोर (शेरा-पणु्यमाता पलु र क�णामय मिन्दर-पणु्यमाता पलु देिख बनेपा हुँदै पनौती) सडक ःतरो�ती 
कायर् ।

बाग्मती काॅे 50

425 काॅ ेिजल्ला नमोब�ु न.पा. नौिबसे देिख काबे सम्म सडक ःतो�ती । बाग्मती काॅे 50

426 सघन शहरी िवकास-काॅपेला�ोक िजल्ला पनौतीमा ःटेिडयम (Swimming Pool / Cafeteria) िनमार्ण - (दोौो चरण) बाग्मती काॅे 50

427 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका-१ व्याङढु�ा-लािमछाने गाँउ-कलमसी-नगरकोट सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 100
428 काॅ ेिजल्ला बनेपा नगरपािलका-३र४ नाला - काशीभन्�या� सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काॅे 125
429 सघन सहरी िवकास - काॅपेला�ोक िजल्ला उमचण्डी नाला १,३ र ४ को वःतीमा पूवार्धार िवकास कायर् । बाग्मती काॅे 100

430 सघन सहरी िवकास - काॅपेला�ोक िजल्ला नािसका ःथान सांगा ३ र ४ को वःतीमा पूवार्धार िवकास कायर् । बाग्मती काॅे 100

431
सघन सहरी िवकास - पनौती न.प. वडा नं. ११ के्षऽमा पणु्यमाता खोला िकनारमा िरड ोेड िशटमेन्ट प्लान्ट भएको 
के्षऽ संरक्षण तथा वाटो िनमार्ण सधुार कायर्) । पनौती, काॅे

बाग्मती काॅे 50

432
सघन सहरी िवकास - काॅपेल�ोक िजल्ला सदरमकुामको धिुलखेल नगरपािलकामा मखु्य सहरी सडक तथा नाला 
ःतरो�ती गन� कायर्

बाग्मती काॅे 100

433
सघन सहरी िवकास - काॅपेल�ोक िजल्ला पाँचखाल नगरपािलका वडा नं. ७ मा नाला सिहतको सहरी सडक 
ःतरो�ती गन� कायर्

बाग्मती काॅे 150

18
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434 काॅ ेिजल्ला नमोब�ु नगरपािलका-5 पौवा देिख ौीकाली मिन्दरसम्म जाने सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् । बाग्मती काॅे 50

435
काॅ ेिजल्ला पाँचखाल नगरपािलका वडा नं. 7 िशखरपरु लामाघाट (सािवक होक्से बोलखे टोलको नकल थमु्की)
राधाःवामी सत्संग ब्यास नेपाल पाँचखालसम्मको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काॅे 200

436
काठमाण्डौ िजल्ला बढुािनलकण्ठ नगरपािलका वडा नं १ �ते भैरव मागर्, वडा नं ८ �िमित सडक र वडा नं १० 
धारा पाखा सडक - आिशवार्द समाज राम मिन्दर सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती काठमाण्डौ 200

437
काठमाण्डौ िजल्ला बढुािनलकण्ठ नगरपािलका वडा नं. २ िःथत नयाँटोल बाटो, राि�य िवकास पाकर्  जाने बाटो, 
कायर्िवनायक मागर् बाटो ःतरो�ती ।

बाग्मती काठमाण्डौ 50

438 काठमाण्डौ िजल्ला का.म.न.पा. १६ िःथत ौी गणेश टोल बाटो ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 50
439 काठमाण्डौ िजल्ला टोखा न.पा ६ नेचरक्लव - लाखेडाँडा - ढंुगेधारा- मंगलदेवी भवन सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 10
440 काठमाण्डौ िजल्ला मलुपानी ३ फुलवारी -भतेूखहरे कोिरडोर-पकु नेपाटी -बासँवारी सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
441 काठमाण्डौ िजल्ला िकितर्परु ५ पाँगाफाँट सडक ःतरो�ती बाग्मती काठमाण्डौ 40
442 काठमाण्डौ िजल्ला का.म.न.पा. �िे�र मागर् ओम हिःपटल पछाडीको सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
443 काठमाण्डौ िजल्ला िकितर्परु न.पा. ४ मायाटार हाइटदेिख गणेशचौक सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 10
444 काठमाण्डौ उ.म.न.पा. ११ थापाथली �देौवर हिरयाली उ�ान िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 10
445 काठमाण्डौ िजल्ला का    म.न.पा. 4 मा बाजे बज्यै पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 30
446 काठमाण्डौ िजल्ला तारके�र मटुुढोका चोगाउ - धमर्ःथली सडक िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 30
447 काठमाण्डौ िजल्ला दिक्षणकाली न.पा. को मेचापोखरी देिख कमलपोखरी जाने बाटो तथा नाला िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 10
448 काठमाण्डौ िजल्ला दिक्षणकाली मिन्दर के्षऽको भौितक िवकास योजना अनसुार पवुार्धार िवकास कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 10
449 काठमाण्डौ िजल्ला बढुािनलकण्ठ ५ फ्यजुन ःकुल देिख इःकोन नेपालको गेटसम्म सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
450 काठमाण्डौ िजल्ला नागाजुर्न न.पा. सरःवती मागर् ढल िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 10
451 काठमाण्डौ िजल्ला तारके�र न.पा. ५ चापागािहचोक कुमालया सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 50
452 काठमाण्डौ िजल्ला ना.न.पा. ५ हाॆोपथ सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 50
453 काठमाण्डौ िजल्ला िकितर्परु न.पा. ४ टुसाल देिख अिधकारी टोल सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
454 काठमाण्डौ िजल्ला ना.न.पा. मममित किरडोर सडक िनमार्ण (चबपथ ःयूचाटार देिख िभमढंुगा सम्म) बाग्मती काठमाण्डौ 20
455 काठमाण्डौ िजल्ला ना.न.पा. ७ बन्धमुागर् सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
456 कागे�री मनहरा नपा-६ लािमछाने टोल-अिधकारी गाँउ रमाइलो समाज सडक िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 115
457 कागे�री मनहरा नपा-3 डाँछी-भिवास-आलापोट सडक िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 125
458 कागे�री मनहरा नपा-3 झाँगाडोल-िसमलसी- थापाडाँडा सडक िनमार्ण । बाग्मती काठमाण्डौ 125
459 चन्िािगरी न.पा.५ िवंणदेुिव मिन्दर देिख नैकाप वसपाकर्  सडक - िपपलबोट िकितर्परु सडक िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 60
460 काठमाण्डौ िजल्ला चन्िािगरी न.पा. १४ आदशर्नगर मागर् ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 10

461
काठमाडौ िजल्ला कागे�री मनहरा-1 लािमडाँडा ठूलािढक सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् (िरटेिन� वाल तथा नाला 
िनमार्ण)।

बाग्मती काठमाण्डौ 225

462 चन्िािगरी न.पा. वडा नं.-13 पानी ट�की-कमेरोखानी-भालटार-पंचकन्या सडक िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 40
463 काठमाण्डौ िजल्ला कागे�री मनहरा ९ उज्वलनगर सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 200
464 काठमाड� िजल्ला बढुािनलकण्ढ नगरपािलका-२, गायऽी मागर् सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 60
465 काठमाड� िजल्ला बढुािनलकण्ढ नगरपािलका-२, िसमल डौड सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 60

466
काठमाड� िजल्ला गोकण��र नगरपािलका 2 र 4 गोकणर् माइित नेपाल हुँदै सन्यामीटार, देवःथान, िभमसेनःथान सडक 
ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 50

467 काठमाण्डौ िजल्ला तारके�र न.पा. ५ बोहराटार देिख पथृ्वी नारायण मा.िव. हुँदै िधतालचोक सम्म सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 50

468 काठमाण्डौ िजल्ला तारके�र न.पा. ५ चौगाँउ दिख तीनिपप्ले सम्मको सडक ःतरो�ती बाग्मती काठमाण्डौ 50

469
काठमाड� िजल्ला काठमाड� महानगरपािलका-१४, मािलकानगर गेट देिख अिधकारी चोक सम्म सडक ःतरो�ती कायर् 
।

बाग्मती काठमाण्डौ 50
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470
काठमाड� िजल्ला दिक्षणकाली नगरपािलका-8 िःथत माझगाउँ-ओिबडाँडा-देउराली हुँदै फाःट शयाक जाने मोटरबाटो 
ढलान तथा वाल िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 50

471 काठमाड� िजल्ला कलंकी ढु�ाअ�ा-१४, अिकर् ड टोल बाटो ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 50
472 काठमाड� िजल्ला शंकरापरु नगरपािलका-3, जहरिसंह पौवा पाकर्  िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 50

473 काठमाण्डौ िजल्ला नागाजुर्न न.पा. ४ िसतापाइला प�कुमारी टोल बाटो ःतरो�ती ।(प�कुमारी नागिरक समाज) बाग्मती काठमाण्डौ 20

474
काठमाण्डौ िजल्ला टोखा न.पा. ६ िःथत दाहाल गौडा ितिल�टार ःकुल देिख िऽयोग हाइःकुल हुँदै सामाखशुी टोखा 
रोडमा जोड्ने सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती काठमाण्डौ 20

475 काठमाण्डौ िजल्ला िक.न.पा. �ा�लाफाट पहलेपोखरी मागर् ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
476 काठमाण्डौ िजल्ला कागे�री मनहरा न.पा. ढकालगाँउ-पछुाँर गाँउ सडक ःतरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 20
477 िकितर्परु न.पा.१० शहीदःमारक कलेज हदैु उ�तीटोल सम्मको सडक तथा ढल िनमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 90
478 कागे�री न पा अिधकारी गाँउ पीपलडाँडा सडक बाग्मती काठमाण्डौ 50
479 टोखा न पा वडा न ६ हा�ी चौक देिख डाँफे बःती सडक िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 25
480 काठमाण्डौ िजल्ला नागाजुर्न न पा ७ कृंण मिन्दर पहुँच मागर् तथा उ�ान िनमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 20
481 काठमाण्डौ िजल्ला गोकण��र न पा मा शहीदःमतृी पाकर् मा राि�य बूहत शहीद पाकर्  िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 100
482 अनमोलमागर् ःतरो�ती कायर् बडुािनलकण्ठ न पा २ बाग्मती काठमाण्डौ 25
483 दिक्षणकाली न पा बडा न ७ मा बसपाकर्  िनमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 25
484 सांख ुनगरकोट सडक काठमाण्डौ बाग्मती काठमाण्डौ 50
485 शालीनदी िसमलको बोट हुंदै चौतारा जाने सडक काठमाण्डौ बाग्मती काठमाण्डौ 50

486
सघन सहरी िवकास - काठमाड� िजल्ला नागाजुर्न नगरपािलका इचंगनुारायण जग्गा एिककरण आयोजनाको अिन्तम 
िवन्दवुाट श�ु भइर् किरव १.५ िक.मी. सडक तथा ढलको लािग साइडवाल िनमार्ण तथा सडक र नाली िनमार्ण कायर्

बाग्मती काठमाण्डौ 50

487 काठमाण्डौ िजल्ला नक्साल के्षऽको साँःकृितक ग�ुयोजना बमोिजम कायर्बमह� कायार्न्वयन गन� । बाग्मती काठमाण्डौ 50
488 काठमाण्डौ िजल्ला चाविहल के्षऽको साँःकृितक ग�ुयोजना बमोिजम कायर्बमह� कायार्न्वयन गन� । बाग्मती काठमाण्डौ 50

489
काठमाण्डौ िजल्ला टोखा नगरपािलका टोखा भतुखेत-हारमोनी हाउिजग् वािनयाटार जोड्ने १.३ िक.िम. सडक ःतरो�ती 
।

बाग्मती काठमाण्डौ 100

490
काठमाड� िजल्ला िकितर्परु नगरपािलका-३ ढाल्पा ूहरी पिरसर पछाडी पुं प सदन चोक, एन्जेल एकेडेमी हुँदै नेपाल 
टेिलकमको पछाडी प�ीसम्म सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 50

491
रािं शय शिहद तथा िनजामती पाकर्  आयोजना गोकणर् अन्तगर्तका दाियत्व सजृना भएका कायर्ह� । (सम्झौता नं. 
NMCPP/PCK-1/067-68, NMCPP/PCK-2/067-68, NMCPP/PCK-1/068-69, NMC
69, NMCPP/PCK-3/068-69, NMCPP/PCK-1/073-74 र NMCPP/PCK-3/074-75-2 का ठे�ाह�)

बाग्मती काठमाण्डौ 50

492
काठमाड� िजल्ला बढुािनलकण्ठ नगरपािलकामा वडा न.पा.-८ भंगाल ज�ुा कारखाना देिख पानी कारखानासम्म र 
ःपेशल चोक देिख तल्लो भंगाल लगायतका िभऽी सडक ःतरो�ती तथा सौन्दयीर्करण कायर् तथा सो नगरपािलकाको 
एकीकृत शहरी पूवार्धार िवकास गन� कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 1000

493 सघन सहरी िवकास - काठमाड� िजल्ला टौदहमा ग�ुयोजना अनसुार पवुार्धार िवकास । बाग्मती काठमाण्डौ 50

494
सघन सहरी िवकास - काठमाड� िजल्ला बढुािनलकण्ठ नगरपािलका वडा नं. ७ िशवमिन्दरवाट ूगित सामदुाियक बन 
हदैु खऽी गाउँ गल्को पाखो जाने सडक ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 150

495 "एकीकृत पुव्ाधार िवकास - काठमाड� िजल्ला नागजुर्न न पा वडा नं ९ ःवीट्जरल्याणड पाकर्  िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 100
496 काठमाडौ िजल्ला चन्ििगरी नगरपािलका-13 मोहन चन्ि टोल सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 10
497 काठमाडौ िजल्ला काठमाडौ महानगरपािलका लालपुाते मागर् हाि�सारको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 10

498
काठमाड� िजल्ला दिक्षणकाली नगरपािलका वडा नं. ६ िःथत झम्के�री देिख कक्चो हुँदै दिक्षणकाली मिन्दर जाने 
सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 30

20
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499
काठमाडौ िजल्ला चन्��गर� नगरपा�लका-15 �तनथाना नैकाप बस स्टप देिख �वष्णु देवी मिन्दर जाने बाटो तथा नाला 
�नमार्ण कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 10

500
काठमाडौ िजल्ला शा�लनद� र ब�यो�गनी मिणचुड क्षे�, जहर�संह पौवा पयर्टन �वकासका लागी आवश्यक पुवार्धार �वकास 
कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 100

501
काठमाण्डौ िजल्ला का.म.न.पा. चन्�ा�गर� ९ ��देवीनगर �मलनपाकर् हुँदै �ुमपाइप फ्याक्�� जाने सडक, वडा नं. १४ िस्थत 
३५० �म. ढल तथा सडक स्तरो�ती

बाग्मती काठमाण्डौ 50

502 काठमाण्डौ िजल्ला नागाजुर्न १४ गणेशटोलमा ५० �म सडक स्तरो�ती । बाग्मती काठमाण्डौ 10
503 नेपाल ईिन्ज�नय�र� काउन्सीलको भवन �नमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 10

504
सघन शहर� �वकास - ल�लतपुर िजल्ला धापाखेल नागदह पोखर� संरक्षण तथा पुवार्धार �वकास गन� कायर् । 
(D U D B C /L a litp u r/W o rk s/N C B /02/074/075)

बाग्मती ल�लतपुर 100

505 ल�लतपुर िजल्ला ल.म.न.पा. २८ िस्थत च्वाकपा विस्तको पानी �ांक� निजक दिक्षण�तर ओ�लर्ने बाटो �नमार्ण । बाग्मती ल�लतपुर 40

506 ल�लतपुर िजल्ला लेले चन्दान पुर सडक नाल्लु हुँदै �तप्चे भँझयाङ जोड्ने सडक स्तरो�ती । बाग्मती ल�लतपुर 20

507
ल�लतपुर िजल्ला सा�वक इमाडोल गा.�व.स. वडा नं. ८ उमाहे�र मागर्को �पच सडकबाट पूवर् सडकको �क�ा नं. ४७३-
३७० �क�ा नं. सम्मको सडक स्तरो�ती ।

बाग्मती ल�लतपुर 20

508 ल�लतपुर िजल्ला चाँपा गाँउ बस्ती पुनरुत्थान कायर् बाग्मती ल�लतपुर 50
509 सघन सहर� �वकास - महाल�मी नगरपा�लकाको बजार क्षे�मा पन� लुभु बसपाकर्मा ढल �नमार्ण बाग्मती ल�लतपुर 50
510 सघन सहर� �वकास - ब�बाराह� नगरपा�लकाको बजार क्षे�मा पन� चापाँगाउ बसपाकर् �नमार्ण कायर् बाग्मती ल�लतपुर 50
511 ल�लतपुर िजल्ला महाल�मी न.पा. वडा नं. ४ आ�दवस्ती जाने सडक स्तरो�ती ।2 बाग्मती ल�लतपुर 50
512 ल�लतपुर िजल्ला राज� अनुसन्धान �वभाग, ल�लतपुरको कन्टेनर याडर्को भौ�तक पुवार्धार सुधार कायर् । बाग्मती ल�लतपुर 10
513 ल�लतपुर िजल्ला ल�लतपुर महानगरपा�लका २३ धापहाइट क्षे�को ढल तथा सडक स्तरो�ती । बाग्मती ल�लतपुर 50
514 मध्युर ि◌�म न .पा.मा ए�ककृत शहर� पुवार्धार �नमार्ण । बाग्मती भ�पुर 72

515 भ�पुर िजल्ला चाँगुनारायण न.पा. ३ झौखेल आचायर् टोलबाट यापी भैरव हुँदै भ�पुर न.पा. जोडने सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 80

516 भ�पुर िजल्ला स.ुन.पा. ५ कटन्जे शु�सला भैरव मिन्दरबाट िशवफाँट विस्त जाने सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 100

517
भ�पुर िजल्ला म.�थ�म न.पा. १ भ�पुर लोकन्थल� अर�नको राजमागर् देिख हनुमन्ते खोलासम्म प्ला�न� क्षे� सडक पेट� 
तथा पाकर् स्तरो�ती ।

बाग्मती भ�पुर 50

518 भ�पुर िजल्ला सुयर्�वनायक न.पा. ५ कटुन्जे शुसील भैरव मिन्दरबाट ५० �म. तल िशरुफाँट वस्ती जाने बाटो स्तरो�ती बाग्मती भ�पुर 50

519 भ�पुर िजल्ला च.न.पा. ५ छा�ल� ��त�ान देिख ��कुमार� राजयोग केन्� नागडोल� सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 40
520 भ�पुर िजल्ला मध्यपुर �थमी न.पा. सुनौलो वस्ती टोल सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 40
521 भ�पुर िजल्ला मुलपानी इिन्ज�नय�र� कलेज भु�े खहरे को�रडोर पकनेचाट� बाँसघार� सडक �नमार्ण । बाग्मती भ�पुर 40
522 भ�पुर िजल्ला कमल�वनायक - कलामसी सुडाल सडक �नमार्ण । बाग्मती भ�पुर 40
523 भ�पुर िजल्ला चा.न.पा. ज्यो�त�ल�े�र- डोल्छ�-नारायणटार - �डह� न्यौपाने गाउँ सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 30
524 भ�पुर िजल्ला गाउँटोल-सा�दह सडक स्तरो�ती। बाग्मती भ�पुर 30

525 भ�पुर िजल्ला मध्यपुर �थमी न.पा. २ �ट.आई.�ट.आई. देिख वडा कायार्लय सम्मको सडक तथा ढल �नमार्ण । बाग्मती भ�पुर 10

526 भ�पुर िजल्ला स.ुन.पा. ४ हषर्चोक मोडन स्कुल हुँदै गुण्डु ब�ेखा वडा नं. ७ जाने सडक �नमार्ण । बाग्मती भ�पुर 10
527 भ�पुर िजल्ला सुयर्�वनायक न.पा. ८ परमहंश आ�म आसपास क्षे� स�हत भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण कायर् । बाग्मती भ�पुर 50

528
भ�पुर िजल्ला राधेराधे चोक (१७ तल्ले ल�मी टावरको दिक्षण) देिख राधामाधव स�म�त, श्यामाश्यामा धाम अगाडीको 
बाटो स्तरो�ती तथा राधेराधे चोक देिख �सधै दिक्षण हनुमन्ते खोलामा हालै बनेको �� पुल (मध्यपुर न.पा.९ राधेराधे र 
सुयर्�वनायक न.पा. कटु�े जस्ट�क तज टोल जोडन)े सडक स्तरो�ती ।

बाग्मती भ�पुर 25

529 भ�पुर िजल्ला चाँगुनारायण नगरपा�लका वडा न.ं ३ कोटदेवी मिन्दर र चुनदेवी जाने सडक स्तरो�ती । बाग्मती भ�पुर 50

530
भ�पुर िजल्ला सुयर्�वनायक नगरपा�लका वडा न.ं 8 भञ् ज्या� देिख परमहंश आ�म जाने सडक तथा नाला स्तरोन् नती कायर् 
।

बाग्मती भ�पुर 50
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531
भक्तपरु िजल्ला चागनुारायण नगरपािलका वडा नं. 8 चरेली हुँदै खड्का िडल - वाल िमके�र ःकुलसम्मको बाटो 
ःतरो�ती ।

बाग्मती भक्तपरु 70

532 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका-2, मकाज ुटोल सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50

533
भक्तपरु िजल्ला मध्यपरु िठमी नगरपािलका-2 वडा कायार्लय देिख मनुाल टोल हुँदै नयाँ बःती जाने बाटो ःतरो�ती 
कायर् ।

बाग्मती भक्तपरु 50

534 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका-4 ज्योितिलर्�ेँ वर-कुलेको पोखरी सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

535 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका-4 ूाथिमक ःवाःथ्य केन्ि देिख हचेु ढु�ा चापाखल सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

536 भक्तपरु िजल्ला चा.ना.न.पा. ४ चाँग ुनारायण मिन्दर पहुँच मागर् सिहतको पूवार्धार िनमार्ण । बाग्मती भक्तपरु 50
537 भक्तपरु िजल्ला चा.ना.न.पा. दवुाकोट चाँग सडकको गेलालगाँउ खण्डमा सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50
538 भक्तपरु िजल्ला चा.ना.न.पा.दवुाकोट मूलसडकबाट मगर टोल - ठकुरी टोल सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

539 भक्तपरु िजल्ला सूयर्िवनायक न.पा. ३ ॄम्हानगर समाज सधुार सिमित प�ायन भगवती मागर् सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

540 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण न.पा. चाँग ुमा.िव. देिख नेईकसम्मको सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

541
भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण न.पा. दवुाकोट चाँग ुसडक (वाँगेमढुा देिख िपपलबोटसम्म) फुटपाथ सिहतको कालोपऽे 
सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती भक्तपरु 300

542 भक्तपरु िजल्ला मध्यपरु नगरपािलका-9, खाडल देिख ब�ु मिन्दर-सरःवती मिन्दर-बेसी महादेव मिन्दर सडक ःतरो�ती बाग्मती भक्तपरु 50

543 भक्तपरु िजल्ला चा.ना.न.पा. ४ चाँग ुनारायण मिन्दर पहुँच मागर् सिहतको पूवार्धार िनमार्ण । बाग्मती भक्तपरु 50
544 भक्तपरु िजल्ला चा.ना.न.पा.दवुाकोट मूलसडकबाट मगर टोल - ठकुरी टोल सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

545 भक्तपरु िजल्ला सूयर्िवनायक न.पा. ३ ॄम्हानगर समाज सधुार सिमित प�ायन भगवती मागर् सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50

546 भक्तपरु िजल्ला नगरपािलका-4, पौवा देिख शंकरापरु नगरपािलका-6 सलम्वटुार सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50
547 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका कोटदेवी मिन्दर देिख सडुाल जाने सडक ःतरो�ती बाग्मती भक्तपरु 50

548 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका कुलदेवता मिन्दर देिख पािरघर खाद हुँदै िडला जाने सडक ःतरो�ती बाग्मती भक्तपरु 50

549
भक्तपरु िजल्ला सयुर्िवनायक न.पा. ३ र ४ को िसमाना छँु टोल देिख िशव तथा सरःवती मिन्दर हुँदै बालकोट पानी 
�ा�ी जाने सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती भक्तपरु 20

550 भक्तपरु िजल्ला स.ुन.पा. वडा नं. २ बंगलामखुी सहकारी- रेडबस मागर् ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 20

551
भक्तपरु िजल्ला स.ुन.पा. वडा नं. ४ भक्तपरु ःकुल अफ ल कलेज अगाडी जंगलको मखुबाट-शािन्तचोक हुँदै िहनचौक 
उकालो सम्मको बाटो ःतरो�ती ।

बाग्मती भक्तपरु 20

552 भक्तपरु िजल्ला स.ुन.पा. ८ गणेशवःती-रेडबस मागर् िपपलबोट सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 20

553
भक्तपरु िजल्ला िथमी न.पा. ३ आर.पी. फमार् देिख परुानो पूजा ःकुल हुँदै ग�ाघर पाटी प्यालेस जाने सडक ःतरो�ती 
।

बाग्मती भक्तपरु 10

554 स ु न पा ५ उ�रघ�ेखोला कलबटबाट दि�णघ�े खोला गणु्डहुदैु मूल सडक जोड्ने बाटो िनमार्ण बाग्मती भक्तपरु 50
555 भक्तपरु िजल्ला स ुिब न पा ३ ब�ुमागर् सडक ःतरो�ती कायर् बाग्मती भक्तपरु 70
556 भक्तपरु िजल्ला चा न पा ४ श � चब मागर् सडक ःतरो�ती कायर् बाग्मती भक्तपरु 20
557 भक्तपरु िजल्ला स ुन पा ८ पाटी भ�या� बोकाचो गािन्ध सडक ःतरो�ती बाग्मती भक्तपरु 30
558 सूयर्िवनायक न पा ३ भगवती मागर्-व�ुमागर् सडक कालोपऽे,भक्तपरु बाग्मती भक्तपरु 50
559 तोपना टोलदेिख िसजर्नानगर जाने मागर्, सूयर्िवनायक ५, भक्तपरु बाग्मती भक्तपरु 20
560 भक्तपरु िजल्ला मध्यपरु िथमी न.पा. १ सम्पदा टोल नयाँ मागर् लोकन्थली सडक ःतरो�ती । बाग्मती भक्तपरु 50
561 मध्यपरु िथिम न.पा. राधेराधे - सूयर्िवनायक न.पा. को सेनेज माःटर प्लान अनसुार िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50
562 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण न.पा.-५ छायावःती सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50
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563
भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण न.पा. वडा नं.-७ बाँसवारी पानी ट�की देिख कुसलटार हुँदै मूहानको पोखरी जाने बाटो 
ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती भक्तपरु 70

564 एक शहर एक पिहचान -भक्तपरु नगरपािलकाको सांःकृितक के्षऽमा पवुार्धार िनमार्ण गन� । बाग्मती भक्तपरु 50

565
एक शहर एक पिहचान - भक्तपरु नगरपािलकामा पिहचानका आधािरत पूवार्धार िवकास अध्ययन ूितवेदनको 
ूाथिमिककरण अनसुार कायार्न्वयन गनर् (भक्तपरु न.पा.को िभऽी बाटोह�मा ढु�ा छाप्ने कायर् तथा भाज्या पखु ुममर्त 
कायर्)

बाग्मती भक्तपरु 100

566
सघन सहरी िवकास - भक्तपरु िजल्ला नगराकोट न.पा. वडा नं. ८ भिकािलबाट पगरीटोल हदैु सडुाल ताथली जोड्ने 
सडक ःतरो�ती । (दोौो चरण)

बाग्मती भक्तपरु 50

567 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलकामा सडक, ल लगायतका एकीकृत शहरी पवुार्धार िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 500
568 भक्तपरु िजल्ला सयुर्िवनायक नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पवुार्धार िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 500

569
भक्तपरु िजल्ला चाँग ुनारायण नगरपािलका-2 िःथत मेनरोडबाट के.सी.टोल राधा कृंण स�स� भवन, नयाँ वडा 
कायार्लय जाने बाटो तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती भक्तपरु 50

570 "भक्तपरु िजल्ला चागनुारायण नगरपािलका-3 के्षऽपाल सडक तथा नाला बाग्मती भक्तपरु 70

571
भक्तपरु िजल्ला चागनुारायण नगरपािलका गेलालगाँउ देिख ज्योितिलर्�े�र महादेवःथान सम्मको सडक तथा नाला 
ःतरोन् नती कायर् ।

बाग्मती भक्तपरु 50

572 भक्तपरु िजल्ला सयुर्िवनायक नगरपािलका-५ िःथत मनोरम वःती गोरेटो बाटो सडक तथा ढल िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50

573 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका-५ ौीवन पंचमहालआमी उ�ान िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50
574 भक्तपरु िजल्ला चाँगनुारायण नगरपािलका-४ चाँगनुारायण बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50
575 भक्तपरु िजल्ला सयुर्िवनायक नगरपािलका-८ जगाती डोले�र आशापरुी सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् । बाग्मती भक्तपरु 50

576
भक्तपरु िजल्ला मध्यपरु िथमी नगरपािलका-८ बोडे ब�ृआौम देिख िचहानसम्म जाने सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् 
।

बाग्मती भक्तपरु 50

577 नवुाकोट िजल्ला ककनी गाउँपािलका वडा नं.१ ठुलो खोला हुँदै पधेली जोड्ने सडक ःतरो�ती । बाग्मती नवुाकोट 50
578 सघन सहरी िवकास - बसपाकर् -कारागार-देवीघाट बाटो ःतरो�ती । िवदरु- नवुाकोट ३ िक.िम. बाटो । बाग्मती नवुाकोट 150
579 धा�द� िजल्ला धनुीवेशी न.पा. मा शहरी पवुार्धार िनमार्ण । बाग्मती धा�द� 100
580 धा�द� िजल्ला धिुनबेशी नगरपािलका महेशफाँट-भन्ज्या�-पोखरी-िखबजुा सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती धा�द� 50
581 धा�द� िजल्ला िस.पी.चोक िशतल बजार, पहरे चौतारा पलु बगैचा सडक िनमार्ण कायर् । दोौो चरण बाग्मती धा�द� 50

582
सघन सहरी िवकास - धा�द� िजल्ला िनलकण्ठ नगरपािलकामा भौितक पूवार्धार िवकास अन्तगर्त िविभ� सहरी 
सडकह�को ःतरो�ती गन� कायर्

बाग्मती धा�द� 100

583
सघन सहरी िवकास - धा�द� िजल्ला िनलकन्ठ नगरपािलकामा भौितक पवुार्धार िवकास - िविभ� सहरी सडकह�को 
ःतरो�ती गन� कायर् ।

बाग्मती धा�द� 250

584
बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्ण कायर् (फोहोरमैला व्यवःथापनको लािग LandFill Area Development, 
Approach road construction , Utility Building Infrastructure Construction) लगायतका कायर्

बाग्मती नवुाकोट 2400

585
बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्ण कायर्मा waste storing/retaining structure लगायतका अन्य पवुार्धार 
िनमार्ण कायर्

बाग्मती नवुाकोट 3919.67

586 आलेटार नवुाकोटमा फोहोरमैला ूशोधन केन्ि िनमार्ण ःथल तयार गन� लगायतका कायर् बाग्मती नवुाकोट 10

587
बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site संचालन गनर् आवँयक भवन लगायतका पवुार्धारह�को design,cost estimate
तयार गनर् का लािग Electrical Engineer िवषयगत िवशेष� परामशर् सेवा ।

बाग्मती नवुाकोट 5

588
बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site को waste storage/retaining structure को Design, Review & 
Recommendation का लािग Geo Technical िवषयगत िवशेष� परामशर् सेवा ।

बाग्मती नवुाकोट 5

589 बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्णमा लािग sanitary landfill site सम्विन्ध िवषयगत परामशर् सेवा । बाग्मती नवुाकोट 5

590 बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्णका लािग Civil Engineer िवषयगत परामशर् सेवा । बाग्मती नवुाकोट 5
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591 बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्णका Social Mobilizer िवषयगत िवशेष� परामशर् सेवा । बाग्मती नवुाकोट 5

592
बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्णका लािग Construction Supervision Consultant िवषयगत िवशेष� 
परामशर् सेवा ।

बाग्मती नवुाकोट 50

593 बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site िनमार्णका लािग आवँयक िविभ� Design Software ह� खिरद कायर् । बाग्मती नवुाकोट 5

594 थाहा नगरपािलका िऽभवुन राजपथबाट इन्ि सरोवर ताल जाने कुन्छाल-कुलेखानी सडक कालो पऽे बाग्मती मकवानपरु 100

595
एक सहर एक पिहचान - थाहा नगरपािलकामा वडा नं. ९ पयर्टन सूचना केन्ि र पाकर्  िनमार्णका लािग पूवार्धार 
िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती मकवानपरु 50

596
एक सहर एक पिहचान - मकवानपरु िजल्ला थाहा नगरपािलकामा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास (अध्ययन 
ूितवेदन अनसुार ूाथिमिककरण अनसुार कायर् गन�)

बाग्मती मकवानपरु 50

597 सघन सहरी िवकास - मकवानपरु िजल्ला हेटौडा उ.म.नपा. मा सिहद ःमिृत पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती मकवानपरु 50

598 सघन सहरी िवकास - मकवानपरु िजल्ला हेटौडा उ.म.नपा. मखु्य बजारको िविभ� सहरी सडक तथा नाला िनमार्ण । बाग्मती मकवानपरु 50

599
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट हेट�डा उपमहानगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा 
ढल ( रंगशाला चोक- ��ोिगक के्षऽ,भैरव पाथ, लआमी ूािव- करार् चोक, रजत जभानती ःतम्भ चोक,नगर िवकास 
मागर्,लआमी ूािव-कािन्तलोकपथ, पुं प मागर् -व�ु चोक ) िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती मकवानपरु 1

600
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट हेटौडा उपमहानगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको भवन 
िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती मकवानपरु 1

601 िचतवन िजल्ला भरतपरु न.पा. ७ कृंणपरु कटहर चोक देिख ब�ु चोक सम्म सडकको दवैु तफर्  फुटपाथ िनमार्ण । बाग्मती िचतवन 50

602 िचतवन िजल्ला भरतपरु म.न.पा. १० िरजालचोक देिख दरुसंचार चोकसम्मको सडक ःतरो�ती । बाग्मती िचतवन 50
603 िचतवन िजल्ला भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २ आदशर्नगर टोल सडक ढल ःतरो�ती । बाग्मती िचतवन 100
604 िचतवन िजल्ला कािलका नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । बाग्मती िचतवन 100
605 िचतवन िजल्ला रत् ननगर नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । बाग्मती िचतवन 100

606 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । बाग्मती िचतवन 100

607 िचतवन िजल्ला माडी नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । बाग्मती िचतवन 100
608 िचतवन िजल्ला भरतपरु-माडी जोडने 8 िक.िम. सडक कालोपऽे तथा र साइड सेन िनमार्ण कायर् । बाग्मती िचतवन 50
609 िचतवन िजल्ला माडी-ठोरी जोडने 15 िक.िम. सडक कालोपऽे तथा र साइड सेन िनमार्ण कायर् । बाग्मती िचतवन 50

610
िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलका वडा नं. 10 को िचऽसेन मागर् िभऽ ढु�ाना चोक देिख स�गण्डकी 
क्याम्पससम्म बाटो तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

बाग्मती िचतवन 50

611
िचतवन िजल्ला इच्छाकामना गा.पा. ३ िफःलङबाट माझगाउँ हुँदै इच्छाकामना मिन्दर सम्म सडक ःतरो�ती तथा 
साइड सेन िनमार्ण

बाग्मती िचतवन 30

612 िचतवन िजल्ला कािलका न.पा. शिक्तखोर देिख ितन दोभान, रन्तेश, चेपाङमागर् सडक ःतरो�ती तथा साइड सेन िनमार्ण बाग्मती िचतवन 30

613 " िचतवन िजल्ला रा�ी न.पा., खैरहनी न.पा., रत् ननगर न.पा. र कािलका न.पा. को एकीकृत शहरी पवुार्धार िनमार्ण । बाग्मती िचतवन 100

614 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगपरपािलका १७ गाँजीपरुमा मदन भण्डारी ःमिृत पाकर्  िनमार्ण । बाग्मती िचतवन 80
615 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलका वडा नं. २ शािन्तटोल गरुास मागर् ःतरो�ती बाग्मती िचतवन 10
616 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलका इच्छाकामना- जरवडीमाई मिन्दर- िसमलढाप बाटो ःतरो�ती बाग्मती िचतवन 10

617
िचतवन िजल्ला र.न.पा. शिहद ःमिृत क्याम्पस चोकबाट एकनाथ रानाभाटको घर हुँदै ग�ु� टोल- गोखार्ली चोक-
िमलन चोक-िमौचोक- घोल साईड भण्डारी चोक हुँदै चचर् हाउससम्मको सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती िचतवन 100

618
िचतवन िजल्ला र.न.पा. टाँडी चोक बाट सबु्बा चोक-डिुॆचोक-िमलनचोक-ढकाल चोक ९ नं. चोक हुँदै छोलको 
कल्भटर् कािलका नगरपािलकासम्म सडक ःतरो�ती ।

बाग्मती िचतवन 100
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619 िचतवन िजलला भरतपरु म.न.पा. १६ संझना चोक देिख िधताल चोकसम्मको २ िक.िम. सडक ःतरो�ती । बाग्मती िचतवन 100

620
गणेश मिन्दर देिख दगुार् मिन्दर-पाखरुी चौक हदैु कामे�र मिन्दर-िसतामाई जोड्ने सडक कालोपऽे भरतपरु म न पा 
१३ िचतवन

बाग्मती िचतवन 50

621 ितलकधारा चौकदेिख खड्का चौक हदैु डाईन्टा चौक सम्मको सडक भरतपरु िचतवन बाग्मती िचतवन 30

622
िचतवन िजल्ला भरतपरु म व पा वडा न ५ र ६ को सीमा बाटो र वडा न १० रमाईलो चौक देिख �ान दशर्न ःकुल 
सम्म ढल तथा बाटो ःतरो�ती

बाग्मती िचतवन 50

623 िचतवन िजल्ला भरतपरु म न पा ११ मकु्तीनगर िहमाली पथ एबम ्देबी ूसाद मागर्मा ढल िनमार्ण बाग्मती िचतवन 50
624 िचतवन िजल्ला भरतपरु म न पा ५िधताल चौक बाट साईबाबा मिन्दर सम्मको बाटो ःतरो�ती बाग्मती िचतवन 50
625 िरयो नदीमा किरडोर िनमार्ण, िचतवन न.पा. बाग्मती िचतवन 50

626
िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलकाका मकु्तराज चोक वडा नं. 25, पलु्चोक-गंगानगर, पािरजात-उज्वलनगर, 
महेन्िचोक-तेलौली सडक (ूचण्डमागर्) कैलाशभोक चनौली बजार, र गोन्�� गवडा नं. 22 सडक तथा ढल िनमार्ण 
कायर्, Package -1

बाग्मती िचतवन 1000

627 िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलकाका िविभ� पोखरी, पाकर् , हाटबजार िनमार्ण कायर् बाग्मती िचतवन 500

628
िचतवन िजल्लाको भरतपरु नगरपािलकामा ढल तथा ूसोधन केन्ि संचालनमा ल्याउन आवँयक पवुार्धारह� िनमार्ण 
कायर् ।

बाग्मती िचतवन 50

629
एक सहर एक पिहचान - भरतपरु अःपतालमा बािहरबाट आउने िवरामी कु�वाह�को लािग व्यविःथत आवास सिहत 
मेिडकल िभलेज एवं पवुार्धार िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती िचतवन 400

630
िचतवन िजल्ला भरतपरु महानगरपािलकाका महेन्ि चोक-तेलौली (ूचण्ड पथ), पलु्चोक-रामघाट, शिहद चोक-धमर् चोक-
कछपछे चोक, अितिथ पाटीर् प्यालेस-जयनेपाल चोक-पलुार, िशवघाट-जानकी चोक-पकडी, िदयालो सडक तथा नाला 
िनमार्ण कायर् ।

बाग्मती िचतवन 1000

631 नवलपरासी िजल्ला मध्यिवन्द ुन.पा. १४ �ारी देिख सा�डाँडा हुँदै हपु्सेधाट सडक ःतरो�ती । गण्डकी नवलपरासी पवुर् 50
632 नवलपरु िजल्ला सदरमकुाममा एिककृत शहरी पूवार्धार िनमार्ण कायर् गण्डकी नवलपरासी पवुर् 100
633 कावासोती नगरपािलकामा सडक,ढल लगायतका ठुला शहरी पूवाधार िवकास गन� गण्डकी नवलपरासी पवुर् 500

634
नवलपरु िजल्ला देवचलुी नगरपािलका वडा नं. 17 िपूहर (सािवक रजहर-3) भोक्टाधारी चोक देिख पवुर् भोज बहादरु 
चोक सम्मको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

गण्डकी नवलपरासी पवुर् 10

635 नवलपरासी िजल्ला कावासोती िःथत डण्डाचोक देिख अमलटारी होमःटे ◌ाने सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् । गण्डकी नवलपरासी पवुर् 10

636 गोरखा िजल्ला गोरखा नगरपािलका-७, सितिपपल चोक देिख िॄितस वेलफेयरको गेटसम्मको सडक ढलान गन� कायर् । गण्डकी गोरखा 50

637 गोरखा िजल्ला गोरखा नगरपािलका-१०, सिमचौर-फेिद-जलिबरे-अमलापानी सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी गोरखा 50
638 गोरखा िजल्ला पाल�ुटार बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । गण्डकी गोरखा 50
639 गोरखा न पा वडा न ६ पाङ्म ेःवामी चौतारा सडक गण्डकी गोरखा 50

640

एक शहर एक पिहचान -क) गोरखा िजल्ला गोरखा न.पा. सािवक वडा नं. ४ पःला� डाँडामा ऐितहािसक पाकर्  
िनमार्णका लागी पूवार्धार िवकास गन� - १ करोड , ख) ःमाटर् सहर - गोरखा िजल्ला पाल�ुटार न.पा. मा मःयार्�दी - 
पाल�ुटार ःमाटर् सहरको पवुार्धार अन्तगर्त पाल�ुटार गोरखाको सडक िनमार्ण कायर् - १ करोड (गत आ.व. मा 
सम्झौता भएको बमागत कायर्बम)

गण्डकी गोरखा 50

641
सघन सहरी िवकास - गोरखा नगर बस पाकर्  िनमार्णको लािग िवःततृ इर्िन्जिनयिरङ िडजाइन बमोिजम पूवार्धार िनमार्ण 
कायर् ।

गण्डकी गोरखा 50

642
सघन सहरी िवकास - गोरखा नगरपािलका वडा नं. ६ रेडबस आयवु�द आलेगाँउ िजल्ला वन कायार्लय तथा 
नगरपािलका चोक देिख िडिभजन कायार्लयसम्मको सडक ःतरो�ती गन� कायर् ।

गण्डकी गोरखा 50

643 सघन सहरी िवकास - गोरखा न.पा. को मखु्य बजार के्षऽको नाला सिहतको िवि◌� सहरी सडक सतरो�ती । गण्डकी गोरखा 50

644
गोरखा िजल्ला ते॑ िकलो-लामाचौर-िसिदर्खोला-छेपटार सडक र सितिपपल-पोखराथोक-गोरखा दरबार सडक तथा नाला 
ःतरो�ती कायर् ।

गण्डकी गोरखा 100
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645
लमज�ु िजल्ला रा.न.पा. ६ सातिवसे - ढाँडखकर् -प्यारज�ु जोडने सडक, रा.न.पा. ८ गैरीडाँडा-कल्लेरी सडक ःतरो�ती 
।

गण्डकी लमज�ु 60

646 लमज�ु िजल्ला रा.न.पा. ४ ःयाउलीबजार-मेजरगाँउ-ितनिपप्ले सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 50

647
लमज�ु िजल्ला सनु्दरबजार नगरपािलका-७, पाँउदीको होटल राइनास होम चोक देिख िशवालय हुँदै मःयार्ङदी पलु 
सम्मको सडक तथा नाला ःतरो�ती कायर् ।

गण्डकी लमज�ु 70

648
लमज�ु िजल्ला राइनास नगरपािलका-१०, कोक गाँउको कोरोःवारा देिख कािलका आमा समहुको भवन सम्मको 
सडक ःतरो�ती कायर् ।

गण्डकी लमज�ु 100

649 लमज�ु िजल्ला राइनास नगरपािलका-4 चबितथर् धाम नाईसरको चौतारो सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी लमज�ु 50
650 लमज�ु िजल्ला िसमपानी चबपथ योजना िजरोपोइन्ट सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20
651 लमज�ु िजल्ला वेिशसहर १ िचप्लेटीबाट वेिशसहर ११ बढुीकुवा जाने सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20
652 लमज�ु िजल्ला राइनास न.पा. ४ चबितथर्धाम - िचसापानी बोहोरा गाँउ सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20
653 लमज�ु िजल्ला बेिसशहर न.पा. वगाले गाउँ -झूी-गाँउशहर सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20
654 लमज�ु िजल्ला बेिसशहर न.पा. वगाले गाउँ -कान्ले भकुण्डे सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20

655 लमज�ु िजल्ला वेिशसहर न.पा. ९ र ५ जोडने शेराकुना-धरुकुरे-िडिहचोक-िवन्दा-पाभजेगत सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20

656 लमज�ु िजल्ला वेिशसहर न.पा. १० बाँझाखेत-राउत टाढी -वडा कायार्लय जाने सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 20
657 रा न पा ८ सौयर्मागर् िनमार्ण लम्ज�ु गण्डकी लमज�ु 20
658 रा न पा ८ सौरमागर् सडक िनमार्ण गण्डकी लमज�ु 20
659 धमीली कुवा सालफेदी मंगलटार सडक ःतरो�ती,रा.न.पा.6 लमजङु गण्डकी लमज�ु 200

660 सघन सहरी िवकास - लमज�ु िजल्ला सदरमकुामको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती । गण्डकी लमज�ु 50

661 तनहँू िजल्ला व्यास न.पा. १ सरःवती टोल, कर� काठ, ठूलो गाउँ टोल नाला िनमार्ण गण्डकी तनहुँ 50
662 तनहँू िजल्ला खडग काली मागर् अरचल चौर, घरमपानी, तनहुँ सरु मोटरबाटो ःतरो�ती गण्डकी तनहुँ 50
663 तनहुँ िजल्ला शकु्लागण्डकी नगरपािलका-11, राम चौतारा हुँदे िसम्लेसआुरा जाने सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी तनहुँ 50
664 तनहुँ िजल्ला शकु्लागण्डकी न.पा. ११ राईपरु रामचौतारा हुँदै िसम्लेःकुआरा जाने सडक ःतरो�ती । गण्डकी तनहुँ 20
665 बेनीकोट भ�या� मोटरबाटो ब्यास न पा १३ तनहु गण्डकी तनहुँ 20
666 सघन सहरी िवकास - तनहुँ िजल्ला विन्दपरु न.पा. ितनधारमा िपकिनक ःपटको पवुार्धार िनमार्ण कायर् । गण्डकी तनहुँ 50
667 सघन सहरी िवकास - तनहुँ िजल्ला शकु्ला गण्डकी नपा ५ थपुर्टार सहरी सडक ःतरो�ती । गण्डकी तनहुँ 50

668 सघन सहरी िवकास - तनहुँ िजल्ला व्यास न.पा के्षऽमा पाकर्  तथा उ�ान ःथलको लािग पूवार्धार िनमार्ण कायर् गण्डकी तनहुँ 50

669
सघन सहरी िवकास - तनहँू िजल्ला व्यास नगरपािलका दमौली बसपाकर्  िनमार्णको िवःततृ इर्िन्जिनयिरङ िडजाइन 
बमोिजम पूवार्धार िनमार्ण कायर् ।

गण्डकी तनहुँ 50

670 सघन सहरी िवकास - तनहुँ िजल्ला व्यास नगरपािलकाको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती । गण्डकी तनहुँ 100

671 तनहुँ िजल्ला आवँ खैरेनी चबपथ ःतरो�ती तथा सतह ढल िनमार्ण कायर् । गण्डकी तनहुँ 28
672 मना� िजल्ला सदरमकुाम चामेमा एकीकृत शहरी पूवार्धार िवकास गन� कायर् । गण्डकी मना� 50

673 काःकी िजल्ला पोखरा महानगरपाकािल-१४, कािजपोखरी-हवेली मागर् स�र�ी टोल सडक तथा नाली ःतरो�ती कायर् गण्डकी काःकी 100

674 काःकी िजल्ला तालचोक देिख वेगनास तालसम्म सडक ःतरो�ती । गण्डकी काःकी 50
675 काःकी िजल्ला पोखरा महानगरपािलका-19, पोखरीको िडलदेिख ढाँडखोला सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् । गण्डकी काःकी 50

676
काःकी िजल्ला हेम्जा-मेलवोते-िधताल-धम्पसु-खानीगाउँ-ल्वा�घोलेल-िस�द�-िरभन-लहचोक-घचोक-खारेपानी-भजुुर्� खोला-
परुानचौर-मादीर्पलु चबपथ िनमार्ण

गण्डकी काःकी 10

677
ठुला शहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िवकास : अमरिसंह चोक पोखराबाट तनहुँ खैरेनीटार सम्म सिभर्स शयाक तथा 
फुटपाथ िनमार्ण (मखु्य-मखु्य बजार के्षऽमा माऽ)- बमागत

गण्डकी काःकी 50

26
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678
सघन सहरी िवकास - िड.आइर्.जी. कायार्लयको मािथल्लो चोकबाट शिहद चोक िजल्ला ूशासन कायार्लय गेट सम्म 
नाली, सडक तथा फुटपाथ िनमार्ण कायर् । (पोखरा उ.म.न.पा., काःकी)

गण्डकी काःकी 50

679 सघन सहरी िवकास - काःकी िजल्ला पोखरा उ.म.न.पा. बसनु्धरा पाकर्  िनमार्ण । गण्डकी काःकी 40

680
मेगािसटी कायर्बम - पोखरा उपमहानगरपािलका रा� ब�क चोक देिख िवरौटाचोकसम्म तथा मःुता� चोक देिख शिहद 
चोक हुँदै र�चोकसम्मको पेटी तथा सडक सधुार र सोलार वि� जडान ।

गण्डकी काःकी 100

681
मेगािसटी कायर्बम - पोखरा-दमौली पूवार्धार िवकास कायर्बम अध्ययन ूितवेदनको ूाथिमकता अनसुार कायर् गन� । 
(पोखरा-व्यास मेगािसटी)

गण्डकी काःकी 50

682 सघन सहरी िवकास - काःकी िजल्ला लेखनाथ नगरपािलका १३ लामे आहालमा के्षिऽय बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । गण्डकी काःकी 50

683
पवर्त िजल्ला फलेवास न.पा. २, ३, ४ र १० मल्या�दी खोला - सिहद चोक - चचुन देउराली मैदान - भंगार सडक 
ःतरो�ती ।

गण्डकी पवर्त 50

684 पवर्त िजल्ला कुँमा न.पा. ९ ठाडाकुना-लाम्पाटा-िवकटोल हुँदै झो.प.ु सम्म जोड्ने सडक ःतरो�ती । गण्डकी पवर्त 20

685
पवर्त िजल्ला कुँमा नगरपािलका-१र२, पसलाचौर मरेिपपल बा॑िबसे कािलमाटी हुँदै वडा नं. २ जोड्ने सडक िनमार्ण 
कायर् ।

गण्डकी पवर्त 5

686 पवर्त िजल्ला कुँमा नगरपािलका बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । गण्डकी पवर्त 5

687 पवर्त िजल्ला कुँमा नगरपािलका-१० एकहोरे पाखा िदप्लप लहरे चौपारी टारी वडा कायार्लय सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी पवर्त 5

688
पवर्त िजल्ला ताःलाचौर-मरेिपपल-बा॑िवशे-कािलमाटी- २ नं. वडा कुँमा नगरपािलका वडा नं. १ जोड्ने सडक 
ःतरो�ती

गण्डकी पवर्त 10

689
पवर्त िजल्ला कुँमा नगरपािलका वडा नं. 10 ऐकोहोरेपाखा-िवतालाव-लहरेचौपारी-टारी-वडा कायर्लयसम्मको सडक 
ःतरो�ती

गण्डकी पवर्त 10

690 कुःमा न पा ११ पबर्त पकुवा-छापा -ठाटी सडक िनमार्ण कायर् गण्डकी पवर्त 50
691 चवुा-सोती-दलुुर्� कुःमा न पा ७ पबर्त सडक िनमार्ण कायर् गण्डकी पवर्त 50
692 कुःमा न पा पवर्त बसपाकर्  िनमार्ण गण्डकी पवर्त 100

693
सघन सहरी िवकास - पवर्त िजल्ला कुँमा नगरपािलकाको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती (गत 
आ.व.को सम्झौता बमोिजमको भकु्तानी समेत)

गण्डकी पवर्त 50

694 एकीकृत पवुार्धार िवकास - पवर्त िजल्ला कुँमा नपा १४ देउतीखेत-कटुवाचौपारी अग्लोपलुवाटो ःतरो�ती गण्डकी पवर्त 50

695 एकीकृत पवुार्धार िवकास - ःया�जा िजल्ला फेिदखोला गाउँपािलका आ�खकर् को भौितक िवकास योजना कायार्न्वयन गन� गण्डकी ःया�जा 100

696 ःया�जा िजल्ला पतुलीबजार नगरपािलका वडा नं. १० िःथत धोवादी राङखोला िव�वा सडक ःतो�ती गण्डकी ःया�जा 50

697
ःया�जा िजल्ला चापाकोट न.पा. १० कािलआपँ-पहेँलेआप- थोऽाबारी- अिरयाँले कान्ली गण्डकी झलु�ेु पलु सम्मको 
सडक ःतरो�ती

गण्डकी ःया�जा 400

698 ःया�जा िजल्ला पतुलीबजार न.पा. कुलबाँध नरभ�या�, कुमालटारी, अजुर्नचौपारी सडक ःतरो�ती गण्डकी ःया�जा 50
699 ःया�जा िजल्लाको वािल� न.पा. वाड नं. १३, १४ को झल�ेु-डाँडाखकर् -डुॆ भे�या� सडक ःतरो�ती गण्डकी ःया�जा 50
700 ःया�जा िजल्ला साल्मी डाँडा गोरखा ःमतृी पाकर्  िनमार्ण कायर्। गण्डकी ःया�जा 50
701 ःया�जा िजल्ला िस�वारी कोल्ड ःटोर िनमार् कायर् । गण्डकी ःया�जा 50
702 ःया�जा िजल्ला चापाकोट-9, िछतेखोला वेलचौर िनिदर्म िनमार्णािधन पलु सम्म । गण्डकी ःया�जा 100
703 िजरो गौमखु-टेबे- सिङ्लया सडक गल्या� न.पा. ९, ःया�जा गण्डकी ःया�जा 100
704 सतुलीटार क्यकम्पस रोड गण्डकी िन मा िब हदैु िनिदर्म पलु सडक चापाकोट-९ ःया�जा गण्डकी ःया�जा 50
705 पोखरीडाडाँ अधमरा पकवाडी सडक िनमार्ण गल्या� ःया�जा गण्डकी ःया�जा 30
706 सघन सहरी िवकास - बसपाकर्  िनमार्ण । पतुलीबजार न.पा. ःया�जा गण्डकी ःया�जा 50

707 ःया�ा िजल्ला चापाकोट नगरपािलका िःथत केलादीघाट िःथत राधा दामोदर मिन्दर के्षऽको ग�ुयोजना अन�ुप कायर् गन� गण्डकी ःया�जा 50
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708
सघन सहरी िवकास - चापाकोट न.पा.को ग�ुयोजना बमोिजम एकीकृत भौितक पवुार्धार िवकास कायर्बम - बसपाकर्  
िनमार्ण । चापाकोट ःया�जा

गण्डकी ःया�जा 50

709 सरुकाउदी-अमाले-टाप-ुमैदान, वािल� नपा ःया�जा गण्डकी ःया�जा 115

710 ःया�जा िजल्ला भीरकोट नगरपािलका सनु्दर बजार-ःवरेक मैदान-भञ् ज्या� पयर्टकीय सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी ःया�जा 90

711 सघन सहरी िवकास - ःया�जा िजल्ला गल्या� न.पा. को मखु्य बजारमा नाला सिहतको सहरी सडक ःतरो�ती । गण्डकी ःया�जा 50

712
ःमाटर् सहर िवकास - ःया�जा िजल्लाको वािल� ःमाटर् सहरको पूवार्धार िवकास गन� २ वटा सहरी पूवार्धार िनमार्ण - 
गत आ.व.को सम्झौता बमोिजमको भकु्तानी समेत ।

गण्डकी ःया�जा 200

713 सघन सहरी िवकास - बसपाकर्  िनमार्ण । (गत आ.व.को समझौता बमोिजमको भकु्तानी समेत) वािल�, ःया�जा गण्डकी ःया�जा 50

714 सघन सहरी िवकास - ःया�जा िजल्ला पतुलीबजार न.पा.को मखु्य बजारमा नाला सिहतको सहरी डक ःतरो�ती । गण्डकी ःया�जा 90

715 ःया�जा िजल्ला िभरकोट न.पा. गोिदखोला पवुा- माइपजु्ने- उजेलीडाँडा सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी ःया�जा 50

716
ःया�जा िजल्ला वािल� नगरपािलका वडा नं. 7 केवरे भञ् ज्या� देिख िहलेपानी हुँदै रोग्दीठाँटी जोिडने सडक तथा 
नाला ःतरोन् नती कायर् ।

गण्डकी ःया�जा 20

717 ःया�जा िजल्ला वािल� न.पा. ११ डौवा- फेदी- गाजने - मैदान सडक ःतरो�ती । गण्डकी ःया�जा 50
718 महारानीथान छाप-डाँडाखेत-ठूलोखोला म्याग्दी गण्डकी म्याग्दी 30

719 सघन सहरी िवकास - म्याग्दी िजल्ला वेनी नगरपािलकाको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती । गण्डकी म्याग्दी 80

720 "म्याग्दी िजल्ला ताकममा घनावःती िवकास कायर्बम संचालन गन� । गण्डकी म्याग्दी 50
721 "म्याग्दी िजल्ला बे. न.पा. मा एकीकृत पूवार्धार िवकास - बसपाकर्  िनमार्ण कायर् गण्डकी म्याग्दी 50

722
मःुता� िजल्ला सदरमकुामको एकीकृत पूवार्धार िवकास (जोमसोम र माफार् गा.िब. स. को सदरमकुाम के्षऽ) मःुता�-
जोमसोम (गत आ.व.को सम्झौता बमोिजमको भकु्तानी सिहत

गण्डकी मःुता� 70

723 बाग्ल�ु िजल्ला वाग्ल�ु न.पा. १२ अमलाचौर, िगठे, धापाखेल सडक ःतरो�ती । गण्डकी बाग्ल�ु 50
724 बाग्ल�ु िजल्ला बाग्ल�ु नगरपािलका पन्चकोट िःथत सवर्िसि� आौम पिरसर पवुार्धार िवकास । गण्डकी बाग्ल�ु 100
725 बाग्ल�ु िजल्ला बाग्ल�ु न.पा. कािलका मिन्दर आसपास भौितक पवुार्धार िनमार्ण कायर् । गण्डकी बाग्ल�ु 50
726 बाग्ल�ु न.पा. ३ मलुपानी देिख बाग्ल�ु न.पा.७ िततौरेसम्म नाली तथा सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी बाग्ल�ु 50
727 महारानीथान-छाप-डाँडाखेत-ठुलोखोला वािल� ःया�जा गण्डकी बाग्ल�ु 20
728 वाल उ�यन पाकर्  िनमार्ण सातदोबाटो चापाकोट न पा १० ःयाङ्जा गण्डकी बाग्ल�ु 20

729 सघन सहरी िवकास - वाग्ल�ु िजल्ला वाग्ल�ु नगरपािलकाको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती । गण्डकी बाग्ल�ु 50

730 राममाम नगरपािलका वडा. न. २ िःथत हाट बजार िनमार्ण सधुार ,सामदुाियक पूवार्धार (आयआजर्न सम्बन्धी) योजना ५ नवलपरासी पि�म 100

731 नवलपरासी िजल्ला राममाम नगरपािलका -3 संगम टोलको बाटो ःतरोन् नती तथा नाला िनमार्ण कायर् । ५ नवलपरासी पि�म 20
732 बसपाकर्  िनमार्ण कायर् गन� । राममाम नगरपािलका नवलपरासी - सामदुाियक पूवार्धार योजना(अन्य) ५ नवलपरासी पि�म 500

733
वःती िवकासका लािग (नमनुा टोल िनमार्ण) िनम्न टोलह�मा सडक, ढल, वैकिल्पक उजार् सोलार ब�ी तथा हिरयाली 
ूवर्�न लगाएतका कायर्बमह� । राममाम नगरपािलका नवलपरासी - मखु्य शहरी पवुर्धार योजना(अन्य)

५ नवलपरासी पि�म 500

734
ब�ुचोक देिख उ�र िनलोगेट िवःतार र ढल िनमार्ण कायर् गन� । राममाम नगरपािलका नवलपरासी - मखु्य शहरी 
पवुर्धार योजन

५ नवलपरासी पि�म 260

735
झरही खोलादेिख मन्जरीया चोक,वाइपास रोड र पाकर्  जाने एूोच रोड िनमार्ण सधुार कायर्,राममाम नगरपािलका 
नवलपरासी - मखु्य शहरी पवुर्धार योजना

५ नवलपरासी पि�म 500
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736
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट बदार्घाट नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको भवन िनमार्ण 
कायर् ।

५ नवलपरासी पि�म 1

737
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट सनुवल नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा ढल 
(ज्यािमरे-कािलका देिख अःनैया- िरजाल टोल ) िनमार्ण कायर् ।

५ नवलपरासी पि�म 1

738
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट सनुवल नगरपािलकामा छनौट भएर DPR तयार भएको सडक तथा ढल 
( िविस िमल-कासीपरु देिख नयाँ वःती - िवि◌ िमल ) िनमार्ण कायर् ।

५ नवलपरासी पि�म 1

739
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट बदार्घाट नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा ढल 
(बदार्घाट िरङरोड) िनमार्ण कायर् ।

५ नवलपरासी पि�म 1

740 �पन्देही िजल्ला ितलो�मा न.पा. ३ र ४ मा खानेपानी पथ र िरतम्भरा पथ सडक ःतरो�ती । ५ �पन्देही 80
741 �पन्देही िजल्ला ितलो�मा १६ बोिहया कृिष सडक ःतरो�ती ५ �पन्देही 100

742 �पन्देही िजल्ला िस�ाथर्नगर ९ ूभात पथ देिख मिःजद अगािड हुँदै िमॐौिलया कल्भटर् सम्म सडक ःतरो�ती । ५ �पन्देही 50

743 �पन्देही िजल्ला सैनामैना न.पा. मा सैनामैना संमाहलय िनमार्ण । ५ �पन्देही 50
744 बटुवल उपमहानगरपािलका २ मा नमनुा अटो िभलेज नमार्ण ५ �पन्देही 50

745
बटुवल उपमहानगरपािलका १ र २ मा जग्गा तथा आवास एकीकरण आयोजनाको अवधारणा अन�ुप परम्परागत 
शैिलमा आधािरत पूवार्धार सहितको साँःकृितक शहर िनमार्ण ।

५ �पन्देही 50

746 �पन्देही िजल्ला सैनामैना नगरपािलकामा सैनामैना संमहालयको भवन तथा भौितक संरचना िनमार्ण । ५ �पन्देही 50
747 बटुवल उपमहानगरपािलका ५ परुानो बसपाकर्  देिख वडा नं ११ योगीकुटी जोिडने सडक िनमार्ण ५ �पन्देही 50

748
बटुवल उपमहानगरपािलका, ितलो�मा र सैनामैना नगरपािलकाको फोहरमैला व्यवःथापनका लािग सैनामैना ूशोधन 
केन्ि िनमार्ण ।

५ �पन्देही 50

749 बटुवल उपमहानगरपािलका वडा नं. ११ मा एिककृत आवास िनमार्ण कायर् । ५ �पन्देही 50

750 बटुवल उपमहानगरपािलका शािफक कायार्लयबाट नलकुप कायार्लय हँदै ितनाउ नदी सम्म सेन िनमार्ण कायर् । ५ �पन्देही 60

751 बटुवल उपहानगरपािलका वडा नं. ९ र ११ को नहर िकनारमा वारवन्देज टेवा पखार्ल तथा सौन्दयीर्करण कायर् । ५ �पन्देही 50

752 वटुवल उ.प.म.न.पा वडा नं. १९ सातकुलो रानीवारी बकािसर्र सडक िनमार्ण । ५ �पन्देही 50
753 बटुवल उम.न.पा.वडा नं.२ मा नमनुा अटो िभलेजको पूवार्धार िनमार्ण गन� कायर् ५ �पन्देही 10

754
बटुवल उम.न.पा.वडा नं.१ र २ मा जग्गा तथा आवास एकीकरण आयोजनाको अवधारणा अन�ुप पूवार्धार िनमार्ण गन� 
कायर्

५ �पन्देही 10

755 ितलो�मा न.पा.िःथत िव.िप मागर्को ःतरो�ित तथा नाली िनमार्ण गन� कायर् ५ �पन्देही 50
756 �पन्देही िजल्ला िस�ाथर्नगर-9, ूभात पथ देिख मिःजद हुँदै िमॐौिलयासम्म सडक ःतरो�ती कायर् । ५ �पन्देही 50

757 �पन्देही िजल्ला लिुम्बनी साँःकृितक न.पा. ७ ईगुँिडया पलु देिख रामवःती रामपरु ८ िनःकने बाटो ःतरो�ती । ५ �पन्देही 20

758 �पन्देही िजल्ला लिुम्बनी साँःकृितक न.पा. १० मिजिदया देिख धमौली सम्मको सडक ःतरो�ती । ५ �पन्देही 20

759 �पन्देही िजल्ला लिुम्बनी साँःकृितक न.पा. ११ गनोिरया देिख मैसैया हुँदै गोवरौली कोट्वा सम्मको सडक ःतरो�ती । ५ �पन्देही 20

760
�पन्देही िजल्ला सैनामैना न.पा. ५ मौसम चोक-नयाँ वःती वालापरु सडकको ूमे जानकी चोक तलुबलेु खोला-मलमला 
ःकुल सडक ःतरो�ती ।

५ �पन्देही 100

761 �पन्देही िजल्ला सैनामैना न.पा. ५ मौसम चोक-नयाँ वःती सडक खण्डको नाला िनमार्ण । ५ �पन्देही 20
762 �पन्देही िजल्ला सैनामैना न.पा. ३ सैिनक तािलम केन्ि जाने सडक ःतरो�ती । ५ �पन्देही 20
763 �पन्देिह िजल्ला ितलो�मा न पा ९ सैिनक पथदेिख छलेन सम्म दबैुितर नाली सिहत बाटव िनमार्ण कायर् ५ �पन्देही 50
764 ितलो�मा ९ िब�शािन्त च�क देिख देबदह मागर्-६ लेन सडक ःतरो�ती कायर् �पन्देही ५ �पन्देही 40
765 सैनामैना न.पा.५ मौसम चोकदेिख बालपरु जोड्ने सडक, �पन्देही ५ �पन्देही 40
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766 ितलोत्मा न पा १२ मबहर गा िव स जाने वाटो देिख पवुर् रोयल एमीकल्चर ूा िल तकु तकेु जाने वाटो सम्म ५ �पन्देही 70

767 भैरहवा बसपाकर्  िनमार्ण, िस�ाथनगर नगरपािलका - आयआजर्न सम्बन्धी पूवाधार योजना(अन्य) ५ �पन्देही 50

768
मेगािसटी कायर्बम - बटुवल-भैरहवा- किपलवःत ुमेगा िसटीको पूवार्धार िवकास गन� (अध्ययनको ूाथिमकता 
अनसुार)।(बटुवल-भैरहवा मेगािसटी)

५ �पन्देही 50

769 प�बािटका पाकर्  नमार्ण, िस�ाथनगर नगरपािलका - सामदुाियक पूवार्धार (आयर् आजर्न सम्बन्धी) योजना ५ �पन्देही 50

770
िस�ाथर् पाकर्  िनमार्ण नयाँ बसपाकर् को अगािड, िस�ाथनगर नगरपािलका - सामदुाियक पूवार्धार (आयर् आजर्न सम्बन्धी)
योजना

५ �पन्देही 50

771
�पन्देही िजल्ला बटुवल उपमहानगरपािलका-3 गोलपाकर्  ूगितिशल पथको पिहलो िभऽी सडकको नाला तथा कल्भटर् 
िनमार्ण कायर् ।

५ �पन्देही 50

772
�पन्देही िजल्ला लिुम्बनी साँःकृितक नगरपािलका-१० िःथत ठुलो िपपरपितया देिख सानो िपपरपितया जोड्ने सडक 
ःतरो�ती कायर् ।

५ �पन्देही 50

773
ठूला शहरी कोिरडोरह� पूवार्धार िवकास गन�- ितलो�मा गरपािलका नयाँ िमलचोक-ूमेनगर चोक-वाग्ले चोक-देवदह 
लिुम्बनी मागर्को शािन्तवन चोकसम्मको बाटो ःतरो�ती कायर् । ूथम तथा दोौो चरण

५ �पन्देही 90

774
सघन सहरी िवकास - नयाँ िमल चोक ूमेनगर वाग्ले चोक हदैु शािन्तवन चोक सडकको नयाँ िमल चोक देिख पि�म 
१० नम्बर चोक हदैु ितनाउ निदको िकनार सम्म सडक तथ ढल िनमार्ण , �पन्देही

५ �पन्देही 50

775
सघन सहरी िवकास - �पन्देही िजल्ला ितलो�मा नगरपािलका िःथत ितलो�मा नगरपाि◌का गौशाला चोकदेिख 
शािन्तनगर चोक, िस�ाथर् चोक, िव�शािन्त ूा.िव., िव.िप. गणेशमान ःमिृत भवन हदैु केवलानी ूहरी कायार्लय सम्मको 
सडक ःतरो�ती कायर् ।

५ �पन्देही 50

776
�पन्देही िजल्ला िस�ाथर्नगर नगरपािलकामा सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेको खिरद सम्झौता नं. 
DUDBC/Rupandehi/Work/NCB/17-073/74 अनसुारको सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् - मखु्य शहरी 
पवुार्धार िनमार्ण ।

५ �पन्देही 700

777
�पन्देही िजल्ला िस�ाथर्नगर नगरपािलकामा सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेको खिरद सम्झौता नं. 
DUDBC/Rupandehi/Work/NCB/27-073/74 अनसुारको सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् - मखु्य शहरी 
पवुार्धार िनमार्ण ।

५ �पन्देही 750

778
पाल्पा िजल्ला रामपरु न.पा. वडा नं. ५ नगरपािलका कायार्लय देिख उ�र बेझा� बजार माओवादी चोक देिख रामपरु 
आधारभतू िव�ालय जाने बाटो ःतरो�ती ।

५ पाल्पा 50

779 पाल्पा िजल्ला रामपरु न.पा. ६ िचप्लेढंुगा गैराबारी िवजयपरु सडक ःतरो�ती । ५ पाल्पा 100
780 पाल्पा िजल्ला रामपरु न.पा. हलुाक देिख नहर अिफस हुँदै कोइलीटारी सडक ःतरो�ती ५ पाल्पा 100
781 पाल्पा िजल्ला रामपरु न.पा. ५ गौरीघाट पलु गौडान लःकरे वरडाँडा िसताकुण्ड सडक ःतरो�ती । ५ पाल्पा 100
782 रामपरु न पा ६ ताल पोखरा िचप्लेढु�ा सडक ५ पाल्पा 100

783 एक सहर एक पिहचान - पाल्पा िजल्ला िझ�वास गािवस मगर वःतीमा नाचघर तथा पूवार्धार िवकास कायर्बम । ५ पाल्पा 50

784 एक सहर एक पिहचान - पाल्पा िजल्ला तानसेन नगरपािलकामा वातावरणमैऽी जे� नागिरक भवन िनमार्ण कायर् । ५ पाल्पा 50

785 सघन सहरी िवकास - पाल्पा िजल्ला तानसेन नगरपािलकाको मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती । ५ पाल्पा 50

786
पाल्पा िजल्ला रामपरु नगरपािलका-५ रामतलुसी मा.िव.गेट हुँदै शिहदपाकर्  हुँदै िचसापानी िसताकुण्ड सडक ःतरो�ती 
कायर् ।

५ पाल्पा 50

787 गलु्मी िजल्ला मदाने ६ िदपक मा.िव. सरेुटारी - डाँडाखकर्  नेराखकर्  कृिष सडक ःतरो�ती । ५ गलु्मी 10
788 देउराली चेतेनेटार रेस�ुा न.पा.गलु्मी िजल्ला एयरपोटर् सडक ःतरो�ती कायर् । ५ गलु्मी 50
789 गिुल्म िजल्ला मिुसकोट न पा वामी-घवाफेदी-अमराई- बडागाँउ बजार सडक ५ गलु्मी 100
790 थाईथमु-खर्ले-भवुनपानी - भडागाँउ सडक रेस�ुा न पा गलु्मी ५ गलु्मी 50

30



31

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

791
राङवास िपपलनेटी गलु्मी रेस�ुा न पा १३ खोरेती पाङखोला देिख-िझरवास-पाटी छऽदेव २ अघार्खांची सम्म सडक 
ःतरो�ित गलु्मी अघार्खाची

५ गलु्मी 50

792 गलु्मी िजल्ला शािन्तपूर बजारको नाली तथा िभिऽ सडक िनमार्ण ५ गलु्मी 50
793 तम्घास गौजरुा गौसाला पराल्मी इन्िगौडा सडक रेस�ुा न पा गलु्मी ५ गलु्मी 50
794 तमघास ग�जरुा गौशाला परल्मी ऐन्िेगौडा सडक रेस�ुा न पा गलु्मी ५ गलु्मी 50
795 गलु्मी िजल्ला मिुसकोट न.पा. मा सडक नाला, पाकर्  लगायतका सहरी पूवार्धार िनमार्ण । ५ गलु्मी 150
796 गलु्मी िजल्ला रेस�ुा न.पा. मा सडक नाला, पाकर्  लगायतका सहरी पूवार्धार िनमार्ण । ५ गलु्मी 150

797 सघन सहरी िवकास - गलु्मी िजल्ला रेस�ुा नगरपािलकाको तम्घास मूख्य शहरी के्षऽको नाला तथा सक ःतरो�ती । ५ गलु्मी 50

798
गलु्मी िजल्लाको �� गाउँपािलका ४ धोवी घाट काउले िरमवुा हुँदै वडा नं २ सम्म सडक वडा नं. ४ चौतारा भ�या� 
हुँदै िरमवुा वडा नं. ६ कायार्लय सम्म, बलेटक्सार - धोवीघाट - िरमवुाछाप टोल र बलेटक्सार - धोवीघाट - 
बोटेगाँउ सम्मको सडक ःतरो�ती ।

५ गलु्मी 10

799 किपलवःत ुिजल्ला किपलवःत ुन.पा. मा एिककृत पूवार्धार िनमार्ण । ५ किपलवःतु 100
800 किपलवःत ुिजल्ला िशवराज नगरपािलका वडा नं. १ सौनपरु चैनपरु सडक ःतरो�ती कायर् ५ किपलवःतु 100
801 किपलवःत ुिजल्ला ितलौर।कोट सम्पदा वःतीको पवुार्धार िवकास गन� कायर् । ५ किपलवःतु 100

802
किपलवःत ुिजल्ला ब�ुभमुी नगरपािलका-4 नं. वडा कायार्लय देिख पि�म तफर्  अदवुा उ�ोग जाने सडक ःतरो�ती 
कायर् ।

५ किपलवःतु 50

803
हाट बजार व्यवःथापन वडा न. २, किपलवःत ुनगरपािलका , बसपाकर्  ब्यवःथापन वडा न. १ गौतम ब�ु िमनी 
बसपाकर् , किपलवःत ुनगरपािलका - आयर् आजर्न सम्बन्धी पूवार्धार योजना(अन्य)

५ किपलवःतु 50

804
िसकोटवा-बदर्हवा;कुदान देिख गोटीहवा जाने बाटो;गोटीहवा देिख ितलौरा;कालोपऽे तथा पी.सी.सी. हनु बाकी रहेका 
शहरी तथा मामीण बाटोलाई िपच तथा पी.सी.सी. गन� किपलवःत ुनगरपािलका

५ किपलवःतु 500

805
बहनी बाट ौीरामपरु जाने;लआमी नगर देिख सेमरी हदैु िनगाली कोठ;लोखिडया चौराहा देखी किपयवा गाँउ;दलदलहा 
देिख गोटीहवा;सखुरामपरु देिख लिआमनगर हदैु ४ नं. बाटो ;ितलौराकोट देिख �धौला हदैु जिखरा ताल ,किपलवःत ु
नगरपािलका

५ किपलवःतु 720

806 एक सहर एक पिहचान - लिुम्बनी ग�ुयोजना के्षऽ बािहरका ूवेश मागर्ह�मा पूवार्धार िवकास गरी ःतरो�ती ५ किपलवःतु 50

807
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट कृंणानगर नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा 
ढल (जिुमल-दयानगर देिख कम्पनी-दयानगर) िनमार्ण कायर् ।

५ किपलवःतु 1

808
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट कृंणानगर नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा 
ढल (िवंणपुरु देिख दगरमवार् ) िनमार्ण कायर् ।

५ किपलवःतु 1

809
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट िशवराज नगरपािलकामा छनौट भएर DPR तयार भएको सडक तथा ढल 
(सपुादेउराली देिख कचनी खोला) िनमार्ण कायर् ।

५ किपलवःतु 1

810
शहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) बाट िशवराज नगरपािलकामा छनौट भइर् DPR तयार भएको सडक तथा ढल 
( कचनी खोला देिख बलाहापरु ) िनमार्ण कायर् ।

५ किपलवःतु 1

811 अघार्खाँची िजल्ला सिन्धखकर् -िमिनकोट-अघार्-िहले-राइख�े-बाम�क सडक ःतरो�ती कारय ५ अघार्खाँची 50
812 अघार्खाँची िजल्ला सिन्धखकर्  नगरपािलका िःथत सिन्धखकर्  बसपाकर्  कालोपऽे तथा नाली िनमार्ण कायर् ५ अघार्खाँची 50
813 अघार्खाँची िजल्ला िशतगंगा नगरपािलका िःथत ठाडा बजारको सडक तथा नाली ःतरो�ती कायर् । ५ अघार्खाँची 50
814 अघार्खाँची िजल्ला मालारानी-3, खनदहबजारमा शहरी पूवार्धार िनमार्ण कायर् । ५ अघार्खाँची 50
815 अघार्खाँची िजल्ला सिन्धखकर्  न.पा. १० वेलटारी गच्छेगैरा सडक तथा नाला ःतरो�ती । ५ अघार्खाँची 20
816 अघार्खाची िजल्ला िशतगं� न पा ८ सापमारा(बीचबाटो कृिषसडक) ःतरो�ित\कालोपऽे गन� कायर् ५ अघार्खाँची 50
817 प्यठुान िजल्ला िटकुरी ूितक्षालय -बसपाकर्  वाग्दलुा खल�ा मूल सडक िनमार्ण तथा सडक ःतरोन्ती । ५ प्यठुान 100

818
सघन सहरी िवकास- प्यूठान िजल्लाको प्यूठान नगरपािलका मखु्य बजार के्षऽमा िविभ� नाला तथा सहरी सडक 
ःतरोउ�ती गन� (च्यूरीडाँडा   खोला इनिेिनडाँडा बेलवुा खैरा सडक)

५ प्यठुान 50

819 सघन सहरी िवकास - प्यूठान िजल्ला िभँमीगाउँ बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । ५ प्यठुान 50
820 सघन सहरी िवकास - प्यूठान िजल्ला बाग्दलुा बसपाकर्  िनमार्ण कायर् । ५ प्यठुान 50
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821
एक सहर एक पिहचान Ñ �कुम पूवर् िजल्ला �कुमकोटमा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास Ñ कमलदह के्षऽमा 
पाहनुा घर िनमार्ण

५ �कुम पवुर् 50

822
एक सहर एक पिहचान Ñ �कुम पूवर् िजल्ला �कुमकोटमा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास Ñ �कुमकोट 
कमलदह के्षऽको पूवार्धार िवकास अन्तगर्त �कुमकोट बजार के्षऽको सडक ःतरो�ित तथा नाला िनमार्ण ।

५ �कुम पवुर् 50

823 एक सहर एक पिहचान - �कुमकोट नगरपािलका के्षऽको कमलदह के्षऽ संरक्षण तथा पाकर्  िनमार्ण । ५ �कुम पवुर् 50
824 रोल्पा िजल्ला रोल्पा न.पा. ८ मगर संःकितर् केन्ि संमालयमा पाकर्  िनमार्ण । ५ रोल्पा 20
825 रोल्पा िजल्ला रोल्पा न.पा. ७ माडीचौर, कुरेली, िम�ल सांिहमागर् जोडने सडक ःतरो�ती । ५ रोल्पा 20

826 एक सहर एक पिहचान - िलवा� नगरपािलकाको ग�ु� गाउँमा बहउुदेिँयय सामदुाियक भवन िनमार्ण कायर् । ५ रोल्पा 50

827 एक सहर एक पिहचान - िलवा� नगरपािलकाको ग�ु� गाउँको वःती के्षऽमा पूवार्धार िवकास गन� । ५ रोल्पा 50

828
सघन सहरी िवकास - रोल्पा िजल्लाको िलवाङ नगरपािलका मूख्य वजार के्षऽमा िविभ� नाला तथा सहरी सडक 
ःतरो�ती गन� ।

५ रोल्पा 20.45

829 दा� िजल्ला तलुिसपरु उपमहानगरपािलका िा�ीखौवा चोक चोक - सम्झना टोल- झमुिरया चोक सडक ःतरो�ती । ५ दा� 90

830 दा� िजल्ला घोराही उपमहानगरपािलका ७ नापीडाँडा - िससहिनया सडक ःतरो�ती । ५ दा� 90
831 दा� िजल्ला ��कुमारीज मधवुन आध्याित्मक पनुरजागरण केन्ि घोराहीको भौितक सधुार । ५ दा� 40

832
दा� िजल्ला लमही ८ रा�ी मा.िव. सत्विरया िवटका देिख फचकेपरु िगि�िनयाँ िर�रोड नाला सिहतको कालो पऽे 
सडक िनमार्ण

५ दा� 50

833 दा� िजल्ला घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १३ डवरिडगाबाट मलेरी हुँदै रमना सम्म सडक ःतरो�ती ५ दा� 90
834 कमलपोखरी गोलौरा आदशर् ःकुल रोड तलु्सीपरु ६ दा� पक्की नाला कालोपऽे कायर् ५ दा� 20

835 घोराही उ म न पा वाडर् न १५ उ�ती नगर टोल हदैु आनन्दपरु टोल देिख मालपोत सम्म दोहोरो नाला िनमार्ण कायर् ५ दा� 25

836 घोराही उ म न पा १५ िबकास नगर टोल देखी कपासी हदैु हाईवो जोड्ने बाटो पक्की नाला र कालोपऽे कायर् ५ दा� 25
837 घोराही उ म न पा १५ कःतरुी टोलमा पक्कीनाला र कालोपऽे कायर् ५ दा� 25
838 घोराही उ म न पा १५ प�ोदय टोलमा दोहोरो पक्की नाला र कालोपऽे कायर् ५ दा� 25
839 घोराही उप.म.न.पा-१८, मिसना-नागे�र महादेव मिन्दरदेिख फुस�खािल जाने सडक, दा� ५ दा� 20
840 कमलपोखरी-गोलौरा- राईखिलयान सडक तथा नाली िनमार्ण ५ दा� 50
841 हािरचौर- सल्यान सडक, दा� बाघमारे ५ दा� 20

842 नगरपािलका आविधक योजना कायार्न्वयन - दा� िजल्ला तलु्सीपरु नपा ४, गौरीशंकर टोलमा सडक ःतरो�ती ५ दा� 50

843 शान्ती पाकर्  पूवार्धार िनमार्ण लमही न पा ५ दाङ ५ दा� 180

844
दा� िजल्ला घोराही उपमहानगरपािलकाका package -1- नारायणपरु परुानो गा.िव.स. भवन देिख नारेवाङ ,सरार्-
सौिडयार,नारायणपरु ूहरी चौकी देिख दिक्षण तफर्  हदैु था� गाउँ सडक िनमार्ण कायर्-मखु्य शहरी पूवार्धार योजनाह�

५ दा� 1500

845

दा� िजल्ला घोराही उपमहानगरपािलकाका package-3-िव.पी मागर्-बािलम खोला-िसमलतारा,ूहरी बोिडँग-
िखिरिटया,मालपोत - सैिनक ब्यारेक हदु� भरतपरु, िझगौरा आौम-गोरखा अःपताल हदु� भेटनरी, ल्याडिफल साइट-
बाहनुडाँडा चोक हदु� लेटार, रतनपरु चोक-अटोिभलेज-तेरौटा ःकुल हदु� बाँसकोट सडक,ढल, बसपाकर् ,चोक सधुार 
सम्बन्धी िनमार्ण कायर्

५ दा� 1500

846
दा� िजल्ला घोराही उपमहानगरपािलका Package-2 बासकोट-बासगजेरी आखाँ अःपताल सडक िनमार्ण/ःतरो�ती 
कायर् ।

५ दा� 600

847 सघन सहरी िवकास - सेवार खोला बसपाकर् मा पवार्धार िनमार्ण घोराही दाङ (दोॐो चरण ) ५ दा� 100
848 ठुला सहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िबकास (लमही,घोराही,तलुसीपरु,अिमिलया) क) नारायणपरु खण्ड ५ दा� 50
849 ठुला सहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िबकास (लमही,घोराही,तलुसीपरु,अिमिलया) ख) दधुरास खण्ड ५ दा� 50
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850 ठुला सहरी कोिरडरह�को पूवार्धार िबकास (लमही,घोराही,तलुसीपरु,अिमिलया) ग) पस�नी खण्ड ५ दा� 50
851 ठुला सहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िबकास (लमही,घोराही,तलुसीपरु,अिमिलया) घ) टिर गाउ खण्ड ५ दा� 50

852 तलुसीपरु उप म न पा ६ रा�ी ववइ क्यामपस देिख ग्वार खोला सम्म सडक - ूथम तथा दोौो चरण समेत । ५ दा� 80

853 तलुसीपरु उप म न पा १६ साहीपरु देिख ग्वार खोला सम्म सडक - ूथम तथा दोौो चरण समेत । ५ दा� 80
854 तलु्सीपरु उमनपा 6, चाँदनी टोल, उ�र दिक्षण सडक तथा नाली िनमार्ण ५ दा� 30

855
"बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. वडा नं. ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ र १६ सम्मका िविभ� सडकह�मा 
Street Light जडान गन� कायर् ।

५ बाँके 50

856
"बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १७, १८, १९, २०, २१, २२ र २३ सम्मका िविभ� सडकह�मा 
Street Light जडान गन� कायर् ।

५ बाँके 50

857 "बाँके िजल्ला कोहलपरु को िविभ� सडकह�मा Street Light जडान गन� कायर् । ५ बाँके 50

858
बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. १० मा पिहचानमा आधािरत कायर्बम अन्तगर्त भेरी अःपताल अःपतालमा 
बािहरबाट आउने िवरामी कु�वाह�को लािग व्यविःथत आवास सिहत मेिडकल िभलेज एवं पवुार्धार िनमार्ण कायर् ।

५ बाँके 50

859
बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. १४ मा आयआजर्न कायर्बम अन्तगर्त चौिलखाबाबामा फलफुल तरकारी बजार 
िभऽ कोल्ड ःटोर िनमार्ण ।

५ बाँके 50

860 बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. २१ र २२ को कान्ती ताल सौन्दयीर्करण ५ बाँके 50
861 बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. र डडुवुा मा थप एकीकृत शहरी पवुार्धार िनमार्ण तथा सौन्दयीर्करण गन� ५ बाँके 50

862
"बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ सम्मका िविभ� सडकह�मा Street
Light जडान गन� कायर् ।

५ बाँके 50

863
बिदर्या िजल्ला गलुिरया नगरपािलका-5, सोहेलवा चोक देिख चौधरी टोल हुँदै कृिष िवकास ब�क सम्म जोड्ने सडक 
ःतरो�ती कायर् ।

५ बाँके 50

864
बाँके िजल्ला डडुवा गाँउपािलका वाडा नं. २,३,४,५ र ६ को जोिखमयकु्त वःती सम्म जाने बाटोको ःतरो�ती गन� 
कायर् ।

५ बाँके 50

865 बाके िजल्ला नेपालग� वाटर पाकर्  जग्गा स  रक्षण कायर् (DUDBC/Banke/works/NCB/2073/074-05) ५ बाँके 10

866
नेपालग� उमनपा बस सिमित वाईपास रोडबाट उ�र शािन्तनगर चोक हुँदै उ�र लग्दहवा गाँउ जाने सडक तथा 
नाली िनमार्ण

५ बाँके 50

867
वाटरपाकर्  तालको वाउण्सीवा िनमार्ण तथा वातावरण सधुार-मखु्य शहरी पूवार्धार योजनाह�,नेपालगन्ज 
उपमाहानगरपािलका (अन्य)

५ बाँके 50

868 बाँके िजल्ला कोहलपरु बसपाकर्  िनमार्ण । ५ बाँके 10

869

ूहरी तािलम केन्ि- बसदेुवपरु चोक िसक्टा नहर -वडा कायार्लय 25 किन्टपूर;सखु�त रोड देिख पूवर् ब�ु चोक देिख 
कोिन्टपूर ;एयरपोटर् देिख आमीर् व्यारेक देिख कोन्टीपरु;वडा ूहरी कायार्लय देखी हलुाकी सडक;खजरुा रोड देिख 
दिक्षण ईन्िपूर वडा नं 23;शािफक चोक देिख बाब ुगाउँ;ूभात ःकुलको पूवर् -परसपरु रोड,नेपालगन्ज 
उपमाहानगरपािलका

५ बाँके 800

870

फुल्टेबा कान्जी हाउसदेिख पावर हाउस;सखु�त रोडदेिख पासा� ल्याम;ुन्यू रोड दवैु तफर् ;सखु�त रोडदेिख पूवर् ौम 
कायार्लय;एयरपोटर् आयल िनगम रोड-डडुवुा खोला-.२3;िपूहवा हेल्थ पो�देिख महेन्िनगर;िजल्ला कृिष कायार्लय देिख 
पूवर् िपरल्ली परुवा;सखु�त रोडदेिख भोकेःनल शेिन�देिख क्यानल;रगशाला-पि�म रामिललामैदान;सखु�त रोड बेलासपरु 
खजरुािवतार् बजारदेिख पवुर् नपा

५ बाँके 500

871
िपकिनक ःथल,वाटरपाकर्  जग्गा एकीकरण आयोजना, करकान्डो चोक देिख खजरुा,भेरी टेिक्नकल इिन्ःटच्यूट देिख 
पिब्लक हेल्थ अिफस सम्म सडक तथा नाला िनमार्ण-नेपालगन्ज उपमाहानगरपािलका

५ बाँके 200

872 कोहलपरुको पवुार्धार िवकास कोहलपरु नगरपािलका सेवा केन्ि जग्गा संरक्षण कायर् । ५ बाँके 1

873 ठूला शहर कोिरडोरह� पूवार्धार िवकास गन� कोहलपरुको पूवार्धार िवकास न.पा. सेवा केन्ि जग्गा संरक्षण कायर् ५ बाँके 10
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874 बाँके डडुवामा सडक, ढल लगायत एकीकृत शहरी पूवार्धार िवकास तथा सौन्दयीर्करण गन� कायर् । ५ बाँके 200

875
कोहलपरु वडा नं. ५ र ६ िसमाना आजाद चोक देिख आयामनगर हुँदै िपपलचौतारा सम्म सडक तथा ढल िनमार्ण 
कायर् ।

५ बाँके 70

876
ठूला शहरी कोिरडोरह� पूवार्धार िवकास गन�-कोहलपरुको पवुार्धार िवकास साझा संःथाबाट डडुवुा नालासम्म ढल 
िनमार्ण (नेपालगंज - कोहलपरु)

५ बाँके 50

877
बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा.मा खेलकुद मैदानको भौितक पवुार्धार सधुार तथा िविभ� सडकह�मा ःशीट लाइट 
तथा ूितक्षालय िनमार्ण ।

५ बाँके 100

878
बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. िःथत धािमर्क सांःकृितक पिहचान अनसुारका पवुार्धार िनमार्ण तथा सौन्दयीर्करण 
गन� कायर् ।

५ बाँके 100

879 मैनापोखर फुटाहा भन्सार सडक, बिदर्या ५ बिदर्या 40

880
सहरी सडक र सतह ढल िनमार्णः िभऽी सडक ख�डह� सतह ढल समेत-गलुिरया नगरपािलका,मखु्य शहरी पूवार्धार 
योजनाह� (अन्य)

५ बिदर्या 1200

881
पिरबमा सडक र मखु्य सडक र सतह ढल िनमार्ण िव िप वन वािटका देिख सईुया तालसम्म िनलो आयल देिख 
तलुिसपूरसम्म गजुराना हलुाकी सडक देिख 1 नं. हदैु हसनपरु कि� सम्म, हसनपूर कि� जदलपरु हदैु कृिष िवकास 
वाईपास सडक समेत -गलुिरया नगरपािलका,मखु्य शहरी पूवार्धार योजनाह�

५ बिदर्या 1500

882 नगरपािलकाह�को आवधीक योजना कायार्न्वयन गन�-ढल िनमार्ण तथा फुटपाथ िनमार्ण बिदर्या । ५ बिदर्या 40
883 डोल्पा िजल्ला डोल्पो ब�ु ६ प-ुगमु्बा िद्ख पोम्जयोदा सडक िनमार्ण कणार्ली डोल्पा 10

884
डोल्पा िजल्ला डोल्पो ब�ु वडा नं. 5 र 6 ितन्जे-मयूर मोटर बाटो, ितन्जे-फाल-छिम मोटर बाटो, वडा नं. ६ फाल 
देिख म्हे खोलासम्म मोटर बाटो िनमार्ण कायर् ।

कणार्ली डोल्पा 10

885 �कुम िजल्ला बाँफीकोट िःथत बढुुमःतमा भौितक पवुार्धार िवकास एवं वातावरणीय सधुार कायर् । कणार्ली �कुम पि�म 50

886 सघन सहरी िवकास - �कुम िजल्ला मिुसकोट नगरपािलकाको मूख्य वजार के्षऽमा नाला तथा सडक ःतरो�ती । कणार्ली �कुम पि�म 50

887 सल्यान िजल्ला शारदा नगरपािलकामा शहरी पूवार्धार िवकास गन� कायर् । कणार्ली सल्यान 50
888 सघन सहरी िवकास - मगु ुिजल्लाको सदरमकुाम गमगिढ बजारमा नाला तथा सक सतरो�ती । कणार्ली मगुु 1100

889
सघन सहरी िवकास जमु्लाको चन्दननाथ नगरिपलका मखु्य बजार के्षऽको नाला तथा सडक ःतरो�ती । (होटल 
ःनोल्याड तफर् , कणार्ली िवकास आयोग अगाडी, चन्दननाथ मिन्दर वरीपरी, िज. ू. का. अगाडी, रानीताल तफर् , िछना 
गाँउ, कालेखोली, रानीताल देिख घाट तफर् , दरु स�ार पछाडी, पऽकार महासँघ देिख कमार्चारी आवास जाने सडक)

कणार्ली जमु्ला 100

890
एक सहर एक पिहचान - चन्दननाथ नगरपािलकामा ःयाउ खेित ूवदर्नका लािग व्यवसाियक ःयाउ ूशोधन केन्ि 
िनमार्ण गन� ।

कणार्ली जमु्ला 50

891
"एकीकृत पवुार्धार िवकास - -चन्दननाथ नगरपािलका ६ र ७ जमु्ला बजारको पूवार्धार िबकास, िनमार्णाधीन कमर्चारी 
आवास जाने बाटो ःतरो�ती समेत

कणार्ली जमु्ला 100

892 बाझाघर देिख पानीधारासम्म मािथ महतगाउँ जाने सडक सधुार चन्दननाथ जमु्ला कणार्ली जमु्ला 40
893 जाजरकोट िजल्ला भेरी नगरपािलकामा शहरी पूवार्धार िवकास गन� कायर् । कणार्ली जाजरकोट 50
894 हमु्ला िजल्ला िसिमकोट बजारमा सडक, ढल लगायतका एकीकृत शहरी पूवाधार िवकास गन� कायर् । कणार्ली हमु्ला 700
895 सघन सहरी िवकास - कािलकोट मान्म मखु्य बजारको िविभ� सहरी सडक ःतरो�ती । कणार्ली कािलकोट 100
896 दैलेख िजल्ला नारायण न.पा. िवजौरा-वेलासपरु जाने सडक ःतरो�ती । कणार्ली दैलेख 20

897
दैलेख िजल्ला नारायण न.पा. वडावत चोक देिख िबजौरा- भनभने- िबन्ध्यबासीनी सडक र जाज� खोला- जिुफया 
मोटरबाटो ःतरो�ती ।

कणार्ली दैलेख 70

898
दैलेख नारायण न.पा. वडावत चोक देिख जाजे खोला जिुफया मोटर बाटो कलेजचोक - लचु्छेकाडाँ-देवलकाडाँ सडक 
ःतरो�ती ।

कणार्ली दैलेख 100

899
एक सहर एक पिहचान - ऐितहािसक �पमा महत्वपूणर् मािनएको धािमर्क ःथल (दैलेख बजार-ौीःथान ज्वाल-
नािभःथान) जोड्ने सडक ःतरो�ती गन� कायर्, दैलेख

कणार्ली दैलेख 150
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900 िड�ाधारा िसयालागाउ सातखम्व मडेिसउन िपप्लाखाली राजाकाध दलु्ल ुन पा १० सडक तथा नाला िनमार्ण दैलेख कणार्ली दैलेख 50

901 दैलेख िजल्लाको दलु्ल ुःमाटर् सहरको कायार्न्वयन ूारम्भ गनर् २ वटा सहरी पूवार्धार िनमार्ण गन� कायर् । कणार्ली दैलेख 50

902
एक सहर एक पिहचान - दैलेख िजल्ला नारायण नगरपािलकामा पिहचानमा आधािरत पूवार्धार िवकास (अध्ययन 
ूितवेदन अनसुार ूाथिमिककरण गन�)

कणार्ली दैलेख 100

903
एक सहर एक पिहचान - दैलेख िजल्ला नारायण नगरपािलका िःथत के्षिऽय ःतिरय खेलकुद मैदान तथा कभडर् हल 
िनमार्ण

कणार्ली दैलेख 50

904
सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगर न.पा. गणेशचोक देिख मंगलगढी हुँदै िशवमिन्दर िवरेन्िनगर न.पा. ९ सम्म सडक ःतरो�ती 
।

कणार्ली सखु�त 217

905
सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगर नगरपािलका वडा नं. १० कुन्टी देिख चौखी ढु�ा काँकेिबहार हुँदै िशवचौक सम्मको सडक 
तथा नाला िनमार्ण

कणार्ली सखु�त 135

906 सखु�त िजल्ला टोल सडक इतराप-७, सडक ःतरो�ती कायर् । कणार्ली सखु�त 50
907 सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगर न.पा. धमला चोक देिख शंकर चोक िशवालय चोक सडक ःतरो�ती । कणार्ली सखु�त 100
908 सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगर न.पा. ४ को ूदेश अःपताल देिख गनुापानी जाने सडक ःतरो�ती । कणार्ली सखु�त 100
909 गोछेखोला िचसेखोली ना�ी सडक ःतरो�ित कणार्ली सखु�त 50
910 पाितहाल्ना खहरेःकुल देिख चतारी सडक ःतरो�ती गभुार्कोट ४ कणार्ली सखु�त 50

911 सखु�त िजल्ला लेकवेशी न पा ४ दशरथपरु िःथत सिहदचवकदेिख साझ सहकारी भवन सम्मको सडक कालोपऽै कणार्ली सखु�त 50

912 सखु�त िजल्ला लेकवेशी न पा ४दशरथपरु िःथत िशवालय मिन्दर देिख िमल चोकसम्म सडक कालोपऽे कणार्ली सखु�त 50
913 भेरीगंगा न.पा. जहरे लेक िझ�नी सडक कालोपऽे कणार्ली सखु�त 50
914 भेरीगंगा न.पा. मेहेल पनुा लेक वडा खोली सडक कालोपऽे कणार्ली सखु�त 50
915 सल्ली िऽवेणी वडा नं.७ िहमालय आधारभतू िव�ालय लआमी गाउँ सडक कणार्ली सखु�त 40
916 िवेन्िनगर वडा नं.९ लािटकोइली देिख अलायचौरसम्मको बाटो कालोपऽे कायर् कणार्ली सखु�त 25
917 िवरेन्िनगर न पा ७ परुानो कु�रोग अिफस पि�म पंचकोशी टोल सडक िनमार्ण कणार्ली सखु�त 50
918 सखु�त नगरपािलका िपपीराचौक देिख पतृना जाने ठाडो सडक तथा नाला िनमार्ण कणार्ली सखु�त 50
919 सखु�त िजल्ला िवरेन्ि नगरपािलकाको मखु्य था शहरी के्षऽ नाला तथा सिहत सहरी सडक िनमार्ण कायर् कणार्ली सखु�त 1150
920 सघन सहरी िवकास - सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगरिःथत बलुबलेु पाकर् मा पूवार्धार िनमार्ण । कणार्ली सखु�त 50
921 कैलाली िजल्ला ध.न.पा. वडा नं. २ मःजीद टोलको सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म कैलाली 70

922 कैलाली िजल्ला ध.न.पा. िशवनगर चोक देिख िशवनगर खानेपानी सम्म १.५ िक.िम. नाली सिहतको सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म कैलाली 70

923
कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलका वडा न.पा. ४ िसतल मागर् ज्याती ई.वो. ःकुल;कालीका टोल (आउजी 
टोल) १;वैयावेहडी


सरःवितनगर सडक ;िशवनगर न्यूरोड


जाली ;न.पा. १४ देिख व.नं. ९ अदै वडा नं १० जाने सडक 

(कल्भटर् तथा सेन कोभर सिहतको दोौो चरण समेत)
सदरुपि�म कैलाली 400

924
कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलकामा सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेको खिरद सम्झौता नं. 
DUDBC/Kailali/Work/NCB/01-2074/75 अनसुारको सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् - मखु्य शहरी पवुार्धार 
िनमार्ण ।(दोौो चरण समेत)

सदरुपि�म कैलाली 1400

925 कैलाली िजल्ला लम्की चहुा नगरपािलका वडा नं. २ र ५ िःथत नगर उ�ान पाकर्  िनमार्ण गन� कायर् सदरुपि�म कैलाली 20
926 कैलाली िजल्ला लम्कीचहुा नगरपािलका वडा नं. १ िःथत आधिुनक बसपाकर् को िनमार्ण गन� कायर् सदरुपि�म कैलाली 50

927 कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ जौई देिख धनगढी उ.म.न.पा. ६ जाली सम्म सडक ःतरो�ती सदरुपि�म कैलाली 50

928 कैलाली िजल्ला धनगढी-३, कािन्तपरु टोल देिख फाप्ला जोड्ने दिक्षण तफर् को सडक ःतरो�ती कायर् । सदरुपि�म कैलाली 50
929 धा�द� िजल्ला धिुनबेशी नगरपािलका महेशफाँट-भन्ज्या�-पोखरी-िखबजुा सडक ःतरो�ती कायर् । सदरुपि�म कैलाली 50
930 िटकापरु न पा १ नवचेतना टोल िमौा िचउरा िमल हुँदै उ�रतफर्  जाने सडक कालोपऽे गन� कायर् सदरुपि�म कैलाली 25
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931

क) भन्सार


चटकपरु


फाप्ला हदैु राजपरु िरङ रोड वडा नं ३ (धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य शहरी पूवार्धार 

योजना(अन्य) ।ख) हलुाकी सडक कमैया वःती


िड गाउँ हुँदै िस�नाथ ःकुल जाने सडक कालोपऽे (धनगढी 

उपमहानगरािलका) - मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य) । ग) न.पा. ७ कािलका मिन्दर हुँदै जाली सडक कालोपऽे 
(धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य)

सदरुपि�म कैलाली 400

932

क) िपपल चौतारा जाँइ


मटीयारी हुँदै वेला सडक कालोपऽे र नाली िनमार्ण (धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य 

शहरी पूवार्धार योजना(अन्य)।ख) जाली उ�र िवजिुलया बाटो कालापऽे ३िक. िम. (धनगढी उपमहानगरपािलका) - 
मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य) । ग) तलु्छी चौक भगवती टोल वडा नं ४ हदैु कैलाली गाउ जाने सहक 
कालोपऽे िनमार्ण (धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य शहरी पूवार्धार योजना(अन्य)।

सदरुपि�म कैलाली 100

933 सघन सहरी िवकास- कैलाली िजल्ला िटकापरु नपा जमरा पलु देिख वसपाकर्  सम्म नाला तथा सडक ःतरो�ती सदरुपि�म कैलाली 200

934 उमार् पथरी धजुर्�ा डंगोिलया कालोपऽे सडक (धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य शहरी पूवार्धार योजना सदरुपि�म कैलाली 50

935
फुलबारीमा कोल्ड ःटोर ;फुलवारी क्यामपस ;फुटवल ःटेिडयम;बेहडा बाबा मिन्दर देखी खानेपानी टंकी;उमार् 
होम ःटे;बेली पटेला सडक कालोपऽे र नाली िनमार्ण -धनगढी उपमहानगरपािलका

सदरुपि�म कैलाली 80

936 फुलवारीमा वसपाकर्  िनमार्ण (धनगढी उपमहानगरपािलका) - आयआजर्न सम्बन्धी पूवार्धार योजना सदरुपि�म कैलाली 50
937 परुानो बसपाकर्  सधुार, (धनगढी उपमहानगरपािलका) - आयआजर्न सम्न्धी पूवार्धार योजना(अन्य) सदरुपि�म कैलाली 50

938
उमीर् जाने बाटो पूवर् जंगलमा पाकर्  िनमार्ण (धनगढी उपमहानगरपािलका) सामदुाियक पूवार्धार (आयआजर्न सम्बन्धी)
योजना

सदरुपि�म कैलाली 50

939
किॄःतानमा पूवार्धार िवकास िनमाणर् सडक, कम्पाउण्डवाल, तटवन्ध आिद (धनगढी उपमहानगरपािलका) - मखु्य 
शहरी पूवार्धार योजना

सदरुपि�म कैलाली 50

940
िभमद� नगरपािलका अन्तगर्त शहरी पवुार्धारकव लािग माग ूा� भए अनसुार कायर्बममा समावेश गरी कायार्न्वयन 
गन� - भजेुल िभमद� नगरपािलका १२ मा सबदाह ःथल िनमार्ण कायर् । 
(DUDBC/Kailali/Works/NCB/04/2074/075)

सदरुपि�म कैलाली 200

941 िटकापरु घन्टाघर िनमार्ण कायर् । (DUDBC/Kailali/Works/NCB/06/2074/075) सदरुपि�म कैलाली 50
942 सघन सहरी िवकास - टीकापरु नगरपािलका व्लक १ मा पूवार्धार िवकास । सदरुपि�म कैलाली 100
943 एक सहर एक पिहचान - कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलका िःथत कोल्ड ःटोर िनमार्ण कायर् । सदरुपि�म कैलाली 100

944 एक सहर एक पिहचान - कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलका िःथत जिडबटुी ूशोधन केन्ि िनमार्ण कायर् । सदरुपि�म कैलाली 30

945 ठुला सहरी कोिरडोरह�को पूवार्धार िवकास-गोदावरी के्षऽको पूवार्धार िवकास सदरुपि�म कैलाली 50
946 सघन सहरी िवकास- कैलाली िजल्ला िटकापरु वसपाकर्  िनमार्ण । सदरुपि�म कैलाली 300

947
कन्चनपरु िजल्ला िभ.न.पा. ४ को संिजवनी नेपालको कायार्लय देिख दिक्षण पूवर्को िसटी पाकर् को िसमानासम्मको सडक 
ःतरो�ती ।

सदरुपि�म कन्चन्परु 50

948 कन्चनपरु िजल्ला िभ.न.पा. शािन्तिनकेतन ःकुल देिख सत्यवादी ःकुल जाने सडक तथा नाला िनमार्ण । सदरुपि�म कन्चन्परु 50

949 कन्चनपरु िजल्ला िभ.न.पा. १४ को सरःवती टोल होमःटे देिख िस�नाथ मिन्दर पिलयासम्मको सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म कन्चन्परु 50

950
कन्चनपरु िजल्ला िभ.न.पा. वडा नं. १४ िवजौरा खोला कल्भटर् सिहत सजृना टोल हुँदै शािन्त टोलको पयर्टन मागर् छुने 
गरी सडक ःतरो�ती ।

सदरुपि�म कन्चन्परु 50

951 कन्चनपरु िजल्ला बेलडागी बजारको भौितक पवुार्धार िनमार्ण । सदरुपि�म कन्चन्परु 40
952 कन्चनपरु िजल्ला लालझाँडी बजारको भौितक पवुार्धार िनमार्ण । सदरुपि�म कन्चन्परु 40
953 न्चनपरु िजल्ला पनुवार्स न.पा. िर�रोड िनमार्ण । सदरुपि�म कन्चन्परु 40

954
सघन सहरी िवकास - कंचनपरु िजल्ला पनुवार्स न.पा. ११ को राि�य मािव चोक देिख उतर देउराली डाँडा हुँदै मिन्दर 
सम्म १५ सय िमटर सडक ःतरो�ती ।

सदरुपि�म कन्चन्परु 50

955
िभमद� नगरपािलका, ११ भजेुल, साईपन देिख िपपल चौतारा देिख साझा चौराहा सडक कालोपऽे - मखु्य शहरी 
पूवार्धार योजना(अन्य)

सदरुपि�म कन्चन्परु 300
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956

िभमद� नगरपािलका,४ र १८ जानकी टोल, कटान, भगतपरु ⁄ सालधारी, वागवानी, के्षऽ;भाषी आदशर् क्लब देिख 
िजमवुा िर�रोड;१६ सरःवती उ.मा.िव देिख पिलया हदैु ःयाउले बजार;४ कारागार पूवर् देिख नाला;१८ िस�नाथ 
िव�ान क्याम्पस दिक्षण - िसप िवकास तािलम केन्ि , ४ कालोपलु मलु नहर;३ महेन्ि राजमागर् देिख मीनटोल, 
जागतृी;नौलाखेत पूवर् - बाराकुम्हा - रौटेला; लगायतका सडक

सदरुपि�म कन्चन्परु 900

957 सघन सहरी िवकास तीनतारा गदर सडक तथा नाला सधुार । िभमद� - कंचनपरु सदरुपि�म कन्चन्परु 150
958 िभमद� नगरपािलका, ९ मटैना देिख िझलिमला जाने सडक कालोपऽे - ूथम तथा दोौो चरण समेत । सदरुपि�म कन्चन्परु 500

959
िभमद� नगरपािलका १६ को सरःवती मा.वी. परखेडी देिख िभमद� नगरपािलका वडा नं. १४ को महाकाली 
टोलसम्म जाने सडक ःतरो�ती - ूथम तथा दोौो चरण समेत

सदरुपि�म कन्चन्परु 300

960 दाच ुर्ला िजल्ला महाकाली न.पा. ९ दतथुापला सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म दाच ुर्ला 10
961 दाच ुर्ला िजल्ला महाकाली न.पा. ६ िनिसल पौन्याखोला हुँदै धिुलगाड सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म दाच ुर्ला 50
962 दाच ुर्ला िजल्ला सैल िशखर न.पा. मा शहरी सडक िनमार्ण कायर् । सदरुपि�म दाच ुर्ला 10
963 दाच ुर्ला िजल्ला शैल्यिशखर न.पा. वडा नं. ५, ६ देिहथला-रानीिशखर-आगर सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म दाच ुर्ला 20
964 दाच ुर्ला िजल्ला महाकाली न.पा. ९ द� ु- थाप्ला सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म दाच ुर्ला 20

965 सघन सहरी िवकास - दाच ुर्ला िजल्ला अिप नगरपािलकाको मूख्य वजारको नाला तथा िविभ� सहरी सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म दाच ुर्ला 50

966 बझा� िजल्ला ब�ुल न.पा. सवुालेक िहतगडा िलउडोमेला घौलकाँडा गेते सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म बझा� 10
967 बझा� िजल्ला ब�ुल न.पा.दहवगड वडी ज्याबनु ऐचेिलनगर कचािलथान ज्याबनु सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म बझा� 10
968 बझा� िजल्ला जयपथृ्वी न.पा. देवल एअरपोटर् सवेुडा �ाला ज्वाडा सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म बझा� 10
969 बझा� िजल्ला जयपथृ्वी न.पा. ११ डाँडागाउँ दिलत वःतीमा शहरी पवुार्धार िनमार्ण । सदरुपि�म बझा� 50
970 सघन सहरी िवकास - जयपथृ्वी न.पा. को मखु्य सहरी सडक ःतर�ती । सदरुपि�म बझा� 50
971 बाजरुा िजल्ला बडुीगंगा न.पा. को भौितक पवुार्धार िनमार्ण । सदरुपि�म बाजरुा 20

972
बाजरुा िजल्ला िऽवेणी न.पा.- ९ बल्डे, िरन्तोला देिख बिडमािलका भण्डार गहृ हुँदै पावर्ती मा.िव. जाने सडक ःतरो�ती 
कायर् ।

सदरुपि�म बाजरुा 100

973 सघन सहरी िवकास - बाजरुा िजल्ला वढीमािलका नगरपािलका मातर्डी वजारको मूख्य नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती सदरुपि�म बाजरुा 50

974 बैतडी िजल्ला दोगडा केदार गा.पा. ४ कटौजपानी एकीकृत वःती िवकास सदरुपि�म बैतडी 10
975 बैतडी िजल्ला िसल्लेगडा - खोचलेक ढल िनमार्ण सदरुपि�म बैतडी 10

976 सघन सहरी िवकास - वैतडी िजल्ला दशरथचन्द नगरपािलका मूख्य वजारको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती , बैतडी सदरुपि�म बैतडी 50

977
सघन सहरी िवकास - बैतडी िजल्ला दशरथचन्द नगरपािलका वडा नं. १ सिथत गैरीखेत तोली दिलत वःतीमा ढल 
िनकास कायर्

सदरुपि�म बैतडी 50

978 सघन सहरी िवकास - बस पाकर्  िनमार्ण । दशरथचन्ि- बैतडी। सदरुपि�म बैतडी 50
979 डोटी िजल्ला िशखर न.पा.४ र ६ धरुकोट पचनाली वेलपाती सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म डोटी 40
980 डोटी िजल्ला िशखर न.पा. ६ भलुखेत देतहा सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म डोटी 40
981 डोटी िजल्ला िशखर न.पा. ११ अमडोरा गोपघाट सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म डोटी 30

982 डोटी िजल्ला िद.िस.न.पा. िसलगढी िजरो प्वाईन्ट देिख थाप्ला िपकिनक ःपट घाघना खोलासम्मको सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म डोटी 30

983 डोिट िजल्ला िदपायलमा सडक तथा ढल िनमार्ण दोॐो चरण (16/74/75/DUDBC/W/Doti) सदरुपि�म डोटी 10
984 सघन सहरी िवकास - िदपायल बजारको एअरपोटर् जाने बाटोमा नाली िनमार्ण ।िदपायल िसलगढी सदरुपि�म डोटी 50
985 सघन सहरी िबकास -िदपायल िदपायल र िसलगढीको मूख्य वजारको नाला तथा सडक ःतरो�ती । सदरुपि�म डोटी 50

986 सघन सहरी िबकास- डोटी िजल्ला िद.िस.न.पा. िभऽ परुानो वःतीको पवुार्धार िवकास (इन्िचोक देिख नाचनथिल) सदरुपि�म डोटी 50

987
सघन सहरी िबकास -राजापरु बजार के्षऽीय हलुाक कायार्लय चोकदेिख शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िड.का 
हुँदै ८ पिरवार ःटाफ क्वाटर के्षिऽय ःवाःथ्य कायार्लय जाने बाटोको ःतरो�ती ।

सदरुपि�म डोटी 40
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988 सघन सहरी िवकास - अछाम िजल्ला मंगलसेन नगरपािलका मूख्य वजारको नाला तथा सहरी सडक ःतरो�ती सदरुपि�म अछाम 40

989 डडेल्धरुा िजल्ला अमरगढी न.पा.को पवुार्धार िवकास । सदरुपि�म डडेल्धरुा 20
990 डडेलधरुा िजल्ला परशरुाम नगरपािलका परशरुाम पयर्टकीय के्षऽ िवकास गन� सदरुपि�म डडेल्धरुा 150
991 घन सहरी िवकास- डडेल्धरुा िजल्ला पशुर्राम न.पा. खेलकुद दशरथ रंगशाला पवुार्धार िवकास कायर्बम सदरुपि�म डडेल्धरुा 100

992
सघन सहरी िबकास - डडेल्धरुा िजल्ला अमरगढी न.पा. को बजार के्षऽ अन्तगर्त तफुान डाँडा देिख िजल्ला ूशासन हदैु 
तिुडखेल सम्मको बाटो ःतर�नती

सदरुपि�म डडेल्धरुा 100

993
"ःमाटर् शहर िवकास - डडेलधरुा िजल्ला अमरगढी नगरपािलकामा ःमाटर् शहरको पूवार्धार िवकास गन�, 4 वटा शहरी 
पवुार्धारह� िनमार्ण

सदरुपि�म डडेल्धरुा 50

20201
994 दमक भ्यटुावर िनमार्णका लािग वातावरणीय ूभाव मलु्यांकन कायर् । १ झापा 5
995 खोटा� िजल्ला िदके्तल बजारमा शिहद मनोज जोशी ःमिृत सभाहल िनमार्ण कायर्को DPR तयार गन� कायर् । १ खोटा� 10
996 कन्चनपरु िजल्ला बेलौरी न.पा. मा सभाहल िनमार्ण कायर्को DPR तयार गन� कायर् । कन्चन्परु 10
997 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� सभाहल िनमार्ण । १ ताप्लेज�ु 20
998 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न.पा. पाथीभरामा सभाहल िनमार्ण १ ताप्लेज�ु 20
999 पाँचथर िजल्लामा DER बमोिजम सभाहल िनमार्ण गन� १ पाँचथर 50

1000 िजल्ला बन कायार्लय इलामको कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् १ इलाम 1

1001
शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय इलाम र घरेल ुिवकास सिमितको एिककृत कायार्लय भवन 
िनमार्ण ।

१ इलाम 40

1002 यातायात व्यवःथा कायार्लय, इलाम १ इलाम 25
1003 एिककृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण ( खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लय समेत) झापा १ झापा 1
1004 सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय इलामको िफल्ड कायार्लय भवन िनमार्ण झापा १ झापा 1
1005 दमक भ्यू टावर िनमार्ण १ झापा 4000.5
1006 दमक सभाहल - झापा १ झापा 250
1007 झापा िजल्ला अजुर्नधारा न.पा. वडा नं. ११ सालवारीमा बहउुदेँयीय हल िनमार्ण । १ झापा 40
1008 सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना धनकुटाको Annex भवन िनमार्ण कायर् । १ धनकुटा 50
1009 सोलखुमु्ब ुिजल्ला दधुकोशी गाउँपािलका थलु�ुमा सोलखुमु्ब ुफाउण्डेशनको भवन िनमार्ण १ सोलखुमु्बु 1
1010 िजल्ला ूशासन कायार्लय तथा आवास भवन िनमार्ण, सोलखुमु्बु १ सोलखुमु्बु 5
1011 िजल्ला वन कायार्लय भवन िनमार्ण, सोलखुमु्बु १ सोलखुमु्बु 5
1012 िऽयगुा मदन भण्डारी ःमिृत सभाहल िनमार्ण - ूथम तथा दोौो चरण समेत(भवन िनमार्ण ) १ उदयपरु 200
1013 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय मोर�को Annex भवन िनरमाण । १ मोर� 100
1014 िवराटनगर सभाहल िनमार्ण - िवराटनगर । १ मोर� 100
1015 सनुसरी िजल्ला लौकहीमा सभाहल िनमार्ण । १ सनुसरी 150
1016 िजल्ला ूशासन कायार्लय, स�री २ स�री 1
1017 स�री िजल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लयको भवन िनमार्ण । २ स�री 50
1018 मालपोत कायार्लय भवन िनमार्ण, लाहान, िसराहा २ िसरहा 50
1019 िसरहा िजल्लाको गोलबजार न.पा. मा सभाहल िनमार्ण कायर् २ िसरहा 5

1020
धनषुा िजल्ला शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय धनषुाको Annex भवन िनमार्ण कायर् 
(िडिभजन कायार्लय पिरसर सधुार समेत)

२ धनषुा 50

1021 धनषुा िजल्ला जनकपरु िःथत याऽी िनवास ममर्त तथा सौन्दयीर्करण कायर् । २ धनषुा 0.5
1022 महेन्िनारायण िनधी िमिथला सांःकृितक केन्िको फिनर्चर तथा वािक िनमार्ण गन� २ धनषुा 10
1023 िजल्ला सरकारी विकल कायार्लय, महो�री २ महो�री 1
1024 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण दोॐो र तेॐो चरण समेत , सलार्ही २ सलार्ही 5
1025 िनजगढ सभाहल िनमार्ण २ बारा 10

5. 34701105 भवन िनमार्ण संिहता,सरकारी भवन िनमार्ण
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1026 "पसार् िजल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लयको भवन िनमार्ण । २ पसार् 50
1027 रौतहट िजल्ला मौलापरुमा एिककृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण (मालपोत र नापी कायार्लय) २ रौतहट 50
1028 िजल्ला ूशासन कायार्ल भवन िनमार्ण, रौतहट २ रौतहट 1
1029 रौतहट िजल्ला मौलापरुमा शिहद ःमिृत ूित�ान बहउु�ेिँयय सभाहल िनमार्ण । २ रौतहट 100
1030 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण दोॐो र तेॐो चरण समेत, दोलखा बाग्मती दोलखा 1
1031 अधरुो िजरी संमाहालय भवन िनमार्ण कायर्, िजरी, दोलखा । बाग्मती दोलखा 1
1032 िजल्ला िनवार्चन कायार्लय भवन िनमार्ण, दोलखा बाग्मती िसन्धलुी 50
1033 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण पिहलो र दोॐो चरण समेत, िसन्धलुी बाग्मती िसन्धलुी 100
1034 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण दोॐो र तेॐो चरण समेत, िसन्धपुाल्चोक बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 50
1035 सडक िडिभजन साईट कायार्लय जेठल वाडर् ७ अठारिकलो, िसन्धपुाल्चोक बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 50
1036 काॅ ेिजल्ला धिुलखेल िःथत भिूमव्यवःथापन ूिशक्षण केन्िको तािलम भवन िनमार्ण । बाग्मती काॅे 20

1037
शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभगको पिरसरिभऽ िवभागका िविभ� आयोजना र िडिभजन कायार्लय काठमाण्ड�को 
लािग नयाँ बहतुल्ले कायार्लय भवन िनमार्ण ।दोौो चरण

बाग्मती काठमाण्डौ 50

1038 बबरमहलमा केिन्िय ूशासिनक केन्ि भवनको ूथम चरणको िनमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 1
1039 NDT को लािग Bunker सिहत ूयोगशाला भवन िनमार्ण िवभाग पिरसर िभऽ । बाग्मती काठमाण्डौ 100

1040
भारतीय राजदतुाबासको सहयोगमा िनमार्ण भई सम्प� भएको अरिबन्दो आौम थानकोट र धमर्कृित महािबहार 
ःवयम्भकूो भ्याट वापतको रकम भकु्तानी

बाग्मती काठमाण्डौ 5

1041 गणेशमान िसंह शािन्त ूित�ान नेपालको भवन िनमार्ण तथा पिरसर सधुार बाग्मती काठमाण्डौ 20

1042 इिन्जिनयिर� अध्ययन संःथानका पलु्चोक क्याम्पस लिलतपरुमा Shock Table Testing का लािग भवन िनमार्ण कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 25

1043 लागत साझेदारीमा कागे�री मनोहरा सभाहल िनमार्ण बाग्मती काठमाण्डौ 50
1044 Lab सम्बन्धी Equipment ह� खिरद गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 10

1045
िवभागमा भएको Lab मा Research कायर् सँग सम्बिन्धत कायर्को पिरक्षण गनर्को लािग आवँयक िनमार्ण साममी तथा 
अन्य साममी खिरद गन� कायर् (माग र आवँयक्ता अनसुार)

बाग्मती काठमाण्डौ 5

1046 Material Library लाई आवँयक पन� साममीह� खरीद गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1047
शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको कायर्के्षऽ/हल/Library को Interior Design बमोिजम िनमार्ण/ममर्त कायर् 
(माग र आवँयकता अनसुार)

बाग्मती काठमाण्डौ 50

1048 Lab संचालन प�ात आवँयक िनयिमत ममर्त सम्भार कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 3

1049 िवभाग अन्तगर्त महाशाखाको Interior Design बमोिजमको िनमार्ण/ममर्त कायर् । (माग र आवँयकता अनसुार) बाग्मती काठमाण्डौ 40

1050 िवभागको मखु्य ूवेश �ार (गाडर् हावस सिहतको) िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 50
1051 Material Library तथा Decoumentatio Centre िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 15
1052 Emergency Shelter को Typical Modular Design तयार गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5
1053 ूदेश १ र २ अन्तगर्तका सरकारी भवनह�को िवःततृ �पमा अ�ाविधक अिभलेख तयार गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1054 वाग्मती ूदेश र गण्डकी ूदेश अन्तगर्तका सरकारी भवनह�को िवःततृ �पमा अ�ाविधक अिभलेख तयार गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1055 ूदेश ५ र कणार्ली ूदेश अन्तगर्तका सरकारी भवनह�को िवःततृ �पमा अ�ाविधक अिभलेख तयार गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1056 सूदरु पि�म ूदेश अन्तगर्तका सरकारी भवनह�को िवःततृ �पमा अ�ाविधक अिभलेख तयार गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5
1057 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको कायर्के्षऽ/हल/Library को Interior Design गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1058
कुनै १० ःथानको ःथानीय ःतरमा उपलव्ध मखु्य िनमार्ण साममीह� (िग�ी, बालवुा, िसमेन्ट) ह�को ूयोग गरी 
िनमार्ण गिरने िविभ� िकिसमको Concrete (Normal mix/Design mix तथा Material को quality तथा Strength 
सम्बन्धी ूयोगशाला पिरक्षण सिहत अध्ययन गरी ूितवेदन तयार गन� कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 10

1059 Lab को कायार्लय व्यवःथापनका लािग Furniture & Furnishing सम्बन्धी खिरद कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5
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1060 लिलतपरु िजल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लयको भवन िनमार्ण । बाग्मती लिलतपरु 5
1061 लिलतपरु िजल्ला भैसेपाटीमा सभाहल िनमार्ण । बाग्मती लिलतपरु 20
1062 भक्तपरु िजल्ला भक्तपरु िःथत अरिनको सभाहल िनमार्ण । बाग्मती भक्तपरु 20
1063 रसवुा िजल्ला धैब�ु गािवस वडा नं. ५ कािलकाःथानमा बह�ु�ेिँयय एकीकृत सभाहल िनमार्ण । बाग्मती रसवुा 50
1064 रसवुा-धनु्चे सभाहल िनमार्ण । बाग्मती रसवुा 10
1065 मत्ःय अनसुन्धान केन्ि भवन िनमार्ण, िऽसलुी, नवुाकोट बाग्मती नवुाकोट 1
1066 िवदरु सभाहल िनमार्ण -बमागत बाग्मती नवुाकोट 50
1067 नवुाकोट िजल्ला ककनीमा गौडे�र भ्य ुटावर िनम्ाण । बाग्मती नवुाकोट 50

1068
नवुाकोट िजल्ला िवदरु न.पा. नवुाकोट साततले दरबार पिरसरमा ऐितहािसक साँःकृितक परुाताित्वक तथा जनजाित 
संङमाहलय भवन िनमार्ण ।

बाग्मती नवुाकोट 50

1069 िजल्ला मालपोत कायार्लय भवन िनमार्ण, धािदङ बाग्मती धािद� 1
1070 धािद� िजल्ला थाँबे रानीझरनामा सभाहल िनमार्ण कयर्को DPR तयार गनर् कायर् । बाग्मती धािद� 10

1071
िचतवन महानगर िसटीहल िडजाइन कायर्को लािग परामशर्दाता िनयकु्ती माटो पिरक्षण आिकर् टेक्चरल ःशक्चरल समेत 
सम्पूणर् िडजाइन कायर् ।

बाग्मती िचतवन 10

1072 र�नगर सभाहल िनमार्ण र�नगर नगरपािलका िचतवन -बमागत बाग्मती िचतवन 50
1073 सौराहा सभाहल, र�नगर नगरपािलका, िचतवन बाग्मती िचतवन 50
1074 िचतवन िजल्लाको देवघाटमा िव�िुतय शवदाह भवन तथा मलामी ूितक्षालय िनमार्ण । बाग्मती िचतवन 50
1075 िचतवन महानगर िसटीहल िनमार्ण । बाग्मती िचतवन 2500
1076 नवलपरु नमनुा सदरमकुाम सरकारी भवन िनमार्ण गण्डकी नवलपरासी पवुर् 100
1077 लागत साझेदारीमा नवलपरासी ��ोग वािणज्य संघको भवन िनमार्ण तथा संभार गण्डकी नवलपरासी पवुर् 50
1078 गोरखा सभाहल िनमार्ण । गण्डकी गोरखा 200
1079 तनहुँ िजल्ला डुॆ मेा यािन्ऽक कायार्लय भवन िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 40
1080 दमौली सभाहल िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 100
1081 खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लय भवन िनमार्ण चमे मनाङ गण्डकी मना� 50
1082 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण, मनाङ गण्डकी मना� 5
1083 एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण (Heavy Equipment सडक िडिभजन कायार्लय समेत) काःकी गण्डकी काःकी 50
1084 काःकी िजल्ला िसचाई िवकास िडिभजन कायार्लयको कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् गण्डकी काःकी 10
1085 काःकी िजल्लाको पोखरामा िव�िुतय शवदाह भवन तथा मलामी ूितक्षालय िनमार्ण । गण्डकी काःकी 150
1086 पवर्त िजल्लामा शिहद ःमिृत ूित�ान सभाहल िनमार्ण गण्डकी पवर्त 50
1087 ःया�जा िजल्ला िभरोट नगरपािलका वयरघारीमा आधँीखोला सीटी हल िनमार्ण । गण्डकी ःया�जा 100
1088 ःयाङजा िजल्ला पतुली बजार न.पा मा ५०० व्यिक्त क्षमताको सभा गहृ िनमार्ण कायर् गन� गण्डकी ःया�जा 1
1089 ःया�जा िजल्ला चापाकोटमा िसटीहल िनमार्ण । गण्डकी ःया�जा 100
1090 ःया�जा िजल्ला गल्या�मा िसटीहल िनमार्ण । गण्डकी ःया�जा 50
1091 सभाहल िनमार्ण, बागलङु गण्डकी बाग्ल�ु 50

1092
पोखरा सभाहल िडजाइन कायर्का लािग परामशर्दाता िनयकु्ती (माटो पिरक्षण, आिकर् टेक्चरल, ःशक्चरल समेत सम्पणुर् 
िडजाइन कायर्)

गण्डकी काःकी 5

1093 ःया�जा िजल्ला वािल� सभाहल िडजाइन कायर् । गण्डकी ःया�जा 10

1094
िनमार्ण कायर्को गणुःतर, समय र लागत िनयन्ऽणका लािग िनमार्ण सपुरिभजन परामशर्दाता - बटुवल अन्तरािं शय 
ःतरको सम्मेलन केन्ि िनमार्ण ूथम चरण तथा दोौो चरण समेत

५ �पन्देही 5

1095 वटुवलमा अन्तराि�य ःतरको ूदशर्िन हल िनमार्ण । ५ �पन्देही 1900
1096 "वटुवलमा अन्तराि�य ःतरक सम्मेलन केन्ि िनमार्णको ूथम तथा दोौो ५ �पन्देही 1900
1097 हेिभ इर्क्यपु्मेण्ट िडिभजन बटुवलमा भवन िनमार्ण ५ �पन्देही 100
1098 �पन्देही िजल्ला भैरहवा नापी कायार्लयको भवन िनमार्ण । ५ �पन्देही 50
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1099
एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण, तानसेन, पाल्पा (मालपोत,नापी, त�या�, घरेल,ु तथा साना उ�ोग कायार्लय 
भवन िनमार्ण तथा पिरसर सधुार)

५ पाल्पा 100

1100 िजल्ला कारागार भवन पनु: िनमार्ण दोॐो र तेॐ चरण समेत, पाल्पा ५ पाल्पा 100
1101 तानसेन सभाहल िनमार्ण - बमागत ५ पाल्पा 1
1102 किपलवःत ुिजल्ला तौिलहवा िःथत खानेपानी तथा सरसफाइर् सव- िडिभजन कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् ५ किपलवःतु 10
1103 खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय प्यठुानको कायार्लय भवन िनमार्ण । ५ प्यठुान 30
1104 एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण - पवुीर् �कुम । ५ �कुम पवुर् 100
1105 �कुमकोट सभाहल िनमार्ण ५ �कुम पवुर् 200
1106 खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लय दा�को कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् ५ दा� 45
1107 दा� िजल्ला तलु्सीपरु नगरपािलका िःथत िजल्ला भ.ूसंरक्षण कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् ५ दा� 50
1108 इलाका ूशासन कायार्लय भवन िनमार्ण, दाङग ५ दा� 1
1109 घोराही सभाहल िनमार्ण -बमागत ५ दा� 200
1110 नेपालग� city hall िनमार्ण ५ बाँके 200
1111 कोहलपरु सभाहल िनमार्ण -बमागत ५ बाँके 500
1112 बाँके िजल्ला नेपालगन्ज उ.म.न.पा. मा कारकाधो िःथत ूदशर्नीहल िनमार्ण ५ बाँके 5
1113 खानेपानी तथा सरसफाई सबिडभजन कायार्लय भवन िनमार्ण तथा पिरसर सधुार - गलुरीया, बिदर्या ५ बिदर्या 50
1114 िजल्ला ूशासन कायार्लय डोल्पाको कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् कणार्ली डोल्पा 50

1115
डोल्पा िजल्लाको शही िवकास तथा भवन िनमार्ण कायार्लय िडिभजन को साइर्ट अिफस िनमार्ण कायर् समेतको एकीकृत 
कायार्लय

कणार्ली डोल्पा 50

1116 िजल्ला वन कायार्लय भवन िनमार्ण, डोल्पा कणार्ली डोल्पा 50
1117 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, डोल्पा कणार्ली डोल्पा 100
1118 खा.पा.िड.कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, डोल्पा कणार्ली डोल्पा 50
1119 िजल्ला पश ुसेवा कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, डोल्पा कणार्ली डोल्पा 50
1120 िजल्ला वन कायार्लय �कुमको कायार्लय भवन िनमार्ण । कणार्ली �कुम पि�म 100
1121 िजल्ला ूशासन कायार्लय �कुमको कायार्लय भवन नमार्ण कणार्ली �कुम पि�म 5
1122 एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण - पशि्◌म �कुम कणार्ली �कुम पि�म 100
1123 खा.पा.िड.कायार्लय भवन िनमार्ण, �कुम कणार्ली �कुम पि�म 175
1124 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, मगुु कणार्ली मगुु 95
1125 िजल्ला ूशासन कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, मगुु कणार्ली मगुु 75
1126 जमु्ला िजल्लाको एिककृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् कणार्ली जमु्ला 75
1127 िजल्ला ूशासन कायार्लय ANNEX भवन ,जमु्ला कणार्ली जमु्ला 75
1128 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग, िडिभजन कायार्लय, जमु्ला कणार्ली जमु्ला 50
1129 िजल्ला अदालत भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, जमु्ला कणार्ली जमु्ला 50
1130 पनुरावेदन सरकारी विकल कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, जमु्ला कणार्ली जमु्ला 50
1131 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम, दोॐो र तेॐो चरण समेत, जमु्ला कणार्ली जमु्ला 75
1132 पनुरावेदन अदालत भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, जमु्ला कणार्ली जमु्ला 50
1133 "िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, जाजरकोट कणार्ली जाजरकोट 50
1134 िजल्ला वन कायार्लय हमु्लाको कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् कणार्ली हमु्ला 30
1135 एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण, हमु्ला कणार्ली हमु्ला 20
1136 हमु्ला िजल्लाको िजल्ला सरकारी विकल कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् कणार्ली हमु्ला 30
1137 िजल्ला ूशासन कायार्लय तथा आवास भवन िनमार्ण, हमु्ला कणार्ली हमु्ला 30
1138 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, हमु्ला कणार्ली हमु्ला 50
1139 िजल्ला अदालत भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, हमु्ला कणार्ली हमु्ला 30
1140 एकीकृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण, कािलकोट कणार्ली कािलकोट 30
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1141 िजल्ला सरकारी विकल कायार्लय कािलकोटको कायार्लय भवन िनमार्ण कणार्ली कािलकोट 30
1142 कािलकोट िजल्लाको िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् कणार्ली कािलकोट 30
1143 खा.पा.िड.कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, कािलकोट कणार्ली कािलकोट 30
1144 सभागहृ भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, कािलकोट कणार्ली कािलकोट 30
1145 िजल्ला ूशासन कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, किलकोट कणार्ली कािलकोट 30
1146 िजल्ला अदालत भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, कािलकोट कणार्ली कािलकोट 30
1147 िजल्ला वन कायार्लय भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, कािलकोट कणार्ली कािलकोट 30
1148 गरुास गाउपािलक ४ घोडावास दैलेखमा बहउुदेँयीय हल िनमार्ण कणार्ली दैलेख 30
1149 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण तेॐो र चौथो चरण समेत, दैलेख कणार्ली दैलेख 35
1150 िजल्ला ूशासन कायार्लय दैलेख परुानो बाँकी कायर् दैलेख कणार्ली दैलेख 20
1151 दिलत छाऽावास भवन िनमार्ण, सखु�त कणार्ली सखु�त 50
1152 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण, सखु�त कणार्ली सखु�त 50
1153 सखु�त सभाहल िनमार्ण कायर् कणार्ली सखु�त 1000
1154 सखु�त िजल्ला मेहलकुना सभाहल िनमार्ण । कणार्ली सखु�त 50
1155 सखु�तको रामघाटमा बहउु�ेँयीय भवन (Multipurpose hall) िनमार्णा गन� कणार्ली सखु�त 50
1156 सखु�त िजल्ला संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई, सखु�तको कायार्लय भवन िनमार्ण । कणार्ली सखु�त 10
1157 सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय कैलालीको Annex भवन िनमार्ण सदुरुपि�म कैलाली 35
1158 िजल्ला वन कायार्लय भवन िनमार्ण, कैलाली सदुरुपि�म कैलाली 50
1159 धनगढी सभाहल िनमार्ण - नयाँ सदुरुपि�म कैलाली 650
1160 िजल्ला कारागार भवन िनमार्ण ूथम र दोॐो चरण समेत, बझाङ सदुरुपि�म बझा� 50
1161 एिककृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण, बैतडी सदुरुपि�म बैतडी 50
1162 घरेल ुतथा साना उ�ोग कायार्लय भवन तथा तािलम हल िनमार्ण, बैतडी सदुरुपि�म बैतडी 50
1163 बैतडी सभालह िनमार्ण - दशरथचन्द सदुरुपि�म बैतडी 50
1164 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय डोटीको ANNEX िवःतािरत भवन सदुरुपि�म डोटी 50
1165 डोटी सभाहल िनमार्ण ूथम तथा दोौो चरण समेत सदुरुपि�म डोटी 100
1166 सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण आयोजना डोटीको कायार्लय भवन िनमार्ण । सदुरुपि�म डोटी 50
1167 मंगलसेन दरवार र सहायक स रचना, अछाम सदुरुपि�म अछाम 50
1168 एिककृत सरकारी कायार्लय भवन िनमार्ण डडेलधरुा । सदुरुपि�म डडेल्धरुा 50
1169 मिहला तथा प�ुष कारागार ूथम र दोॐो चरण समेत, अमरगढी, डडेलधरुा सदुरुपि�म डडेल्धरुा 57

101

1170 िवराटनगर म.न.पा. १८ खोक्साहा बिःतको राम जानकी मिन्दर पिरसरमा सामदुाियक भवन िनमार्ण कायर् । (बमागत) १ मोर� 2.5

1171 िवराटनगर म.न.पा. १८ भेिडयारी बिःतमा सामदुाियक भवन िनमार्ण कायर् । (बमागत) १ मोर� 2.5
1172 िवराटनगर म.न.पा. १८ भेिडयारी बिःतको दिक्षण तफर् को टोलमा सामदुाियक भवन िनमार्ण कायर् । १ मोर� 3

1173 िवराटनगर ICP तथा ूवेश मागर् िनमार्णका लािग अिधमहण गिरएका जग्गाको मआुव्जा िवतरण - ११४ हेक्टर १ मोर� 1

1174
िवराटनगरको रानी देिख आई.िस.िप. िनमार्ण ःथल िवराटनगर म.न.पा. १८ भेिडयारी सम्म पहुँच मागर् (access road)
ःतरो�ती गन� कायर् ।(बमागत)

१ मोर� 4.5

1175 िवराटनगर म.न.पा. १८ भेिडयारी िःथत महारानी थानको घेरावबेरा तथा पिरषर सधुार कायर् ।(बमागत) १ मोर� 5
1176 िवराटनगर म.न.पा. १८ भेिडयारी िःथत राजाजी थानको संरक्षण एवं सधुार कायर् ।(बमागत) १ मोर� 5

1177
िवराटनगर म.न.पा. १८ का लावाघाट, खोक्साहा लगायतका बिःतह�को आन्तिरक बाटाह�को ःतरो�ती तथा नाला 
िनमार्ण कायर् ।(बमागत)

१ मोर� 5

1178 िवराटनगर म.न.पा. १८ अन्तगर्त भेिडयारी बिःतका आन्तिरक बाटाह�मा सडक तथा नाला िनमार्ण कायर् । १ मोर� 5

6. 34701107 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी िवकास आयोजना
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ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

1179
िवराटनगर म.न.पा. १८ अन्तगर्त खोक्साहा बिःतको बजरंगवली चोक देखी दामािदिघ वोडर्र सम्मको बाटो ःतरो�ती 
कायर् ।

१ मोर� 5

1180
िवराटनगर म.न.पा. १७/१८ को िसमाना देखी राजा िवराटको दरवार सम्म जानेवाटोको सडक ःतरो�ती तथा नाला 
िनमार्ण कायर् ।

१ मोर� 5

1181 िवराटनगर म.न.पा. १८ खोक्साहा बिःत ठाकुर चोक देखी रामजानकी मिन्दरको गेट सम्म सडक ःतरो�ती कायर् । १ मोर� 5

1182
िवराटनगर आइ.िस.िप. का लािग अिधमहण भएको जग्गाको पूवर् छेउबाट िवराटनगर म.न.पा. १८ िःथत खोक्साहा 
बिःत देखी भेिडयारी जोडने सडक ःतरो�ती गन� कायर् ।(बमागत)

१ मोर� 5

1183 वीरगंज एकीकृत जाँच चौकी पिरषर िभऽ Land Scaping गन� कायर् । (बमागत) २ पसार् 5
1184 भैरहवा आइ.िस.िप. को पिरशस सधुार कायर् ५ �पन्देही 5
1185 भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको IEE तयार गन� । (बमागत) ५ �पन्देही 1
1186 नेपालगंज एकीकृत जाँच चौकीको IEE तयार गन� । (बमागत) ५ बाँके 1
1187 नेपालगंज आ.िस.िप.िनमार्णको लािग अिधमहण गिरएका जग्गाको मआुब्जा िवतरण - ५९.३३ हेक्टर ५ बाँके 15
1188 बाँके िजल्ला नेपालगंज ICP ूभािवत के्षऽमा सडक ढल लगायतका भौितक पूवार्धार िनमार्ण कायर् । ५ बाँके 20.5

1775

1189
पूवीर् नेपालको समूह / कोिरडोरमा रहेका िवतार्मोड,दमक, उलार्वारी, र  कोशी हरैचा नगरपािलकाह�को पूवार्धारह�को 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी  ूाथिमकतामा परेका हरेक नगरपािलकाह�को ूमखु तीनवटा पूवार्धारह�को  सव�क्षण, 
इिन्जिनिरङ िडजाइन, लागत अनमुान तथा bid document  तयार गन� कायर्

1 4.41

1190
नेपालको मध्य तराइका समूह / कोिरडोरमा रहेका जले�र, धनषुाधाम,  राजिवराज,गौर र िऽयूगा नगरपािलकाह�को 
पूवार्धारह�को सम्भाव्यता  अध्ययन गरी ूाथिमकतामा परेका हरेक नगरपािलकाह�को ूमखु तीनवटा  पूवार्धारह�को 

2 4.41

1191
मध्य तथा पि�म नेपालका अन्य िजरी, राममाम र ितलो�मा  नगरपािलकाह�को पूवार्धारह�को सम्भाव्यता अध्ययन 
गरी ूाथिमकतामा  परेका हरेक नगरपािलकाह�को ूमखु तीनवटा पूवार्धारह�को सव�क्षण,  ईिन्जिनयिरङ िडजाईन, 
लागत अनमुान तथा bid document तयार गन�  कायर्

बाग्मती 
/
५

5.19

1192
पि�म नेपालका समूह/ कािरडोरमा रहेका  पोखरा,  पतुिलवजार व्यास,र  शकु्लागण्डकी नगरपािलकाह�को 
पूवार्धारह�को सम्भाव्यता अध्ययन गरी  ूाथिमकतामा परेका हरेक नगरपािलकाह�को ूमखु तीनवटा पूवार्धारह�को  

गण्डकी 4.41

19105
1193 गौरीगंज नयाँ सहर 240

1194
गौरीगंज नयाँ सहरमा ,झापा- ःथािनय तहमा समन्वयमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन 
गन�।

१ झापा 240

िफदीम नयाँ शहर - पाचँथर 1683
1195 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन�। १ पाँचथर 1
1196 िफिदम नयाँ सहरमा जगा खिरद १ पाँचथर 1
1197 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) १ पाँचथर 1.6

1198 िशवालय - थाङसाङ ःकुल - नयाँ शहरको कायार्लय भवन हुँदै नेपालटार ल्याण्डपिुलङ जोड्ने सडक कालोपऽे गन� कायर् १ पाँचथर 80

1199 रिमते View Tower मा ग्यािवन वाल सिहतको Slope protection Works १ पाँचथर 5
1200 रिमते View Tower मा उ�र तफर् को Parking, Approach road तथा Water tank िनमार्ण कायर् १ पाँचथर 24
1201 िफिदम नपा वडा नं. १ िफिदम बजार िभऽका शाखा सडकह� ःतर उ�ती कायर् १ पाँचथर 40

1202
िफिदम न.पा. वडा नं. ४ गडीमा क्यम्पस रोड देखी भेटेनरी अःपताल हुँदै जाने बाटो र वेलफेयर- भदौरे - गडी ःकुल 
- शािन्तमागर् रीवयेलफेयर सडक ःतरो�ती

१ पाँचथर 44

1203 िफिदम न.पा. वडा नं. ४ थाक्लेमा मध्य पहाडी राजमागर् बाट Land fill site जोड्ने सडक ःतर उन्तती कायर् १ पाँचथर 40

1204 घण्टाघर चोक(िज. ू. का.) - गोलधारा - साॄाङ खोला सडक ःतर उ�ती कायर् १ पाँचथर 60
1205 िफिदम न.पा. वडा नं. १ िःथत िशवालय शिन�रे हाट िनमार्ण १ पाँचथर 20

7. 34701108 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम

8. 34701110 नयाँ शहर आयोजना
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ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

1206 िजल्ला अदालत- परुानो आिमर् क्याम्प - िव�ा वरदान ःकुल - �ा�ी धारा सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 32
1207 नयाँ सहर आयोजना कायार्लय िफिदमको कम्पाउण्डमा पािकर् ङ सेड, वेिटङ सेड तथा ल्याण्ड ःकेिपङ कायर् १ पाँचथर 5
1208 िब.पी. पाकर्  (िजल्ला ूहरी कायार्लय अगाडी) िनमार्ण सधुार १ पाँचथर 5
1209 िफिदम न.पा. वडा नं. ५ ठूलो पधेँरा - माने डाँडा - िशवधर ूा.िव. सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 8
1210 िफिदम न.पा. वडा नं. ५ िसन्धपुौवा गाउँ-िशवधर ूा िव - सरिसउँला - िशवाखोला सडक ःतरउ�ती १ पाँचथर 40
1211 नाम्द-ुढोडेनी-का�ीके-मालबाँसे-साँघवुोटे सडक िनमार्ण १ पाँचथर 45.4
1212 िफिदम नपा वडा नं. ८ सकेुपोखरीमा पाकर्  िनमार्ण १ पाँचथर 24
1213 िफिदम नपा वडा नं. ३ ौे� चोक - जम्ब ुगफुा - िरङरोड सडक ःतर उ�ती १ पाँचथर 40
1214 िफिदम नपा वडा नं. ८ पौवा भ�याङ - सकेुपोखरी - लाहाकुल डाँडा सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 40
1215 िफिदम नपा वडा नं. ८ इथङु - ठूलो भालखुोप - फुल्पा सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 40
1216 िफिदम नपा वडा नं. ६ पात्ले भ�याङ - िसवा - नवमी डाँडा सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 40

1217 िफिदम नपा वडा नं. ८ तमाखे - िऽवेणी - प�मी दोभान - िपपलबोटे (िफनपा वडा नं १२) सडक ःतरो�ती १ पाँचथर 40

1218 नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको Readjustment Plan तथा िफल्डमा जग्गा छु�ाउने कायर् १ पाँचथर 3.7

1219
िफिदम नगरपािलका वडा.नं. १ िःथत िफिदम बजार ठाडो लाईन सडक तथा बजार िभऽका अन्य मखु्य सडकह� पक्की 
गन� कायर्(दोौो चरण)

१ पाँचथर 254.3

1220 िफिदम नयाँ शहरमा DPR तयार गरी सभा हल िनमार्ण कायर् १ पाँचथर 1

1221
िफिदम नगरपािलका वडा.नं. १ िःथत िफिदम बजार ठाडो लाईन सडक तथा बजार िभऽका अन्य मखु्य सडकह� पक्की 
गन� कायर्

१ पाँचथर 500

1222 गणेशमान पाकर्  िनमार्ण सधुार । (दोौो चरण) १ पाँचथर 8

1223
िसबालय-था�सा� ःकूल- नया सहरको कायार्लय भवन हुँदै नेपालटार जग्गा एिककरण आयोजना ःथल पगु्ने बाटो 
िनमार्ण सधुार

१ पाँचथर 1

1224 मािथल्लो गाउ िःथत कायार्लयको जग्गामा Compound Wall सिहतको Quarter िनमार्ण कायर् । १ पाँचथर 1
1225 नया बसपाकर्  - जोरसाल सडक िनमार्ण सधुार (दोौो चरण ) १ पाँचथर 1
1226 पल्लो टार - िसन्ध ुपौवा - ितन माउले सडक िनमार्ण सधुार (ूःतािवत Ring Road को पिहलो खण्ड) १ पाँचथर 1
1227 मःुकान चोक - बसपाकर्  सडक िनमार्ण सधुार दोॐो चरण १ पाँचथर 10
1228 िडिपआर अनसुार Landfill Site िनमार्ण । १ पाँचथर 45
1229 नेपाल टार जग्गा एिककरण आयोजनाको कायार्न्वयन गन� । १ पाँचथर 1
1230 िफिदम बस पाकर्  िनमार्ण १ पाँचथर 1
1231 रािमतेमा View Tower सिहतको पाकर्  िनमार्ण । १ पाँचथर 1
1232 िडिपआर अनसुार खेलकुद मैदान िनमार्ण । १ पाँचथर 10
1233 िफिदम नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। १ पाँचथर 10
1234 पाँचथर िजल्ला िफिदम न.पा. ३ सिुम्नमाबाट रानीटार घमुाउने कच्ची कृिष सडक ःतरो�ित १ पाँचथर 1

1235
मेची राजमागर्-चारबारे देिख कारागार लाईन हुँदै रा.िब.से धारा सम्म र िकँरात चोक देिख था�सा� खोल्सी हुँदै नमनुा 
लाइन बाट सम्म जोड्ने सडक िनमार्ण सधुार कायर्

१ पाँचथर 30

1236 िरङरोडको दोॐो खण्ड अन्तगर्त जोरकुलो-ितनमौले-तालखर्क-(कुंण मिन्दर) मेची राजमागर् सम्मको सडक िनमार्ण सधुार १ पाँचथर 50

1237
साम्दीन देिख िफदीम बजार जोड्ने सडक िनमार्ण सधुार (क) वडा.नं.२ एस टिन�बाट राजेश इवाको घर हुँदै हेली 
प्याड ओिदन भ�ाङ जाने मोटर बाटो ःतर उ�ती योजना (ख) नेपालटार लेन्ड पिुल�बाट फेमेली क्वाटर जाने मोटर 
बाटो ःतर उ�ती योजना (ग) मेची राजमागर् ओदीन िततरीबोटे-बःबोटे-गैरीखेत-साम्दीन ःकुल जोड्ने सडक

१ पाँचथर 60

1238 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् १ पाँचथर 5
1239 Landfill site को IEE/EIA सिहतको DER तयार गन� कायर् १ पाँचथर 5

44



45

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

1240 िरङ रोड तेॐो खण्ड (मािथल्लो गाउँ-क�नजंघा िट ःटेट-का�ीके-साॄाङ-िचसापानी) को DER तयार गन� कायर् १ पाँचथर 5

1241 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) १ पाँचथर 2
बसन्तपरु नयाँ शहर - ते॑थमु 1052

1242 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) १ तेअथमु 2
1243 टुटे उध्यान होमःटे फुटशयाक तथा सडक िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 85
1244 संसरे हदु� वडा नं. ६ को कायार्लय हदु� वरडाँडा सडक ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 85
1245 डीईआर बमोिजम धन�पा तथा पात्ले पोखरीमा पयर्टिकय पूवाधार िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 24
1246 देउराली बसपाकर्  ढलान तथा पूवार्धार िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 24
1247 डीईआर बमोिजम बसपाकर्  देिख नेम्बांग ःकूल जाने बाटो ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1248 बसन्तपरु सांःकृितक पाकर्  तथा ःमािरका िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 40
1249 वडा न ९ िःथत रानीटार जुगेँटार हदैु काडे िरंगरोड तथा िचयाबगान चौतारा सडक ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 40
1250 वडा न ३ िःथत िफ�ेमूल खानेपानी योजना ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1251 िचऽे दांगपा सडकको ४ न वडा कायार्लय खण्ड ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1252 वडा न ५ िःथत दारेगौडा दंगापा सडक ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1253 बसन्तपरु मसुांखेल सडक ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1254 महाले चौतारा च्याप्चे िशवालय चिम्चंग सडक ःतरो�ित कायर् १ तेअथमु 24
1255 लसनेु-संसारे-सोल्मा-मंगलबारे सडक िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 80
1256 बसन्तपरु केबकु सडक िनमार्ण (ःवीकृत खिरद ग�ुयोजना बमोिजम) (बमागत) १ तेअथमु 85
1257 डीईआर बमोिजम धन�पा तथा पात्ले पोखरीमा पयर्टिकय पूवाधार िनमार्ण कायर् (दोॐो चरण) १ तेअथमु 30
1258 डीईआर बमोिजम बसन्तपरु जग्गा एिककरण आयोजना सडक ढल कायर् १ तेअथमु 50
1259 डीईआर बमोिजम बसन्तपरु नयाँ सहरमा land fill site िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 50
1260 खेल मैदान देिख ूहरी चौिक सम्म सडक िनमार्ण (दोॐो चरण) १ तेअथमु 1
1261 िडइआर बमोिजम बसन्तपरु नयाँ शहरमा नगरपािलका के्षऽ समेट्ने गिर १० िक.िम. िर�रोड िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 50
1262 िपंगलुा खोला िह�आल खानेपािन योजना िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 50
1263 िडईआर बमोिजम सावर्जिनक पाकर्  िनमार्ण (दोॐो चरण) । १ तेअथमु 2
1264 चोलङुग पाकर् मा िसमा पखार्ल तथा अन्य सांःकृितक पूवाधार िनमार्ण कायर् १ तेअथमु 60
1265 िडईआर बमोिजम बसन्तपरु खेल मैदान ःतरउ�ती कायर् (दोॐो चरण) १ तेअथमु 50
1266 बस�तपरुमा बसपाकर्  देिख बस� मा. िब. सम्म ढलान गन� कायर् १ तेअथमु 2
1267 िडइआर बमोिजम बसन्तपरु सावर्जिनक बसपाकर्  िनमार्ण गन� कायर् १ तेअथमु 2
1268 हिःपटल चोक देिख चोलङु पाकर् सम्म सडक ःतरउ�ती तथा ढलान कायर् १ तेअथमु 85
1269 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् १ तेअथमु 5
1270 IDP अनसुार पूवार्धारह�को EIA/IEE तयार गन� कायर् १ तेअथमु 5
1271 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) १ तेअथमु 1

धनकुटा ःमाटर् िसिट 75
1272 धनकुटा ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। १ धनकुटा 75

रंगेली नयाँ सहर 385
1273 ओली चोक देिख उ�र रन्जनी चोकसम्म कालो पऽे दवैुतफर्  फुट्पाथ सिहत पक्की नािल िनमार्ण- रंगेली ३ १ मोर� 40

1274
मंगलबारे दगुड फ्म देिख मंगलबारे चोक र भलवुा पलु देिख नहरसम्म जाने सडक कालो पऽे दवैुतफर्  फुट्पाथ सिहत 
पक्की नािल िनमार्ण- रंगेली २

१ मोर� 40

1275 दोहमाना हिटया कृिष बजार िनमार्ण १ मोर� 80

1276
रङेली नयाँ सहर, मोरङ-रंगेली न.पा. वडा नं. ६ र ७ ओम आईस िबम हदैु रंगेली प.मा.िव. रामबाब ुिचया पसल र 
थाना ६ल हदैु घाघी खोला भन्सार कायार्लय कानेपोखरी सडक सम्मको बाटो पक्की नाला सिहत कालो पऽे गन� कायर्।

१ मोर� 225
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बलवा नयाँ सहर 496
1277 बलवा न.पा.-३मा िडिपआर तयार गरी कािरक ःथान पोखरीको सौन्दरीकरण तथा घाट िनमार्ण गन� कायर्। २ महो�री 40
1278 चबपथ िनमार्ण (बलवा न पा को बलवुा बजार देिख रोजा बजार हुँदै पडौल हलुाकी सडक सम्म) २ महो�री 40
1279 बनौटा बजार देिख पिरबमा सडक सम्मको नाला कालो पऽ सिहत पक्की सडक िनमार्ण २ महो�री 40
1280 पडौल बजार देिख ितलगाड हुँदै बन्चौरी बिदर्या िव�ालय- हटी सम्म सडक िनमार्ण २ महो�री 40
1281 ववा नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ महो�री 16
1282 बलवा न.पा.-३मा कािरकथान ग�ुयोजना अन्तगर्त पूवार्धार िनमार्ण गन� कायर्। २ महो�री 80

मनरा नयाँ सहर 240
1283 मनरा बजारको ःतरो�ती कायर् २ महो�री 40
1284 मनरा टोलमा सडक नाली िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् २ महो�री 40
1285 मनरा बजार देिख सोनौल जाने सडक कालो पऽे २ महो�री 40
1286 मनरा देिख क�ी सम्म सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती २ महो�री 40
1287 हलुाकी सडकबाट निुनया टोल मनरा सडक िनमार्ण तथा ःतरे�ती २ महो�री 40
1288 मनरा नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ महो�री 40

ॄम्हपरुी नयाँ सहर 305

1289
भेल्ही ॄहम्परुी िऽभवुन नगर जोड्ने जालधर कमलदेब मा िव देिख मोहन बाबाको मठ हुँदै गोवरिहया पोखरी हुँदै 
ूाथिमक िव�ालयसम्म्को सडक तथा नाला िनमार्ण तथा ःतरो�ती

२ सलार्ही 80

1290 ॄहम्परुीमा नाली सिहत सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती २ सलार्ही 145
1291 भेल्ही बजारमा पूवार्धार िनमार्ण २ सलार्ही 40
1292 ॄहम्परुी नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ सलार्ही 40

ई�रपरु नयाँ सहर 280
1293 इ�रपरु नयाँ सहर, सलार्ही- इ�रपरु- ४ सागरनाथ खाल्टेबजार व्यवःथापन कायर् २ सलार्ही 40

1294
इ�रपरु नयाँ सहर, सलार्ही- इ�रपरु- ४ सागरनाथ खाल्टेबजार देिख पोखरी डाडाँ िपपल बोट हदैु फुलझोर सम्म जाने 
सडक तथा नाला िनमार्ण

२ सलार्ही 136

1295
ई�रपरु नगरपािलका वडा नं. ४ को शन्सफरमर चोकदेिख पि�म गनु्िी बजार हुँदै क्याम्पस चोकसम्म जाने सषक 
कालोपऽे तथा वडा नं. सागरनाथको बाँकी सडक तथा नालाह� िनमार्ण गन�

२ सलार्ही 64

1296 ई�रपरु नगरपािलका वडा नं. ४ सागरनाथको खाल्टेबजारमा बाँकी रहेको हाट बजारको ःतरो�ती गन� कायर् २ सलार्ही 24
1297 ई�रपरु नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ सलार्ही 16

शम्भनुाथ नयाँ सहर 355

1298
सम्भनुाथ नयाँ सहर, स�री-ःथािनय तहको समन्वयमा िडिपआर तयार गरी 2-2 वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन 
गन� अन्तगर्त राजमागर्को देवधार पलु देिख दिक्षण िडहबार थान लगायत शम्भनुाथ न.पा. के्षऽका अन्य सडकह� 
िनमार्ण तथा कठौना बजार के्षऽको ःतरो�ती गन� कायर्

२ स�री 240

1299 सम्भनुाथ नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ स�री 40
1300 िमच�याँ ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ स�री 75

मौलापरु नयाँ सहर 905
1301 मौलापरुमा िपकिनक ःपट िनमार्ण २ रौतहट 125
1302 मौलापरु नयाँ शहर- अजगैवी- पथराबधुरा- सगैया सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती २ रौतहट 120
1303 मौलापरु नयाँ शहर- बजार पूवार्धार तथा नाली िनमार्ण- बजार पाकर्  िनमार्ण २ रौतहट 80

1304
मौलापरु नयाँ शहर- मौलापरु- गम्हरीया र मौलापरु - पतौरा, िसतलपरु- बैरगिनया, पतौरा - गम्हरीया सडक िनमार्ण 
तथा ःतरो�ती

२ रौतहट 200

1305 मौलापरु नयाँ शहर- बसपाकर्  िनमार्ण २ रौतहट 220
1306 सोनरीया सडक िनमार्ण तथा ःतोर�ती कायर् २ रौतहट 40
1307 मयार्दापरु सडक िनमार्ण तथा ःतोर�ती कायर् २ रौतहट 40
1308 मौलापरु नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ रौतहट 40
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1309
मौलापरु नयाँ शहर- मौलापरु- गम्हरीया र मौलापरु - पतौरा, िसतलपरु- बैरगिनया, पतौरा - गम्हरीया सडक िनमार्ण 
तथा ःतरो�ती दोौो चरण

२ रौतहट 40

कटहरीया नयाँ सहर 608
1310 कटहरीया नयाँ शहर - बजार पूवार्धार तथा ःतरो�ती २ रौतहट 240
1311 कटहरीया नयाँ शहर- िववाह भवन िनमार्ण २ रौतहट 160

1312
कटहरीया नयाँ शहर- बहादरुपरुमा सडक ममर्त तथा िनमार्ण सधुार, िवितर् सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती, जमिुनया 
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती

२ रौतहट 160

1313 कटहरीया नयाँ शहर- रामजानकी मिन्दर पोखरी संरक्षण २ रौतहट 16
1314 डमुिरया जाने सडक ःतरो�ती कायर् २ रौतहट 16
1315 कटहरीया नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ रौतहट 16

चन्िपरु ःमाटर् िसिट 75
1316 चन्िपरु ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ रौतहट 75

महागढीमाई नयाँ सहर 352

1317
महागढीमाई नयाँ शहर- बिरयारपरु धमर्शाला देिख बबआुईन मैिनटोल जाने बाटो, हलुाकी सडक देिख भिन्सया टोल 
हुँदै गिढमाई मिन्दरसम्म सडक, हलुाकी सडकको िपपलबोट देिख मैिन हुँदै बिरयापरु बजारसम्म र बिरयारपरु गायऽी 
चोकदेिख बबआुईन सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती ।

२ बारा 40

1318 महागढीमाई नयाँ शहर- तेलकुवा सडक िनमार्ण तथा छठघाट िनमार्ण कायर् । २ बारा 40
1319 बबआुईन ��बाबा देिख मधरुी बजार हुँदै थलही निदसम्म बाटो तथा नाला ःतरो�ती १.५ िक.मी. २ बारा 40
1320 हलुाकी सडक देिख धरमपरुको दिक्षणको कल्भटर् (परुानो िव�ालय) सम्म बाटो तथा नाला ःतरो�ती २ बारा 40
1321 मलहनी देिख िसमरा हलुाकी मागर् सम्म बाटो तथा नाला ःतरो�ती २ बारा 40
1322 महागढीमाई नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ बारा 40
1323 DPR सिहत महागिढमाईको मसुलमान टोलको शन्सफरमर देिख गणेश चोक सम्म सडक िनमार्ण २ बारा 56

1324 हलुाकी राजमागर्मा पन� अरनामा चोक देिख दिक्षण पन� बिनर्हार, कंचनपरु हदैु गण्डक नहरसम्मा सडक िनमार्ण २ बारा 56

िनजगढ ःमाटर् िसिट 120
1325 िनजगढ ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। २ बारा 120

खकु�ट नयाँ शहर - िसन्धुली 1060.2
1326 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� बाग्मती िसन्धलुी 1
1327 एिककृत िवकास योजन कायार्न्वयन अन्तगर्त नयाँ सहर के्षऽमा बहउु�ेिसय सामदुाियक भवन िनमार्ण गन� । बाग्मती िसन्धलुी 5
1328 एिककृत िवकास योजना कायार्न्वयन अन्तगर्त नयाँ सहर के्षऽमा एिककृत सहरी सेवा केन्ि िनमार्ण गन� । बाग्मती िसन्धलुी 5
1329 खकु�ट नयाँ सहरमा कबोडर् हल िनमार्ण । बाग्मती िसन्धलुी 5
1330 सामदुाियक पसुतकालय भवन िनमार्ण, ब�थान डाँडा (भवन िनमार्ण समदुाियक) बाग्मती िसन्धलुी 5
1331 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) बाग्मती िसन्धलुी 5
1332 ठुलागाउँ जाने बाटो बाग्मती िसन्धलुी 120
1333 गैराटोल िदहीडाँडासम्मको बाटोको ःतरो�ित कायर् बाग्मती िसन्धलुी 80

1334
सनुकोिश र तामाकोशी नदीको संगम ःथलमा रहेको नमर्दे�र महादेव िऽवेिणधामको ःतरो�ती गरी धािमर्क पयर्टन 
ूबधर्न गन� कायर् (दोौो चरण) ।

बाग्मती िसन्धलुी 24

1335 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर् (तेौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 280
1336 िडिपर बमोिजम सझाचोक -किकर् टोल -कुसगाउ-अचर्ले मािथलोबेशी ःतरोउनीित गन� कायर् (दोौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 107.2
1337 िब. पी. राजमागर् देिख डाँडा कटेरी सम्म बाटोको ःतरोउनीित गन� कायर् (दोौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 96
1338 िडिपआर वमोिजम मखु्य बजार के्षऽमा सडक तथा ढल िनमार्ण गन� (दोौो चरण) । बाग्मती िसन्धलुी 20
1339 अँधेरी खोलामा तटबन्ध िनमार्ण गन� कायर् (दोौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 80
1340 िदही टोलको परुानो बिःत के्षऽमा सडकको ःतरो�ित गन�(◌ोौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 40
1341 िसन्धिुलगढ़ी पिरसर सधुार गन� (दोौो चरण)। बाग्मती िसन्धलुी 40
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1342 फोहोर मैला संकलन तथा व्यवःथापन केन्ि िनमार्ण कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 1
1343 नयाँ सहर के्षऽ िभऽ कृषी उपज संकलन केन्ि िनमार्ण कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 1
1344 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर्। बाग्मती िसन्धलुी 1
1345 खकु�ट नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 24

1346
सनुकोिश र तामाकोशी नदीको संगम ःथलमा रहेको नमर्दे�र महादेव िऽवेिणधामको ◌्तरो�ती गरी धािमर्क पयर्टन 
ूबधर्न गन� कायर् ।

बाग्मती िसन्धलुी 1

1347 िभमे�र खकु�टमा सहरी खानेपानी आयोजना िनमार्ण तथा संचालन । बाग्मती िसन्धलुी 1
1348 िभमेशवर बडा नं ९ सम्म नयाँ सडक ःतरोनित कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 1

1349 िभमे�ोर गा.िब.स. मािथल्लो बेसी वडा न: ९ देिख िब.पी लोकमागर्को खोज चोक सम्म सडक ःतरो�ती कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 1

1350 िडिपआर वमोिजम मखु्य बजार के्षऽमा सडक तथा ढल िनमार्ण गन� । बाग्मती िसन्धलुी 1
1351 घिुमर् चोक देिख वडा नं. ५ चैनपरु डांडा जाने सडक ःतरोनित कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 20
1352 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान अनसुार सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर्, फेज २। बाग्मती िसन्धलुी 50
1353 गोलन्जोर वाडर् न. ७ रहेको गणेश मिन्दर संरक्षण तथा पबुर्धार िनमार्ण गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1354 िब. पी. राजमागर् देिख डाँडा कटेरी सम्म बाटोको ःतरोउनीित गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1355 िडिपआर बमोिजम सझाचोक -किकर् टोल -कुसगाउ-अचर्ले मािथलोबेशी ःतरोउनीित गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1356 अँधेरी खोलामा तटबन्ध िनमार्ण गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1357 सनुकोशी नदी घाट िनमार्ण गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1358 अँधेरी खोला ( घमुीर् चोक ) मािथ डाडामा पाकर् को ःतरोउनीित गन� कायर् बाग्मती िसन्धलुी 1
1359 जग्गा िबकास योजना के्षऽमा बाटोमा परेका घर, गोठ, टहरा को मआुब्जा। बाग्मती िसन्धलुी 16
1360 खकु�ट बजार के्षऽमा साबर्जिनक शौचालय िनमार्ण बाग्मती िसन्धलुी 1
1361 िदही टोलको परुानो बिःत के्षऽमा सडकको ःतरो�ित गन� बाग्मती िसन्धलुी 1
1362 िसन्धिुलगढ़ी पिरसर सधुार गन� बाग्मती िसन्धलुी 1
1363 नयाँ सहर के्षऽमा फोहोर मैला स कलन तथा व्यवःथापन केन्िको डी.पी.आर तयार गन� कायर् । बाग्मती िसन्धलुी 5
1364 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) बाग्मती िसन्धलुी 15

बैरेनी गल्छी नयाँ शहर - धािद� 1270
1365 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन�। बाग्मती धािद� 5
1366 कृिष उपज संकलन केन्ि िनमार्ण। बाग्मती धािद� 5
1367 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) बाग्मती धािद� 5

1368
बैरेनी ःवाःथ्य चौकी बाट ौी नं ६ बािहनी ,िजंटेटार एकीकृत सरकारी भवन हदैु अम्ले�र मिन्दर पथृ्वी राजमागर् 
जोड्ने मोटर बाटो गल्छी ६ करीब २ िक.मी. नाली ,कालोपऽे वा आर.सी.सी ढलान गन� कायर् |

बाग्मती धािद� 160

1369
बाईस िकला ,फोःटार दिलत बःती हदैु भोटे पलांग डल्टार खण्टार सम्म जाने मोटर बाटो गल्छी ७ मा करीब ५ 
िक.मी. मा ःतर�ित कायर् |

बाग्मती धािद� 80

1370
मासटारबाट रणकाली मिन्दर सम्म जाने मोटर बाटो िनमार्ण कायर् (बाकी ँभागमा) |(phase 2) वडा नं ४ ,करीब ५ 
िक.मी. |

बाग्मती धािद� 160

1371
रण कालीका मिन्दर पिरसर िभऽ पक्की बाटो िनमार्ण ,ढल व्यवथापन ,खानेपानी व्यवःथापन र थप पिरसर सधुार कायर् 
|(phase -2)

बाग्मती धािद� 120

1372
अम्ले�र मिन्दर पिरसर िभऽ रहेको िपकिनक ःथल मा खानेपानी व्यःथापन को लािग डीप बोरीगं गन� कायर् | साथै 
सोलार जडान र ूितकछाल्य िनमार्ण कायर् समेत | वडा नं. ६ गल्छी | (phase-2)

बाग्मती धािद� 40

1373
क्ल्लेरीटार िशवालय मिन्दर बेलबोट राताचौर हदैु सनु्टार सम्म नाला र मावेल सिहत ःतर�ित गरी मोटर बाटो बनाउने 
कायर् वडा नं. १ मा |

बाग्मती धािद� 80

1374 २२ िक. मी. डल्टार खन्टार सडक मा कालोपऽे गन� कायर् बाग्मती धािद� 280
1375 गल्छी रसवुागढी लोकमागर्को दायां बायां गल्छी बजार के्षऽमा हिरयाली सिहत फुटपाथ िनमार्ण । बाग्मती धािद� 6.2
1376 िचसापानी आउनपलङ वाझागाउ पालपचोक काईिलखकर्  सडक ःतोर�ित (िडपआर बमोिजम) । बाग्मती धािद� 65.55

48



49

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

1377
गिल्छपलु जोिगकाठको बोट सािधखोला राताचौर डिुमर्चौर सडक ःतरो�ित (िडपआर बमोिजम) (ःवीकृत खिरद 
ग�ुयोजना बमोिजम) ।

बाग्मती धािद� 60.25

1378
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ित (क. िचसापानी - भ�ाटार-सेप्ले फाँट-चना◌ैटे फाँट हुँदै माकुला सम्म जाने मा◌ेटरबाटा◌े 
िनमार्ण । कल्लेिरटार कािमपाटा घतीर्बारी हुँदै गगते फोःटार सडक, ख. भन्ज्याङ खािनगाउँ बदासे, भदौरे, िचउरी 
थमु्का हुँदै हाँिडखोला जाने सडक, ग. गोगनपानी १,२,३ मा सडक िनमार्ण ।

बाग्मती धािद� 75

1379 २२ िकिम डल्टार खन्टार हुँदै गल्छी चोक आउने ६ िकिम चबपथ िनमार्ण कायर् । बाग्मती धािद� 1
1380 अमले�र मिन्दर पिरसरमा वाल उ�ान तथा िपकिनक ःथल िनमार्ण कायर् . बाग्मती धािद� 5

1381
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ित (क. कल्लेिरटार (झो.प.ु)घितर्टार सालटार भन्ज्याङ हदैु कल्लेिरटारसम्म किरब ४ 
िक.िम. (तेॐो चरण), ख. वैरेिन ८ मछेडी खोलाÑःवारा थमु्का हुँदै फाँसटार २२ िकिम जोड्ने ४ िक.िम.

बाग्मती धािद� 5

1382 मासटारबाट रणकाली मिन्दर जाने सडक िनमार्ण कायर् . बाग्मती धािद� 60
1383 रणकाली मिन्दर पिरसर सधुार समेत) िनमार्ण कायर्। बाग्मती धािद� 5
1384 गोठ डाँडा आपँचौर िबतार् डाँडा थाल्चौर सािगने किमभन्ज्याङ िसवार्नी छहरा वडा.नं. ५ बाग्मती धािद� 5
1385 माःटार फेदी चौतारा चरीअिमले ज्यािमरे चौर बागमारा तामसिलङ सडक वडा.नं. ४ बाग्मती धािद� 5
1386 फोःटार-दीप-पािरलाछाप-दलाङ हुँदै डुॆ  ेचौर-सनु्टार वडा.नं. १ बाग्मती धािद� 5

1387 पाडरीचौर-कुसमुडाँडा-राह ुडाँडा तोरी खकर् -गोठाले भन्ज्याङ-िसःनेखकर्  भदौरे हुँदै काकीर् डाँडा वडा.नं. ६ बाट ४ सम्म बाग्मती धािद� 5

1388 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् बाग्मती धािद� 5

1389 ल्यान्डिफल साईड िनमार्ण गल्छी ६ (िचरौदी खेत भन्दा मािथ रातो डाँडा मूिनको जग्गामा) डी.पी.आर. गन� कायर् | बाग्मती धािद� 15

1390
जैसी काल िसमपानी ,देउराली बाघ बच्छ्ला मिन्दर चलुी सम्म मोटर बाटो वडा नं. ८ मा नाली ,माभेल तथा 
कालोपऽे समेत |

बाग्मती धािद� 7

1391 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) बाग्मती धािद� 5
भरतपरु ःमाटर् िसिट 235

1392 बदर्घाट दबैला सखुौरा सडक िनमार्ण बाग्मती िचतवन 80
1393 सनुवल बदर्घाट सखुौरा सडक तथा भमुही दिुम्कबास सडक बाग्मती िचतवन 80
1394 भरतपरु ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। बाग्मती िचतवन 75

पाल�ुटार ःमाटर् िसिट 112.5
1395 पालङुटार ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। गण्डकी गोरखा 112.5

वािलङ ःमाटर् िसिट 75
1396 वािलङ ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। गण्डकी ःया�जा 75

डुॆ ेभन्सार नयाँ शहर - तनहुँ 1216
1397 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� । गण्डकी तनहुँ 1
1398 नयाँ सहर आयोजनाको भवनको थप तल्ला िनमार्ण गन� कायर् । गण्डकी तनहुँ 50
1399 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) गण्डकी तनहुँ 4.6
1400 नयाँ सहर आयोजना अन्तगर्तको सडकह�मा सडक मारिकंग र संकेत िनमार्ण गन� कायर्। गण्डकी तनहुँ 20

1401
विन्दपरु गाउँपािलकामा दईु वटा सहरी सडक िनमार्ण (विन्दपरु िर�रोड िनमार्ण/याम्पा बस ूितक्षालयदेिख विन्दपरु रोड 
िनमार्ण)

गण्डकी तनहुँ 300

1402 बिन्दपरु १ िवमल नगर पथृ्वी राजमागर् देिख िशध्द गफुा जाने सडक तथा िसढी िनमार्ण गण्डकी तनहुँ 1
1403 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर्। गण्डकी तनहुँ 31.4
1404 िडिपआर बमोिजमको बसपाकर्  िनमार्ण गन� । गण्डकी तनहुँ 1
1405 भा.न.ुपा. र बिन्दपरुमा न.पा. मा १-१ वटा सावर्जनीक शौचालय िनमार्ण गण्डकी तनहुँ 1
1406 डुॆ  ेभन्सार नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । गण्डकी तनहुँ 85
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1407
िडईआर वमोिजम उल्लेिखत सडकह�को ःतरो�ित गन� ।(क. मिहला िवकास भवन-फुटवल माउन्ड सडक, ख. 
ग�ुङटार-भकुभकेु सडक, ग. डुॆ वेेिश सडक-ूहरी चौिक-पिृथ्व राजमारग सम्म, घ. दमौली चौतारा-राम्चे सडक, ङ. 
अिमिलपाटा-भजुा फ्याक्शी सडक िनमार्ण र ःतरो�ती गन� कायर्।

गण्डकी तनहुँ 212.5

1408 बिन्दपरुमा View Tower तथा View Tower जाने सडक िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 1
1409 भन्सार ठूलो वगैचा िभमसेन थमु्की जाने बाटो -िसँडी िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 1

1410
डुॆ  ेचन्िवित सडक देिख मनकामना शस� ूहरी गण डुॆ  ेवेशीशहर सडकसम्म र डुॆ  ेचन्िावित सडक - ूगितमागर् 
सडक िनमार्ण कायर् दोॐो चरण ।

गण्डकी तनहुँ 212.5

1411 विन्दपरु १ डुॆ  ेवजार देिख वाघदले डाँडासम्म पैदल मागर् िनमार्ण गरी पाकृत ढंुगे वगैचा िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 1
1412 भान ु१ जय बधु्दचिण्डःथान खानेपानी आयोजना गण्डकी तनहुँ 1
1413 भान ुन० पा० १ मा हिरयाली तथा मनोर�न पाकर्  िनमार्ण गण्डकी तनहुँ 1
1414 भान ुन.पा.वडा नं. २ भान ुचोकमा मंच िनमार्ण र पिरसर सधुार गण्डकी तनहुँ 1
1415 डुॆ Ñेभन्सारÑ नारे�रटार सडक ःतरो�ती गन� (सडक पेटी, सोलार बित सिहतको) गण्डकी तनहुँ 78
1416 यामपा बस पाकर्  ूितक्षालय देिख सयपऽी आमा समहुको सम्म कृिष मोटर मागर्को ःतरोऽित गण्डकी तनहुँ 1
1417 बिन्दपरुमा पयर्टिकय ताल िनमार्ण । गण्डकी तनहुँ 1
1418 बन्दीपरु १ मा तरकारी तथा फलफूल हाटबजार (Market Center) िनमार्ण गण्डकी तनहुँ 1

1419

सडक िनमार्ण र ःतरो�ती गन� कायर्ः -क. दमौली चौतारा-गंगटे खोला-रङगशाला-जलिवरे सडक, ख. कःयाणटार 
मोटरमागर्, ग. भान ुनपा ३ तरुतरेु बजारमा सडकपेटो तथा सडक, घ. याम्पा बस ूितक्षालय देिख सयपऽी आमा 
समहुको भवन सम्म कृिष मोटर मागर् को ःतरो�ित ङ ओमबोटे - भकुुन्थोक मागर्, च. चिुड-कुमाल गाउ-बाघको खोर-
अचर्ले भन्ज्याङ-बसन्तपरु थािन माई सडक)

गण्डकी तनहुँ 30

1420 भा.न.ु जन्मःथल जाने सडक िनमार्ण कायर् । गण्डकी तनहुँ 170
1421 िडईआर वमोिजम Sanitary Land fill site को िनमार्ण गन� । गण्डकी तनहुँ 1
1422 डुॆ Ñेभन्सार नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। गण्डकी तनहुँ 1
1423 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् गण्डकी तनहुँ 5
1424 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) गण्डकी तनहुँ 2

बिुतर्वा� नयाँ शहर - बाग्ल�ु 811.4
1425 िडिपआर वमोिजम एिककृत शहरी सेवा कन्ि िनमार्ण गन� । गण्डकी बाग्लङु 5
1426 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� गण्डकी बाग्लङु 85
1427 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) गण्डकी बाग्लङु 1.5
1428 िडिपआर वमोिजम कायार्न्वयन गन� । िडिपआर वमोिजम Local Area Plan कायार्न्वयन गन� । गण्डकी बाग्लङु 5
1429 रोड इनभेन्टरी अन्र्तगत सडक ःतरो�ित गन� कायर् । गण्डकी बाग्लङु 246.9

1430
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती (क. बतासे खोला डाँडा मितखारा हुँदै छरछरे केिख चौडेल्ना भबरेटा तथा भबरेटा देिख 
सम्मा बोराथरी हुँदै िबःमोर सडक ःतरो�ती, ख. बिुतर्बाङ देिख िरनाम हुँदै भेलखकर्  जाने सडक, ग. बिुतर्बाङ देिख दलेु 
हुँदै बोङगादोभान जाने सडक,

गण्डकी बाग्लङु 30

1431 बरिपपलदेिख तल्लो नयाँ बःती सम्मको ढल िनकास िनमार्ण । गण्डकी बाग्लङु 50

1432 िनसी भिुज जनता क्याम्पस देिख अःपताल सडक र ढल िनमार्ण तथा ःतरो�ती गन� ३ िक.मी. (बसडे न समेत । गण्डकी बाग्लङु 70

1433 बिुतर्वाङ उपल्लो बजारबाट बसपाकर्  सम्मको सडक तथा शाखा सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती । गण्डकी बाग्लङु 70

1434
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती (क. एकीकृत िवकास योजना बाट सम्भाब्य देिखएका २ वटा शहरी पवुार्धारह� िनमार्ण 
गन�, ख. िवशनुधारा देिख कुत्थाप्ला सम्मको सडक, ग. मध्य पहाडी िजरो िक.मी. देिख देवचोक सम्म सडक, घ 
िरभरहेड शाखा सडक

गण्डकी बाग्लङु 50

1435 बिुतर्बा� नयाँ सहरः सोरवोट देिख भवरेटारसम्मको सडक ःतरो�ती । गण्डकी बाग्लङु 170

1436 बिुतर्बा� नयाँ सहरः मध्ये पहाडी लोकमागर् देिख ख�रीवा� हुँदै िनिशभजुी जनता क्याम्पससम्म सडक ःतरो�ती कायर् । गण्डकी बाग्लङु 5
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1437
बिुतर्बा� नयाँ सहरः विुतर्वा� परुानो वजार मिन्दर देिख िमलन चोक र बसपाकर्  देिख उपल्ले बजार पलु्चोकसम्म सडक 
ःतरो�ती कायर् ।

गण्डकी बाग्लङु 5

1438 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर् । गण्डकी बाग्लङु 1
1439 बर िपपल देिख भवरेटार सम्म िसढी िनमार्ण । गण्डकी बाग्लङु 5
1440 बिुतर्वाङ नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। गण्डकी बाग्लङु 5
1441 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् गण्डकी बाग्लङु 5
1442 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) गण्डकी बाग्लङु 2

बदर्घाट नयाँ सहर 81

1443 बदर्घाट नपामा सभाहल िनमार्ण ५ नवलपरासी पि�म 64

1444
बदर्घाट नयाँ सहर, नबलपरासी- ःथािनय तहको समन्वयमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन 
गन�

५ नवलपरासी पि�म 1

1445 बदर्घाट नयाँ सहरमा DPR तयार गरी सभाहल िनमार्ण गन� ५ नवलपरासी पि�म 1

1446 बदर्घाट सभाहल िनमार्णका लागी DPR तयार गन� कायर् ५ नवलपरासी पि�म 15

िभंमी नयाँ सहर 402
1447 प्यठुानको िभंग ृनयाँ शहरमा बाटुले सामदुाियक भवन जाने बाटो ःतरो�ित । ५ प्यठुान 192
1448 प्यठुानको िभंग ृनयाँ शहरमा स�डदेिख जलकेु हुँदै िचल्सेन पाकर्  जाने बाटो ःतरो�ित । ५ प्यठुान 200
1449 प्यठुानको िभंमी नयाँ सहरमा िडिपआर अनसुार मालङुफाँटमा िचल्सन पाकर्  िनमार्ण गन� । ५ प्यठुान 5
1450 प्यठुानको िभंमी नयाँ सहरमा िडिपआर अनसुार सामदुायीक भवन िनमार्ण गन� । ५ प्यठुान 5

लिुम्बनी ःमाटर् िसिट 112.5
1451 लिुम्बनी ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। ५ �पन्देही 112.5

तलु्सीपरु ःमाटर् िसिट 75
1452 तलु्सीपरु ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। ५ दा� 75

गढवा नयाँ सहर 280
1453 गढवा नयाँ शहर वडा नं. १ जरुाउनी िचसापानी हुँदै धानखोला जोड्ने सडक ःतरो�ित । ५ दा� 40
1454 गढवा नयाँ शहर वडा नं. ५ मधरÑनोखरपरुÑलालपरु हुँदै धरमपरुसम्म जोड्ने सडक ःतरो�ित । ५ दा� 50

1455 गढवा नयाँ सहर, दाङ- बधु्दज्योती ःकुल-िझगाहा गाउँ-बसपाकर्  -देउखरुी गाउँ-हािन्त पाखर-रा�ी पलु सडक िनमार्ण ५ दा� 150

1456 गढवा नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। ५ दा� 40
राजापरु नयाँ सहर 240

1457
राजापरु नयाँ सहर, बिदर्य-नगरपािलकाह�को आविधक योजना कायार्न्वयन गन� - सडक, ढल तथा फुटपाथ 
िनमार्ण।बिदर्या (अन्य)

५ विदर्या 80

1458 राजापरु नयाँ सहर, बिदर्या- राजापरु नगरपािलकामा वसपाकर्  िनमार्ण कायर्। ५ विदर्या 80
1459 राजापरु नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। ५ विदर्या 80

चौरजहारी नयाँ शहर - �कुम 1190.5
1460 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� । कणार्ली �कुम 1
1461 चौरजहारी नयाँ सहरमा Compound Wall सिहतको Quarter िनमार्ण कायर् । कणार्ली �कुम 85
1462 चौरजहारी सभा हल िनमार्ण । कणार्ली �कुम 1
1463 एिककृत सेवाकेन्ि भवन िनमार्ण । कणार्ली �कुम 1
1464 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) कणार्ली �कुम 5
1465 सामदुाियक भवन िनमार्ण क. वडा.नं. १ र ४ ख. वडा न. १,, ३ र ५ कणार्ली �कुम 80
1466 सडक िनमार्ण क. कोटजहारी PHC देखी कोटगाउं सम्म ख. न्याउली वजार देखी मािलका सम्म कणार्ली �कुम 5
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1467 वसपाकर्  देखी क्याम्पस गेट, नयां वजार चोक देखी िश.उ.मा.िव. सम्म सडक िनमार्ण कणार्ली �कुम 5
1468 क. िऽवेणी माझी गाँउ िबजय�री डाँडा सम्म ख. भैसेखोली, थापापाखा हदैु कािलमाटी सडक िनमार्ण कणार्ली �कुम 5
1469 चौरजहारी खानेपानी आयेजना वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ कणार्ली �कुम 5
1470 चौरजहारी नगरपािलका पाकर्  िनमार्ण कायर् क. चौरजहारी ख. कोटजहारी ग. राम जानकी मिन्दर कणार्ली �कुम 5
1471 ल्या्डिफल साईड िनमार्ण चौरजहारी कणार्ली �कुम 5
1472 मेनैनाउली, मन्कोट टाटा हदैु फलाटे जेड्ने सडक िनमार्ण कणार्ली �कुम 5

1473
सडक िनमार्ण क. घारीगाउं देखी मनकोट सम्म ख. घारीपाखा देखी मध्य पहाडी सम्म ग. रामजानकी देखी रानीसागर 
सम्म

कणार्ली �कुम 240

1474
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती (क।अमलाटाकुरागाउँ िमिरकाँडाÑउकाला Ñमल्यािसमसम्म शयाक िनमार्ण कार्यर्( ३ 
िक. िम.), ख. िवजय�रीÑथपुर्डाडाÑकालीमाटीÑमन्कोटÑअमला टाकुराÑनेटा सम्म वाटो िनमार्ण ःतरोिन्त १० िक.मी.

कणार्ली �कुम 50

1475 चौरजहारी बसपाकर्  िनमार्ण दोॐो चरण, बसपाकर्  बाट नयाँ बजार र इ.ू.का. जाने िसिढ िनमार्ण समेत कणार्ली �कुम 1
1476 चौरजहारी बसपाकर्  िनमार्ण कणार्ली �कुम 1

1477
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती (क फलाटे,लािमछाने गाउ देिख बसपाकर्  सम्म,◌े बसपाकर्Ñदेिख भेरीपलु मध्य पहाडी 
मागर् जाने वाटो, ख. लामीछानेगाउ,िटकाचौर,हदैु अमलाटाकुरा को िवदयालय सम्म शयाक खोल्ने कायर्,ग. 
सेराÔजाङगेझिकर् Ôघािरगाउ ,मन्कोट सडक ःतरो�ित ।

कणार्ली �कुम 20

1478 कृिष उपज संकलन केन्ि िनमार्ण । कणार्ली �कुम 85
1479 जग्गा िबकासको ब्लक ◌्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर्। कणार्ली �कुम 1

1480
बसपाकर् , िसम्लेखोला, िऽवेनी, िबजय�री, मेलेनाउली, खहरे, लहरे, िपपलबोट, िूयाटाकुरी, बेतेनी, खहरेसम्म सडक 
िनमार्ण

कणार्ली �कुम 1

1481 चौरजहारीका मखु्य सडकह� कालोपऽे गन� । कणार्ली �कुम 212.5

1482 मैलेनाउली -कालापत्थर -डांडे अमराई-काॄा- ःवाःथ्य केन्ि -कोट-ःमालटाकुरा- नाग्ना सम्मको सडक सतरो�ित कायर् कणार्ली �कुम 1

1483 चौरजहारी नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । कणार्ली �कुम 68
1484 चौरजहारी िरङरोड िनमार्ण कणार्ली �कुम 1
1485 नािखराÑकुरोल हँदै लोकमागर् जोड्ने सडकमा कल्भटर् िनमार्ण ःतरो�ित । कणार्ली �कुम 255

1486
िडईआर बमोिजम फलाटेÑसाखिपपल बजार- बसपाकर्Ñ �कुमे गाँउÑखोचनी सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ित (Ch
0+000- ५+००0) िक.िम ।

कणार्ली �कुम 1

1487 एिककृत िवकास योजनाबाट सम्भाव्य देिखएका २ वटा सहरी पूवार्धारह� िनमार्ण गन� । कणार्ली �कुम 1
1488 ःयालखोला Ñ अम्बाचौर सम्म शयाक खोल्ने कायर् कणार्ली �कुम 1
1489 िपपलबोट, बसपाकर्  र िऽवेनी जाने बाटोमा सडक िनमार्ण तथा ःतरोिन्त, माभेल, नाली िनमार्ण (६५० िम.) कणार्ली �कुम 1
1490 िबजय�री पाकर् , घण्टाघर िनमार्ण कणार्ली �कुम 1

1491
िटका चौर देिख टाटा घारी हुँदै िलहरेु खोला अम्लाटाकुरा जाने बाटो र िऽवेणी माझी गाँउ िबजय�री डाँडा सम्म 
सडक िनमार्ण

कणार्ली �कुम 1

1492 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् कणार्ली �कुम 20
1493 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) कणार्ली �कुम 20

राकम कणार्ली नयाँ शहर - दैलेख 695.6
1494 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� । कणार्ली दैलेख 127.5
1495 सामदुाियक भवन िनमार्ण । कणार्ली दैलेख 42.5
1496 बाँस खोलामा सावर्जिनक म� िनमार्ण । कणार्ली दैलेख 42.5
1497 कभडर् हल िनमार्ण नैनेलमाड कणार्ली दैलेख 42.5
1498 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) कणार्ली दैलेख 1.6
1499 बगरखेत जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर् । कणार्ली दैलेख 50
1500 कानेघाट खोला र राकम कणार्लीको संगम ःथलमा मसानघाट/ूितक्षालय िनमार्ण । कणार्ली दैलेख 1
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1501 िडईआर बमोिजम िसगौडीÑ९ कुमालखाडा देिख िसगौडीÑ८ सम्म (Ch 0+000 - 3+720) सम्म सडक िनमार्ण। कणार्ली दैलेख 1

1502 राकमÑकणार्ली इलाका ूशासनÑ पीपल चौतारा हदु� बाम्ती बगर कुलो सम्म जाने सडक ःतरो�ती । कणार्ली दैलेख 43

1503
खानेपानी आयोजना िनमार्ण (क. कानेगाड खानेपानी आयोजना, ख. धकुाने छडा Ñ कुमालखाडा खानेपानी, िसगौडी, ग. 
पाटकेथान Ñ सा�ेगडा, घ. िभतर खोला खानेपानी आयोजना वडा नं. ३,४,५,६ र ७ , राकम, ङ. भेलतडी खानेपानी 
आयोजना, च. सेलगाउिसगौडी टुनीवगरखानेपानी आयोजना)

कणार्ली दैलेख 50

1504
मध्यपहाडी लोकमागर् देिख देउतीःथान जीरो प्वाइन्ट देिख सरःवती उ० मा० िव सम्म (करीब १ िक० मी०) सडक 
ःतरो�ित कायर् ।

कणार्ली दैलेख 1

1505 राजमागर्को िविभ� ःथानमा याऽ ुूितक्षालय (बस ः�ा�ड) िनमार्ण कणार्ली दैलेख 1
1506 राकमÑकणार्ली नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । कणार्ली दैलेख 50

1507
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् (क. िनमायल(अम्तोला (कालापाटाहलुाक डाडा सम्म जोड्ने सडक (किरब ४ 
िक.मी. लम्बाई), ख. लाटाथान वगड हदैु बड�ख मोटरबाटो (किरब ४०० मीटर लम्बाईको) ।

कणार्ली दैलेख 76.5

1508 मनोरंजन पाकर्  िनमार्ण । कणार्ली दैलेख 5
1509 जाक्सी ( सेलगाउ हदैु सातओखल सम्म जोड्ने मोटर बाटो (किरब ५ िक.मी. लम्बाई) िनमार्ण कायर् । कणार्ली दैलेख 1

1510
सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् (क.िखड्की ज्यूला बजार देिख कणार्ली झोलुंगे पलु सम्मको मोटर बाटो िनमार्ण 
(किरब ५०० मीटर), ख. भेलतडी िदपेन्ि ूा.िव. देिख कणार्ली झोलुंगे पलु सम्मको मोटर बाटो िनमार्ण (किरब ८०० 
मीटर), ग. िनायल ( भाटगाउ हदैु भवानीथान सम्म मोटर बाटो (किरब ७ िक.मी. लम्बाई) िनमार्ण कायर् ।

कणार्ली दैलेख 127.5

1511 तरकारी फलफुल संकलन केन्ि िनमार्ण । कणार्ली दैलेख 5
1512 राकमÑकणार्ली नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। कणार्ली दैलेख 20
1513 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् कणार्ली दैलेख 5
1514 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) कणार्ली दैलेख 2

दलु्ल ुःमाटर् िसिट 75
1515 दलु्ल ुःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। कणार्ली दैलेख 75

भेरीगंगा नयाँ सहर 277
1516 भेिरगंगा नयाँ शहर आयोजना - सभाहल िनमार्ण कायर् कणार्ली सखु�त 20
1517 रामघाट िरगरोडको आबःयक पूबार्धार िबकास कायर् कणार्ली सखु�त 25
1518 ईलाका ूहरी कायार्लय हुँदै नेपाल टेिलकम सम्मको सडक कालोपऽे कायर् कणार्ली सखु�त 25
1519 दशरथपरु ःकूल देिख ब्याआरेहदैु बमुीकोट सम्मको सडक कालोपऽे कायर् कणार्ली सखु�त 25
1520 भालखुोला देिख िचसापानी सडक कालोपऽे कायर् कणार्ली सखु�त 25
1521 भेरी गंगा नयाँ सहर सखु�त -िडिपआर अनसुारको साहरे बसपाकर्  िनमार्ण गन� कणार्ली सखु�त 1
1522 भेरी गंगा नयाँ सहर सखु�त -िडिपआर अनसुारको पयर्टकीय के्षऽको आवँयक पूवार्धार िनमार्ण गन� कणार्ली सखु�त 40
1523 भेरी गंगा नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। कणार्ली सखु�त 1
1524 िछ� ुबजार बसपाकर्  भेिरगंगा-१२, सखु�त कणार्ली सखु�त 70
1525 बहउु�ेशीय कबोडर् हल िनमार्ण भेिरगंगा-१२, सखु�त कणार्ली सखु�त 1
1526 रंगशाला िनमार्ण भेिरगंगा, सखु�त कणार्ली सखु�त 2
1527 भेिर गंगा िर�रोड पक्की नाला सडक िनमार्ण कणार्ली सखु�त 10
1528 हिरत पाकर्  तथा भ्यूटावर िनमार्ण कणार्ली सखु�त 25
1529 बराहडाल पयर्टकीय तथा धािमर्क ःथल िनमार्ण भेिरगंगा -१० कणार्ली सखु�त 5
1530 डमुकोट पयर्टकीय ःथल िनमार्ण कणार्ली सखु�त 2

साँफेबगर नयाँ शहर - अछाम 1394.75
1531 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन� सदुरुपि�म अछाम 28
1532 साँफेबगर नयां सहरमा Multi Proposed Hall िनमार्ण गन� । सदुरुपि�म अछाम 50
1533 शव गहृ िनमार्ण (सा.न.पा. ४ र ६ मा) सदुरुपि�म अछाम 1
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1534 एकीकृत कायार्लयको अवधारणा अनसुार कमर्चारी आवास िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म अछाम 10
1535 साँफेबगर नयाँ सहरमा जग्गा खिरद । सदुरुपि�म अछाम 50
1536 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) सदुरुपि�म अछाम 2

1537
माझको िपपल देिख लनङ माताको मिन्दर र छहरे खोला देिख कलम सम्मको बाटो कालो पऽे गन� तथा नयाँ ट्र्याक 
खोल्ने कायर् ।

सदुरुपि�म अछाम 40

1538 साफेवगर नगरपािलका पयर्टन बोडर् देिख िजमरारी धाम जाने सडक कालोपऽे गन� तथा नयाँ ट्र्याक खोल्ने कायर् । सदुरुपि�म अछाम 40

1539 साँफेबगर हाट बजार देखी ख�ड ितर जाने बाटो कालो पऽे गन� तथा नयाँ ट्र्याक खोल्ने । सदुरुपि�म अछाम 40
1540 साफे नौलाकोट देउझाल हदैु मा�माण्डौ जाने सडक कालो पऽे गन� तथा नयाँ ट्र्याक खोल्ने । सदुरुपि�म अछाम 40
1541 नयाँ शहर के्षऽ अन्तगर्त बजार के्षऽमा नाली िनमार्ण तथा सधुार गन� । सदुरुपि�म अछाम 16
1542 फुलौटी डाँडा सडक िनमार्ण तथा सधुार गन� कायर् । सदुरुपि�म अछाम 16
1543 िहमालय मािब देखी िबमकोट खोलासम्म सडक िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 16
1544 बैजनाथ पाकर्  िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म अछाम 10
1545 जनकल्याण टोलमा खलुा मंन्च िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म अछाम 10
1546 मसानघाट के्षऽको ःतरो�ती गन� कायर् । सदुरुपि�म अछाम 10
1547 नगर खेलकुद मैदान तथा पाकर्  िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 16
1548 साफेवगर नगरपािलका पयर्टन बोडर् देिख िजमरारी धाम जाने सडक िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म अछाम 382.5
1549 बस ःटप / ूितौालय िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 10
1550 साफेमा सडक िवभाग देिख ौीकोट जाने गोरेटो सडक िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 1
1551 साफेवगर नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । सदुरुपि�म अछाम 10
1552 माझको िपपल देिख लनङ माताको मिन्दर र छहरे खोला देिख कलम सम्मको बाटो िनमार्ण कायर्। सदुरुपि�म अछाम 85
1553 िडिपआर अनसुार ल्याण्ड िफल साइट िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म अछाम 20
1554 िडईआर बमोिजम साँफे िजरो प्वाईन्ट देिख ३ िक.िम. सडक िनमार्ण तथा सधुार सम्प� गन� सदुरुपि�म अछाम 25
1555 साफेबगर नगरपािलकामा िभइय ुटावर िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 20
1556 साफे नौलाकोट देउझाल हदैु मा�माण्डौ जाने सडक । सदुरुपि�म अछाम 212.5
1557 िडिपआर अनसुार बसपाकर्  िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 10
1558 साफेवगर वजार िभऽ ढल िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् । सदुरुपि�म अछाम 1
1559 Airport छेउमा track खोली ःतरोऽती कायर्। सदुरुपि�म अछाम 10
1560 तरकारी फलफुल संकलन केन्ि िनमार्ण । सदुरुपि�म अछाम 80.75
1561 जग्गा िबकासको ब्लक प्लान िःवकृित पिछ सीमांकन गरी बाटो खोल्ने कायर् । सदुरुपि�म अछाम 85
1562 साफेबगर नयाँ सहरमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। सदुरुपि�म अछाम 20
1563 जनकल्याण देखी ऐरपोटर् सम्मको कालो पऽे िनमार्ण गने सदुरुपि�म अछाम 20
1564 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् सदुरुपि�म अछाम 5
1565 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) सदुरुपि�म अछाम 2

पाटन नयाँ शहर - बैतडी 610
1566 एिककृत सरकारी भबनको अबधारणा अनसुार नयाँ सहर आयोजनाको भबन िनमार्ण गन�। सदुरुपि�म बैतडी 1
1567 सभा हल िनमार्ण पाटन बैतडी । सदुरुपि�म बैतडी 20
1568 नयाँ सहर आयोजनाको भवनको ममर्त तथा सधुार गन� कायर् । सदुरुपि�म बैतडी 20
1569 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) सदुरुपि�म बैतडी 5
1570 नयाँ सहर के्षऽको बजार के्षऽमा सहरी सडक ःतरो�ित कायर् । सदुरुपि�म बैतडी 80

1571
Construction/Improvement Work of Bus Park at Patan Baitadi (Phase I) पाटन बसपाकर्  िनमार्ण सधुार 
कायर्को गत आ.व.ह�को बाँकी भकु्तानी गन� कायर्

सदुरुपि�म बैतडी 13

1572
Construction of Urban Road Upgradation of main access road at Patan, Baitadi गत आ.व.ह�को बाँकी 
भकु्तानी गन� कायर्

सदुरुपि�म बैतडी 6
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1573 िडईआर वमोिजम पाटन वसपाकर्  िनमार्ण कायर् (तेौो चरण)। सदुरुपि�म बैतडी 80
1574 िडईआर वमोिजम पाटन वसपाकर्  िनमार्ण कायर् । सदुरुपि�म बैतडी 1
1575 "िडईआर वमोिजम ूःतािवत चौराहा धारादेखी पन्चे�र सडक जोड्ने ५ िकिम सडक िनमार्ण । सदुरुपि�म बैतडी 1
1576 पाटन नयाँ सहर के्षऽमा सौयर् व�ी जडान गन� कायर् । सदुरुपि�म बैतडी 10
1577 िडईआर बमोिजम ूःतािवत ल्याण्डिफल साईटसम्म जाने किरव ३.५ िक.मी. बाटो िनमार्ण । सदुरुपि�म बैतडी 20
1578 तरकारी फलफुल संकलन केन्ि िनमार्ण । सदुरुपि�म बैतडी 10
1579 िडिपआर वमोिजम पाटन नयाँ सहरको लागी खानेपानी आयोजना िनमार्ण । सदुरुपि�म बैतडी 15
1580 खोलसी देिख पन्चेशवर सडक िनमार्ण सधुार कायर् सदुरुपि�म बैतडी 10
1581 अनारखोली-मटे-कुक्कु-कफलचौडा-पाटन सडक सदुरुपि�म बैतडी 10
1582 बेडौती-गजुर सडक िनमार्ण सदुरुपि�म बैतडी 127.5
1583 खोड्पे-सल्लेवासा वडा कायार्लय-ठुलीखाली-गैलेक सडक, पा.न.पा. वडा नं. १० सदुरुपि�म बैतडी 10
1584 चचु्चाई-खोल्सी-सकेली-कनेडा बसन्तपरु सडक ःतोर�ित पा.न.पा सदुरुपि�म बैतडी 127.5
1585 तोली पाखाधार-जोलाबाँज चबपथ,सतरो�ती सदुरुपि�म बैतडी 8
1586 भरतपरु खेलमैदान पा.न.पा ५ बसन्तपरु सदुरुपि�म बैतडी 5
1587 IDP अनसुार पूवार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् सदुरुपि�म बैतडी 5
1588 चचु्चाई-खोल्सी-सकेली-कनेडा बसन्तपरु सडकको IEE तयार गन� कायर् सदुरुपि�म बैतडी 5
1589 बेडौती-गजुर सडकको IEE तयार गन� कायर् सदुरुपि�म बैतडी 5
1590 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) सदुरुपि�म बैतडी 15

भजनी नयाँ सहर 255

1591
भजनी नयाँ शहर, कैलाली - ःथािनय तहको समन्वयमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन 
गन� ।

सदुरुपि�म कैलाली 255

िटकापरु ःमाटर् िसिट 75
1592 िटकापरु ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। सदुरुपि�म कैलाली 75

बेलौरी नयाँ सहर 400
1593 बेलौरी नयाँ सहर, कन्चनपरु-शोभाताल तथा कुन्डतालमा कम्पाउन्डवाल िनमार्ण कायर् सदुरुपि�म कन्चनपरु 40

1594 बेलौरी नयाँ सहर, कन्चनपरु- ःथािनय तहको समन्वयमा िडिपआर तयार गरी २ वटा पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन� सदुरुपि�म कन्चनपरु 170

1595 कन्चनपरु िजल्ला बेलौरी न.पा. र पनुवार्स न.पा. को शहरी पवुार्धार िनमार्ण। सदुरुपि�म कन्चनपरु 40
अमरगढी ःमाटर् िसिट 75

1596 अमरगढी ःमाटर् िसिटमा माःटार प्लानको िड.पी.आर तयार भए अनसुार पूवार्धार िनमार्ण कायर् संचालन गन�। सदुरुपि�म डडेल्धरुा 75
नयाँ शहर आयोजना समन्वय कायार्लय 1305.55

1597 मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान(कायार्लय संचालनसँग सम्बन्धी यन्ऽ, उपकरण तथा मेशीन औजार) 9.7

1598
काॅ ेभ्याली ःमाटर् िसिटमा माःटर प्लानो िड.िप.आर तयार भए अनसुार बनेपा/धिुलखेल/पनौित न.पा.मा पूवार्धार 
िनमार्ण कायर् संचालन गन� कायर् - ३ प्याकेज सम्म (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण)

509.85

1599 बिुतर्वा� नयाँ सहर कुथाप्लामा जग्गा एिककरण आयोजनाको िडईआर तयार गन� । 20
1600 शम्भनूाथ, बलवा र मनरा नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-32-073/74) 10
1601 ई�रपरु र ॄम्हपरुी नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-33-073/74) 10

1602
राकम कणार्ली नयां सहरको बगर खेतमा िएकृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR अनसुार कायार्न्वयन गन� 
(दोौो चरण) ।

20

1603 भजिन र वेलौरी नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-37-073/74) 10
1604 डुॆ  ेनयाँ सहरमा ढुग� पाकर् को िडईआर तयार गन� । 3
1605 महागढीमाई र वदर्घाट नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-35-073/74) 10
1606 गढवा र राजापरु रंगेली नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-36-073/74) 10
1607 मौलापरु र कटहरीया नयाँ सहरको एिककृत िवकास योजना (IDP) तयार गन� (CS-34-073/74) 10
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1608 बसन्तपरु नयाँ सहरमा फोहोर मैला व्यवःतापनको IEE तयार गन� । 5.6

1609
नयाँ सहरको कायर्बमको िबयाकलाप बारे िनगरानी तथा मूल्यांकन गनर्को लािग Data Entry गन�, website
upgrade र content ह� website मा आवँयकता अनसुार upload गन� कायर्।

5

1610
चौरजहारी नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-08-
070/71) ।

28

1611
बैरेनीÑगल्छी नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-19-
071/72) ।

28

1612
बिुतर्वा� नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-20-
071/72) ।

10

1613
राकम कणार्ली नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-21-
071/72) ।

30

1614
साँफेबगर नयां सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-22-
071/72) ।

15

1615
पाटन नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-23-
071/72) ।

20

1616
डुॆ Ñेभन्सार नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-39-
071/72) ।

21

1617
िफिदम नयाँ सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-06-
070/71)।

20

1618 खकु�ट नयां सहरको एिककृत जगगा िवकास कायर्बम (LP) को कायार्न्वयन गन� (दोॐो चरण)। 20

1619
बसन्तपरु नयां सहरको एिककृत जग्गा िवकास कायर्बम (LP) को DPR तयार गरी कायार्न्वयन गन� (CS-18-
071/72) ।

20

1620
विन्दपरु ४ िस� गफुालाई पयर्टकको आकषर्क केन्िको �पमा िवकास गनर् माःटर प्लान तजुर्मा गिर पी. पी. पी. 
मोडलमा िनमार्ण तथा संचालनको लागी अवधारणा पऽ तयार गन�

8

1621 ःवीकृत ःमाटर् िसटीको इिन्डकेटर ूकाशन गन� 10

1622 चौरजहरी नयाँ सहरको अम्बाचौरमा Land Pooling को िड िप आर तयार गन� कायर् (पिहलो चरण ब्लक प्लान) 15

1623
आवँयकता अनसुार नयाँ सहरह�को लािग िवशेष� सेवा (IT Expert-2, वातावरण िव�, शहरी योजनाकार, अथर्शा�ी 
र िवकास िव�)

20

1624 िफिदम, बसन्तपरु र खकु�ट नयाँ सहरह�मा land pooling को IEE/EIA गन� कायर् 15
1625 नयाँ शहरह�मा पूवार्धारह�को DPR तयार गन� । 150.4

1626 हलुाकी लोकमागर् र तराई मधेशका १५ नयाँ शहरह�को ूचार ूसार साममी तयार गरी ूसारण गन� (७ प्याकेज) 20

1627 िफिदम नयाँ सहरमा फोहोर मैला व्यवःथापनको िडईआर तयार गन� । 2
1628 मन्ऽी पिरष�ा पेश गन� ूयोजनाथर् ःमाटर् िसटी इिन्डकेटरलाई नेपाली भाषामा अनवुाद गन�। (३ जना िव�) 5
1629 राजापरु नयाँ सहरको ल्याण्डपिुल�को DPR तयार गन� कायर् (पिहलो चरण ब्लक प्लान) 15
1630 िनजगढ ःमाटर् िसटीको ल्याण्डपिुल�को DPR तयार गन� कायर् (पिहलो चरण ब्लक प्लान) 15
1631 रंगेली नयाँ सहरको ल्याण्डपिुल�को DPR तयार गन� कायर् (पिहलो चरण ब्लक प्लान) 15
1632 मनरा नयाँ सहरको ल्याण्डपिुल�को DPR तयार गन� कायर् (पिहलो चरण ब्लक प्लान) 15

1633
Trans Himalaya Trail विःतह�को संभाव्यता अध्ययन गन� कायर् अन्तगर्त संखवुासभा िजल्लाको िकमाथान्काको 
अध्ययन गन� कायर्

20

1634 Trans Himalaya Trail विःतह�को संभाव्यता अध्ययन गन� कायर् अन्तगर्त मना� िजल्लाको चामेको अध्ययन गन� कायर् 20

1635 IDP/DER/Land Pooling को िरपोटर्ह� आवँयक्ता अनसुार िपयर िरभ्य ुगनर् िव� परामशर् सेवा खिरद 20
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1636
शहरी उत्थानिशलता(Urban Reseliency) मापन गन� Score Card तयार गिर कुनै दईुवटा नगरपािलकाह� 
(नयाँ/परुानो) को शहरी उत्थानिशलता मापन गन�

15

1637
Trans Himalaya Trail विःतह�को संभाव्यता अध्ययन गन� कायर् अन्तगर्त ताप्लेजङु िजल्लाको फुङिलङको अध्ययन 
गन� कायर्

20

1638 Trans Himalaya Trail विःतह�को संभाव्यता अध्ययन गन� कायर् अन्तगर्त डोल्पा िजल्लाको दनैुको अध्ययन गन� कायर् 20

1639
Trans Himalaya Trail विःतह�को संभाव्यता अध्ययन गन� कायर् अन्तगर्त बाजरुा िजल्लाको कोल्टीको अध्ययन गन� 
कायर्

20

1640 फिनर्चर तथा िफक्ःचसर्(टेबल, कुसीर्, दराज आिद) 20
52878

१६४१ िवराटनगर म.न.पा. सडक  ढल तथा नाला  सधुार १ मोर�
1642  िवरगंज, म.न.पा. सडक  ढल तथा नाला  सधुार २ पसार्
1643 STIUEIP;काॅकेो एिककृत खानेपानी िनमार्ण र िवःतार कायर्बम बागमती काॅपेलान्चोक
1644 नेपालगंज  म.न.पा.मा सडक  ढल तथा नाला  सधुार ५ बाँके
1645  िस�ाथर्नगर म.न.पा.मा सडक  ढल तथा नाला  सधुार ५ �पन्देही

1646
कन्चनपरु िजल्लाका शक्लाफाटा नगरपािलकामा सडक; झलारी -िपपलािड  रोड, झलारी- ूःतािवत नगरपािलका भवन 
रोड, झलारी- िपपलािड रोड(  जम्मा सडक- ४.७७ िक.मी) तथा ढल सधुार कायर्बम

सदुरुपि�म क�नपरु 2000

1647

 कन्चनपरु िजल्लाका िभमद्त नगरपािलकामा सडक;भासी-र�ौला रोड,  भानचुोक- िवंणधुाम रोड, शकु्लाफाँट मागर् 
(भानचुोक - मदनचोक -  एयरपोटर्-महाकाली झोल�ेु पलु), एयरपोटर्-ऐिरघाट रोड, ग�ाचौकी- ऐिरघाट रोड, ितनतारा 
िरङरोड- घािडघाँच रोड, नगरपािलका िरङरोड, शहरी  मखु्य सडक (जम्मा सडक ३४.६६ िक.मी) तथा ढल  सधुार 
कायर्बम

सदुरुपि�म क�नपरु 7999.78

1648   कन्चनपरु िजल्लाका िभमद्त  नगरपािलकामा फोहोरमैला व्यवःथापन  कायर्बम सदुरुपि�म क�नपरु 500
1649 कन्चनपरु िजल्लाका शकु्लाफाँटा  नगरपािलकामा फोहोरमैला व्यवःथापन कायर्बम सदुरुपि�म क�नपरु 1000

1650
कैलाली िजल्लाका धनगढी  नगरपािलकामा सडक(गलु्मा-चचर् रोड(M5),  धनगढी मेन रोड(M6),  धनगढी क्याम्पस 
गेट-जोखर ताल रोड(M7),  क्याम्पस गेट-चटकपरु रोड(M8), धनगढी खिुटया(ःयाउले) रोड(M9),  मालपोत रोड, 
हसनपरु रोड (जम्मा १०.२४ िक.मी) तथा नाला २०.५  िक.मी  िनमार्ण तथा  सधुार कायर्बम

सदुरुपि�म कैलाली 5550.54

1651
कैलाली िजल्लाका गोदावरी नगरपािलकामा सडक(गीता हिःपटल- जोनापरु  रोड, लालपरु-गौिड सडक, गीता-लालपरु 
सडक, चौकी डाँडा- चाक्ले खोला  रोड, काठ उ�ोग- जोनापरु रोड, ौीजनानगर रोड; जम्मा सडक १६.५३  
िक.मी.) तथा ढल १०.३ िक.मी

सदुरुपि�म कैलाली 5550.68

1652 कैलाली िजल्लाका धनगढी  नगरपािलकामा फोहोरमैला व्यवःथापन  कायर्बम् सदुरुपि�म कैलाली 500
1653 कैलाली िजल्लाका गोदावरी  नगरपािलकामा फोहोरमैला व्यवःथापन  कायर्बम् सदुरुपि�म कैलाली 2000
1654 गोदावरी तथा शकु्लाफाटा नगरपािलकाह�मा नगरपािलका भवन िनमार्ण सदुरुपि�म कैलाली 2000

3500

१६५५
एकीकृत वःती पूवार्धार िवकास - झापा िजल्ला वाहनुडाँगी गािवस िगरी गाउँ देिख भकुृटी हुँदै बहादरुगंज जाने बाटो 
ःतरो�ती

1 झापा 25

1656
एकीकृत वःती पूवार्धार िवकास - धनकुटा िजल्ला महालआमी न.पा. वडा नं. ७ आन्द�ु वडा नं. ५ मेला�च�ु हुँदै वडा 
नं. ४ शंखेिपपल जोड्ने सडक ःतरो�ती ।

१ धनकुटा 100

1657 सोलखुमु्ब ुिजल्ला लकु्लामा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण । 1 सोलखुमु्बु 100
1658 ओखलढंुगा िजल्ला, मोल�ु गाउँपािलका, रामपरुमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 1 ओखलढंुगा 100

1659 खोटा� िजल्ला �पाकोट मझवुागढी १ भतेु िजरी िकलोबाट आयवु�दसम्म एकीकृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 1 खोटा� 20

20021

9. 34701111 के्षऽीय शहरी िवकास कायर्बम

10. 34701114 एकीकृत बःती िवकास कायर्बम
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1660 उदयपरु िजल्ला रौतामाई गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । 1 उदयपरु 50

1661 उदयपरु िजल्ला रौतामाई गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । 1 उदयपरु 2
1662 धनषुा िजल्लाको सपही गािवस सपहीको एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 2 धनषुा 150
1663 धनषुा िजल्लाको हंसपरु कठपलु्लाको एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 2 धनषुा 50

1664 धनषुा िजल्ला सवैला नगरपािलका मटही र वरकुवार् िःथत मसुहर वःतीमा एकीकृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 2 धनषुा 50

1665 महो�री िजल्ला लोहारप�ी न.पा. अन्तगर्त लोहारप�ी हाटबजार सधुार िनमार्ण कायर् । 2 महो�री 50

1666
सलार्ही िजल्ला लालवन्दी नगरपािलका वडा नं ३ जब्दीमा रहेको जोिखमपूणर् दलीत वःतीका �रपिरवारह�लाई 
एकीकृत वःती िवकास गरी ःथानान्तरण गन� कायर् ।

2 सलार्ही 112

1667
स�री िजल्ला ितलाठी कोईलाडी गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण 
कायर् ।

2 स�री 50

1668 स�री िजल्ला ितलाठी कोईलाडी गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । 2 स�री 2

1669 रौतहट िजल्ला, गजुरा गाउँपािलका, भंगा भवानीपरुमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 2 रौतहट 100
1670 िसन्धलुी िजल्ला, मिरन गाउँपािलका, किपलाकोटमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण बाग्मती िसन्धलुी 100
1671 िसन्धपुाल्चोक िजल्ला हेलम्ब ुनोबुर्िल� र तेमवाथा�मा एकीकृत वःती िवकास तथा पूवार्धार िनमार्ण कायर् । बाग्मती िसन्धपुाल्चोक 75
1672 रसवुा िजल्लाको ःयाूवेुशीमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । बाग्मती रसवुा 2
1673 रसवुा िजल्लाको ःयाूवेुशीमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । बाग्मती रसवुा 50
1674 रसवुा िजल्लाको गोन्जङुगमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । बाग्मती रसवुा 50
1675 काःकी िजल्ला माछापचु्ले गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । गण्डकी काःकी 2
1676 बाग्ल�ु िजल्ला, कािलका नगरपािलका, बलेवामा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण गण्डकी बाग्ल�ु 50

1677 काःकी िजल्ला माछापचु्ले गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । गण्डकी काःकी 25

1678 म्याग्दी िजल्लाको ताकममा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । गण्डकी म्याग्दी 50
1679 "एिककृत बःती िवकास -(सःुता-नवलपरासी) 5 नवलपरासी 200
1680 रोल्पा िजल्ला, रोल्पा नगरपािलका, माडीचौरमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 5 रोल्पा 250
1681 �कुम पूवर् िजल्ला �कुमकोट पथुा उ�रगंगा १ मैकोटमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण 5 �कुम पवुर् 125
1682 किपलवःत ुिजल्ला मायादेवी गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । 5 किपलवःतु 10

1683
किपलवःत ुिजल्ला मायादेवी गाँउपािलकाको एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् 
।

5 किपलवःतु 50

1684
बाँके िजल्ला डडुवा गाँउपािलका वडा नं. १ देखी ५ सम्म वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER तयार गन� कायर् 
।

5 बाँके 2

1685 बाँके िजल्ला नरैनापरु गाँउपािलका वडा नं. ५ र ६ वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER तयार गन� कायर् । 5 बाँके 2

1686 बाँके िजल्ला रा�ीसोनारी गाँउपािलका वाडा नं. ६ र ७ वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER तयार गन� कायर् । 5 बाँके 2

1687
बाँके िजल्ला डडुवा गाँउपािलका वडा नं. १ देखी ५ सम्म वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER अनसुार पवुार्धार 
िनमार्ण कायर् ।

5 बाँके 50

1688
बाँके िजल्ला नरैनापरु गाँउपािलका वडा नं. ५ र ६ वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER अनसुार पवुार्धार 
िनमार्ण कायर् ।

5 बाँके 50

1689
बाँके िजल्ला रा�ीसोनारी गाँउपािलका वाडा नं. ६ र ७ वडाह�को एकीकृत वःती िवकासको DER अनसुार पवुार्धार 
िनमार्ण कायर् ।

5 बाँके 50

1690 गलु्मी िजल्लाको िसिमचौरमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । 5 गलु्मी 25
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1691
मगु ुिजल्ला छाँयानाथ रारा नगरपािलका वडा नं. १२, लमु्सा (सािवक रोवा गा.िव.स. वडा नं. ८ र ९) का बाढी 
पिहरोका कारण िवःथािपत पिरवारलाई कामार्रङ गाउँपािलका वडा नं. ९, िचमाथ (मामी गा.िव.स. वडा नं. १) गाउँको 
पेरेपानी कासीघर नाउलामा ःथानान्तरण गन� कायर् ।

कणार्ली मगुु 150

1692 मगु ुिजल्ला, खत्याड गाउँपािलका, गम्थामा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण कणार्ली मगुु 150
1693 ◌ुम्ला िजल्ला सक� घाट ६ लेकबराही देिख राहदेउ सम्म एकीकृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण कणार्ली हमु्ला 50
1694 हमु्ला िजल्लको ौीनगरमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । कणार्ली हमु्ला 50
1695 हमु्ला िजल्ला िसिमकोटमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण कणार्ली हमु्ला 100
1696 हमु्ला िजल्ला लेकबराही, राहदेउन्यारी, सिकर् देउमा एकीकृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण कणार्ली हमु्ला 100
1697 जाजरकोट िजल्लाको नलगाँड, भेरीगंगामा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER तयार गन� कायर् । कणार्ली जाजरकोट 2

1698 जाजरकोट िजल्लाको नलगाँड, भेरीगंगामा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DERअनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । कणार्ली जाजरकोट 100

1699 जमु्ला िजल्लाको चन्दननाथमा एकीकृत वःती िवकास िनमार्ण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । कणार्ली जमु्ला 50

1700 कािलकोट िजल्लाको िवजयपरु ःयूनामा एकीकृत वःती िवकास िनर◌्ाण कायर्को DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् । कणार्ली कािलकोट 50

1701
डडेलधरुा िजल्ला अजयमे� गाँउपािलका वडा नं. २ हाट, िजजार्डा र रोहली वःती ःथानान्तरण गन� कायर्को सम्भाव्यता 
ःथलको अध्ययन गरी एकीकृत वःती िवकासको DER तयार गन� कायर् ।

सदुरुपि�म डडेलधरुा 2

1702 डडेलधरुा िजल्ला अजयमे� गाउपािलकामा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण सदुरुपि�म डडेलधरुा 125

1703
डडेलधरुा िजल्ला अजयमे� गाँउपािलका वडा नं. २ हाट, िजजार्डा र रोहली वःतीह�को एकीकृत वःती िवकासको 
DER अनसुार पवुार्धार िनमार्ण कायर् ।

सदुरुपि�म डडेलधरुा 65

1704
डडेलधरुा िजल्ला परशरुाम नगरपािलका वडा नं. २ र ३(सािवक िशषार् गा.िव.स. वडा नं. २,३,४ र ५) का बाढी 
पिहरोका कारण िवःथािपत पिरवारलाई परशरुाम नगरपािलका वडा नं. 4 राितमाटी र वडा नं. ५ पािरगाँउमा 
ःथानान्तरण गन� कायर् ।

सदुरुपि�म डडेलधरुा 125

1705 दाच ुर्ला िजल्ला तपोवन मामार् गाउपािलकामा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण सदुरुपि�म दाच ुर्ला 50
1706 बझांग िजल्ला, दगुार्थाली गाउँपािलका, चौधारीमा एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण सदुरुपि�म बझा� 50
1707 बाजरुा िजल्ला बाजरुाको एिककृत वःती िवकास तथा पवुार्धार िनमार्ण सदुरुपि�म बाजरुा 100

38443
1708 काठमाण्डौ िसंहदरबारको पतुिल बगैचामा संिघय संसद भवन िनमार्ण गन� कायर्। बाग्मती काठमाण्डौ 22041.84
1709 भक्तपरु मध्यपरु िठिम न.पा. िथिममा ५००० िसट क्षमताको अन्तरराि�य सभा भवन िनमार्ण गन� कायर्। बाग्मती काठमाण्डौ 50

1710 लिलतपरु स�ब ुभैिसपािट िःथत स�ब ुआवास के्षऽको जग्गामा माःटर प्लान अनसुारको मन्ऽी आवास िनमार्ण गन� कायर्। बाग्मती काठमाण्डौ 3500

1711
लिलतपरु स�ब ुभैिसपािट िःथत स�ब ुवास के्षऽको जग्गामा माःटर प्लान अनसुारको ूदेश ूमखु / मखु्य मन्ऽीको 
आवास तथा सम्पकर्  कायार्लयको भवन िनमार्ण गन� कायर्।

बाग्मती काठमाण्डौ 3000

1712 काठमाण्डौ बालवुाटारमा सम्माननीय ूधानमिन्ऽज्यू का लािग नयाँ आवास भवन िनमार्ण गन�। बाग्मती काठमाण्डौ 1800

1713
लिलतपरुको पलु्चोक (हालको मन्ऽी िनवास रहेको पिरसर) मा राजकीय अितिथ गहृ ( State Guest House) िनमार्ण 
गन�

बाग्मती काठमाण्डौ 20

1714 गोदावरी िःथत जग्गामा ३००० क्षमताको सभाहल िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 3000
1715 संघीय संसद भवन, मन्ऽी िनवास, ूदेश ूमखु लगायतका अन्य भवनह�को नक्सा पास गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 500
1716 ूधानमन्ऽी िनवास िनमार्ण कायर्को लािग Interior गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 500
1717 भ�सेपाटी िःथत मन्ऽी िनवासको दोौो चरणको िनमार्ण कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 3448.16
1718 िस   हदरबार िःथत पतुलीबगैचामा रहेको नेपाली सेनाको गण र गलु्मको ब्यबःथापन गन� कायर् बाग्मती काठमाण्डौ 50
1719 Rebar को Chemical Composition Test गनर्का लािग Spectometer खिरद गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 80

1720
मध्यपरु िथमी न.पा., िथमीमा ५००० क्षमताको सभाहल िनमार्णका लािग मा�र प्लान, Architectural Detailing
Design कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 10

11. 34701117 िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना
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1721
मध्यपरु िथमी न.पा., िथमीमा ५००० क्षमताको सभाहल िनमार्णका लािग िवःततृ इिन्जिनयरी� िडजाइन, ःयािनटरी, 
इलेिक्शकल, HVAC सिहत ।

बाग्मती काठमाण्डौ 50

1722 मध्यपरु िथमी न.पा., िथमीमा ५००० क्षमताको सभाहल िनमार्णका लािग िवःततृ ःशक्चरल िडजाइन । बाग्मती काठमाण्डौ 10
1723 संिघय संसद भवन िनमार्ण कायर्को सपुर िभजन गन� कायर्को लािग परामशर् सेवा खिरद। बाग्मती काठमाण्डौ 300

1724
मध्यपरु िठिम न.पा. िथिममा ५००० िसट क्षमताको अन्तरराि�य सभा भवन िनमार्णका लािग वातावरणीय ूभाव 
मलु्यांकन गन� कायर्।

बाग्मती काठमाण्डौ 10

1725
स�ब ुिःथत जग्गामा मन्ऽी आवास / ूदेश ूमखु / मखु्य मन्ऽीको सम्पकर्  कायार्लयको भवन िनमार्णका लािग 
वातावरणीय ूभाव मलु्यांकन गन� कायर्।

बाग्मती काठमाण्डौ 10

1726 संसद भवन िनमार्णका लािग वातावरणीय ूभाव मलु्यांकन गन� कायर्। बाग्मती काठमाण्डौ 10

1727
लिलतपरुको पलु्चोक( हालको मन्ऽी िनवास रहेको पिरसदमा) राजिकय अितिथ गहृ ( State Guest House) को लािग 
नमनुा िडजाइन गिर िवःततृ आिकर् टेक्चर ग�ुयोजना तयार गन� ।

बाग्मती काठमाण्डौ 2

1728
लिलतपरुको पलु्चोक( हालको मन्ऽी िनवास रहेको पिरसदमा) राजिकय अितिथ गहृ ( State Guest House) को लािग 
MEPI ( मेकािनकल, ईलेिक्शकल, िप्म्बङ, आइिट) ःशक्चर , ःयािनटरी, HVAC, िडजाइन गन� कायर् ।

बाग्मती काठमाण्डौ 2

1729
लिलतपरुको पलु्चोक( हालको मन्ऽी िनवास रहेको पिरसदमा) राजिकय अितिथ गहृ ( State Guest House) को लािग 
Geotechnical Investigation गन� कायर्।

बाग्मती काठमाण्डौ 2

1730
लिलतपरुको पलु्चोक( हालको मन्ऽी िनवास रहेको पिरसदमा) राजिकय अितिथ गहृ ( State Guest House) को लािग 
वातावरणीय ूभाव मलु्यांकन गन� कायर्।

बाग्मती काठमाण्डौ 5

1731 गोदावरी िःथत ३००० क्षमताको सभाहल िनमार्णको लािग EIA गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 10

1732 गोदावरी िःथत ३००० क्षमताको सभाहल िनमार्णको Interior Design तथा Interior सपुरिभजन गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 1

1733 मन्ऽी क्वाटरको 3D physical Model तयार गन� । बाग्मती काठमाण्डौ 1
1734 Structure, HVAC, Sanitary, Electrical Engineer िवशे�� सेवा िलने । (५ लाखका दरले) बाग्मती काठमाण्डौ 20
1735 मन्ऽी िनवासको दोौो चरणको MEP सिहतको इिन्जिनयिर� िडजाइन तथा इि�मेट गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5
1736 ूधानमन्ऽी िनवास िनमार्ण गन� कायर्को Interior Designs को सपुरिभजन परामशर् गन� कायर् । बाग्मती काठमाण्डौ 5

1200
1737 पवुीर् शहरी कोरीडोर िनमार्ण । 100
1738 पि�म शहरी कोरीडोर िनमार्ण । 100

1739
मध्य पि�म शहरी कोिरडोर ( Mid western Corridor)(नेपालगंज-कोहलपरु-सखु�त) का नगरपािलकाह�को 
सम्भाव्यता अध्ययन कायर् ।

100

1740
सदुरु पि�म शहरी कोिरडोर (Far-Western Corridor) (धनगढी-गोदावरी-िभम��) का नगरपािलकाह�को सम्भाव्यता 
अध्ययन कायर् ।

100

1741 पि�म शहरी कोिरडोर (Western Corridor) का नगरपािलकाह�को िवःततृ अध्ययन कायर् । 300
1742 केिन्िय शहरी कोिरडोर (Central Corridor) का नगरपािलकाह�को िवःततृ अध्ययन कायर् । 200
1743 पवुीर् शहरी कोिरडोर (Eastern Corridor) का नगरपािलकाह�को िवःततृ अध्ययन कायर् । 300

4017

1744 पूवीर् �कुम िजल्लाको भमेु गाँउपािलकाको बिःत िवकास अध्ययन गरी भौितक िवकास योजना तयार गन� कायर् । 5

1745
रािं शय शहरी िवकास िनितले अंिगकर गरेको Urban Infrastructure Starus Condition Index तयार गन� (ूदेश नं. 
1, 2 र 5)

5

1746
रािं शय शहरी िवकास िनितले अंिगकर गरेको Urban Infrastructure Starus Condition Index तयार गन� (ूदेश नं. 
3, 4, 6 र 7)

5

1747
सप् तरी िजल्ला राजिवराज नगरपािलका वडा नं.16 बागेँ वरी मिन्दरको दिक्षण देिख िछऽमःता रोड तथा काबरा राईश 
िमलसम्मको वाटो तथा ढल िनमार्ण कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर् ।

5

12. 34701118 शहरी कोिरडोर सधुार आयोजना

13. 34701102 एकीकृत कायर्मूलक योजना (शहरी िवकास)
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1748
सप् तरी िजल्ला राजिवराज नगरपािलका वडा नं.6 िसरहा रोडको बाटो तथा ढल िनमार्ण कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� 
िरपोटर् तयार गन� कायर् ।

5

1749
सप् तरी िजल्ला राजिवराज नगरपािलका वडा नं.16 को नरेन्ि मेमोिरयल ःकुल देिख गोठम सम्मको बाटो तथा ढल 
िनमार्ण कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर् ।

5

1750
रौतहट िजल्ला ट�माहा र सन्तपरु नगरपािलकाको एिककृत भौितक िवकास योजना तयार तथा बाट तथा ढल िनमार्ण 
कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर् ।

5

1751 रौतहट िजल्ला मौलापरु संमाहलय िनमार्ण कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर् । 5

1752
संखवुासभा िजल्ला घमार्खबी नगरपािलकाको एिककृत भौितक िवकास योजना तयार तथा बाटो तथा ढल िनमार्ण 
कायर्को िडटेल इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर् ।

5

1753
संखवुासभा िजल्ला चमपरु, मादी, पन्चकपन तथा खाँदबारी नगरपािलकाको एिककृत भौितक िवकास योजना तयार गन� 
कायर् ।

5

1754
िसन्धलुी िजल्ला सनुकोशी गाउँपािलका दमु्जा धरनी डाँडामा िव.पी. ःमिृत पाकर्  िनमार्णको लािग सम्भाव्यत अध्ययन 
गिर िवःततृ इर्िन्जिनयिरङ िडजाइन तयार गन� कायर्

5

1755
रामेछाप िजल्ला रामेछाप नगरपािलका वडा नं. ८ भंगेिरमा पुं पलाल ःमिृत पाकर्  िनमार्णको लािग सम्भाव्यता अध्ययन 
गरी िवःततृ इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� कायर् ।

5

1756 ताप्लेज�ु िजल्ला पाथीभरा बसपाकर् को DPR तयार गन� कायर् । 5

1757
सनुसरी िजल्ला इटहरी उप महानगरपािलका वरपरीको के्षऽ समेटी बािहरी चबपथका लािग नमनुा ल्याण्डपिुल� 
सिहतको सम्भाव्यता अध्ययन गरीइ १ िक.मी. खण्डको सडक र ढलको िड�ेल इिन्जिनयरी� िडजाइन तयार गन� 
।(बमागत)

5

1758
विदर्या िजल्ला राजापरु नरपािलकामा कोल्डःटोर िनमार्णका लािग सम्भाव्यता अध्ययन गरी ग�ुयोजना सिहत िड.इ.आर 
तयार गन� (बमागत)

5

1759 तनहुँ िजल्लाको कोटमािलका वराह शान्तीपाकर्  ग�ुयोजना तयार गन� - व्यास नगरपािलका (बमागत) 5

1760
सहरी पूवार्धार िवका सम्वन्धी कायर्बमको डकुमेन्टह� आवँयकता अनसुार अध्ययन गिर पिरमाजर्न गनर् िवशेष� सेवा 
परामशर् िलने कायर्

5

1761 िनजी तथा सहकारीको लगानीमा बहाल ूयोजनाको आवास को इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । 5
1762 लमज�ु िजल्ला चकर् ितथर् बजारको भौितक िवकास योजना तयार गन� । 5

1763
१८ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - १

125

1764 कमलामाइर् नगरपािलका, िसन्धलुीमा Risk Sensitive Landuse Map तयार गन� । 5
1765 GIS/Geomatics तथा IT संवन्धी जनशक्तीको िवषेश�ता खिरद गन� कायर् । 5

1766
नयाँ गठन भएका िरडी नगर िवकास सिमितह�को भौतिक िवकास योजना तजुर्मा गिर कुनै एक-एक मखु्य पवुार्धारको 
िवःततृ इिन्जिनयिर� ूितवेदन (Detail Engineering Report) तयार गन� ।

5

1767
१८ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - २

125

1768
मन्थली धलुीखेल कोिरडोरको िव.पी. राजमागर्मा पन� के्षऽको भौितक िवकास योजना तजुर्मा गरी कुनै दइुर् मखु्य मखु्य 
पवुार्धारको िवःततृ इिन्जिनयिर� ूितवेदन (Detail Engineering Report) तयार गन� ।

5

1769
िवरेन्िनगर नगरपािलका, सखु�तको िवःतार भएको के्षऽ समेटी ग�ुयोजना पनुरावलोकन गन� कायर् गरी नयाँ ग�ुयोजना 
ूःताव गन� ।

5

1770 ३८ नगरपािलकाह�को मूख्य शहरी ःथानह�को वातावरणीय अवःथाको अध्ययन गन� 5

1771
१९ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ३

200

1772
रोल्पा िजल्ला िलवा� नगरपािलकाको ग�ुङ गाउको पूवार्धार िवकास अन्तगर्त िलवाङ देिख ग�ुङ गाउ जोड्ने सडक 
अध्यन तथा सभ� िडजाइर्न गरी िडटेल इर्िन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� कायर्

5

1773 स�री िजल्ला िःथत राजिवराज राजाराम-रामवकृ्ष यादव ःमिृत सभा गहृको लािग सम्भाव्यता अध्ययन गन� 5

61
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1774 िसन्धलुी िजल्ला िःथत किपलाकोट, दधुौली, िसथ�ली, चकमके, राटमाटा के्षऽको भौितक िवकास योजना तयार गन� 5

1775
काॅ ेिजल्ला काशीखण्ड न.पाको ऐितहािसक वजार देिख गहते िडहीसम्मको वःतीको सहरीसडक तथा वसपाकर्  
िनमार्णको DER तयार गन� ।

5

1776 बारा िजल्ला भलहुी गािवस वडा नं. १ र २ भरविलया गाउँ िःथत नमूना बःतीको लािग सम्भायता अध्ययन गन� 5

1777
१७ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ४

108.7

1778 काःकी िजल्ला पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ६ िःथत बसनु्धरा पाकर् को ग�ुयोजना तयार गन� 5
1779 प्यूठान िजल्ला िवजयनगर नगर िवकास के्षऽको ग�ुयोजना तयार गन� कायर् 5

1780
१८ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ५

150

1781 नवुाकोट िजल्ला िवदरु नगरपािलका वडा नं. ४ िःथत ब�ार बसपाकर्  एरीयाको जग्गामा वःती िवकासको अध्ययन गन� 5

1782
काःकी िजल्ला पोखरा उपमहानगरपािलकामा अन्तैार्ि�य सभाहलको सम्भाव्यता अध्ययन गिर िडटेल इिन्जिनयिरंग 
ूितबेदन तयार गन�|

5

1783
गोरखा िजल्ला भच्चेकको एिककृत वःती िवकास योजना तयार गरी मखु्य पवुार्धारह�को इिन्जिनयिर� िडजायन तयार 
गन� ।

5

1784 ःया�जा िजल्ला िममीर् बजार को भौितक िवकास योजना तयार गरी मखु्य पवुार्धारको DPR तयार गन� कायर् । 5

1785
१३ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ६

150

1786 ःया�जा िजल्ला अजुर्न चौपारी बजारको भौितक िवकास योजना तयार गरी मखु्य पवुार्धारको DPR तयार गन� कायर् । 5

1787 ःया�जा िजल्ला सेती दोभान बजारको भौितक िवकास योजना तयार गरी मखु्य पवुार्धारको DPR तयार गन� कायर् । 5

1788 ःया�जा िजल्ला मजवुा वःतीको जग्गा िवकास कायर्बमको DPR तयार गन� कायर् । 1.5

1789
१३ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ७

125

1790 हमु्ला - िसिमकोट बजार के्षऽको सडकको अध्ययन गरी नाला सिहत सडकको DPR तयार गन� कायर् । 10
1791 बाजरुा - मातर्डीको मखु्य बजार के्षऽको नाला सिहत सहरी सडकको DPR तयार गन� कायर् । 5
1792 ूत्येक संिघय ूदेशमा पन� साना शहर तथा बजार केन्�ह�को पिहचान गरी ूोफायल तयार गन� कायर् । 15
1793 बैतडी िजल्ला िमलौली देही बजारको भौितक िवकास योजना तयार गन� । 5

1794
१३ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ८

100

1795
गोरखा िजल्ला पाल�ुटार नगरपािलकामा बसपाकर्  िनमार्णको लािग जग्गा सव�क्षण गरी िवःततृ इिन्जिनयिर� िडजाइन 
तयार गन� कायर् ।

5

1796 स�री िजल्ला रायपरु गािवस वडा नं ८ अन्तगर्त पन� �पनी वजारको भौितक िवकास योजन तजुर्मा गनर् 5

1797
भौितक पवुार्धार िवकासका लािग आयोजना पिहचान देिख कायार्न्वयन सम्मको अध्ययनको िविभ� चरणको Table of
Content तयार गन� कायर्

5

1798
6 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 13

70

1799
6 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 14

70
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1800
6 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 15

70

1801
7 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 16

71

1802
7 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 17

70

1803
7 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 18

70

1804
१४ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ९

100

1805
5 वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 20

70

1806 राि�य भवन संिहता तथा मापदण्ड सम्बन्धी जनचेतना अिभव�ृी कायर्बमको लािग परामशर्दाता िनयिुक्त गन� 12.3

1807
१४ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - १०

100

1808
१४ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी परुवाधारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - ११

130

1809
१४ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी मखु्य २ वटा सहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - १२

200

1810
सहरी पूवार्धार लगानी आयोजना (UIIP) का सात वटा नगरपािलकाह�को DPR तयार गनर् परामशर् सेवा खिरद गन� 
कायर् - (कृंणनगर, िशवराज,सनुवल, वदर्घाट, हेटौडा, िजतपरु, कलैया)

200

1811
पसार् पोखरीया जग्गा एकीकरण आयोजनाको िडटेल इिन्जिनयिर� िडजाइन तथा िरएड्जःटमेन्ट प्लानको पनुरावलोकन 
तथा कायार्न्वयन गन� कायर् ।

10

1812 धनगढी उपमहानगरपािलकाको आविधक योजना अ�ाविधक गन� कायर् । 2
1813 िजरी नगरपािलकाको आविधक योजना तयार गन� कायर् । 2.5

1814 बडी केदारगाउँपािलका डोटीको भौितक योजना तयार गरी मखु्य पवुार्धार िडटेल इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । 15

1815
सहरी पवुार्धारमा आवँयक EIA/IEE को पनुरावलोकन गरी ूितवेदन फाइनल गनर् िवशेष� सेवा परामशर् सेवा िलने 
कायर् ।(गत आ.व. को भकु्तानी समेत)

10

1816 रोल्पा िजल्ला नेपार् र धितर्गाँउ बजारको भौितक िवकास योजना तयार गन� । 10.5
1817 सुखे्त िजल्ला मटेला गािवस ठाँटी बजारको भौितक िवकास योजना तयार गन� । 5
1818 डोल्पा - दनैुको मखु्य बजार के्षऽको नाला सिहत सहरी सडकको DPR तयार गन� कायर् । 10.5

1819
काॅपेलाञ् चोक िजल्ला चौरी देउराली गाउँपािलकाको भौितक िवकास योजना तयार गरी वडा नं. 6 मा रहेको बाकसे 
ज्यामरे नडोला टोलमा एकीकृत नमनुा वःती िवकास ग�ुयोजना तयार गरी किम्तमा 3 वटा मखु्य मखु्य पवुार्धारह�को 
DPR तयार गन� कायर् ।

10

1820 धनषुा िजल्ला सबैला न.पा. धािमर्क साँःकृितक महत्वका सांतपोखरी र अन्य पूवार्धारको DPR तयार गन� कायर् । 5

1821
बारा िजल्ला िनजगढमा Land Pooling को अध्ययन भई ूाथिमकता परेको के्षऽको Block Plan र DPR तयार गन� 
।(बमागत)

5

1822
सफा सहर अन्तगर्त Polluters pay principle को आधारमा गैर सरकारी संःथावाट पाचँ नगरपािलकाह� (झापा- 
मेिचनगर, िसरहा-लहान, नवुाकोट-िवदरु, काःकी-पोखरा र बाँके-नेपालगन्ज) मा जनचेतना अिभविृ� कायर्बमको लािग 
परामशर् कायर्

5

1823 जमु्ला िजल्ला चन्दननाथ न.पा. मा गाईडेड ल्याण्ड डेभल्पमेन्ट कायर्बम सम्बन्धी अध्ययन गरी नक्सा तयार गन� । 5
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1824
तिुम्ल�टार, खादबारी िःथत जग्गा िवकास कायर्बमको सम्भाव्यता अध्ययन भई ूाथिमकतामा परेको के्षऽको Block
Plan र DPR तयार गन�।

5

1825 िवभागको महाशाखा भवनको Interior Design कायर्का लािग परामशर् सेवा । 10
1826 योजना शाखाको लािग Project Planning Information System िनमार्ण गनर् परामशर् सेवा । 20

1827 झापा िजल्ला दमकमा िनमार्णािधन View Tower पिरसर के्षऽको जग्गा एिककरण सम्बन्धी िवःततृ अध्ययन गन� कायर् 10

1828 झापा िजल्ला भिपरु न.पा. सश� क्याम्प पि�म बाल उ�ान िनमार्णका लािग DPR तयार गन� कायर् 5
1829 झापा िजल्ला दमक न.पा.मा िव�ान पाकर् को DPR तयार गन� कायर् । 5
1830 किपलवःत ुिजल्ला मायादेवी गाउँपािलकामा भौितक पूवार्धारको अध्ययन गन� कायर् । 5
1831 मध्यपरु िठमी न.पा. राधेराधेमा Drainage Masterplan तयार गरी DPR तयार गन� कायर् । 20
1832 भरतपरु महानगरपािलका बेलहठामा approach road सिहत बसपाकर्  िनमार्ण गनर् DPR तयार गन� कायर् । 15
1833 भरतपरु महानगरपािलका - १३ मा शिहद पाकर् को DPR तयार गन� कायर् । 5
1834 िविभ� नगरपािलकाह�मा Building Code Implementation को अवःथा अध्ययन गन� कायर् । 5
1835 िवभागका लािग आवँयकता अनसुार िवशे�� परामशर् िलने कायर् । 15
1836 �कुम िजल्लाको �कुमकोटको आविधक भौितक िवकास योजना तयार गन� 5
1837 दमक न.पा गौरादह न.पा. कमल न.पा. गौरीगंगा न.पा.को एिककृत शहरी पवुार्धारको अध्ययन गन� कायर् । 5
1838 पोखरामा २००० क्षमताको सभाहल िनमार्णको लािग DPR तयार गन� कायर् । 5

1839 राजिवराज-महादेव - ितलाठी कोइलाडी - िछ�मःता - �पनी -बौघीमाई के्षऽको एकीकृत DPR तयार गन� कायर् । 5

1840 धरान रामधनुी - बराह एकीकृत DPR तयार गन� कायर् । 5
1841 नेपालगन्ज - डडुवा, जानकी एकीकृत DPR तयार गन� कायर् । 5
1842 िचतवन भरतपरु माडी न.पा. एकीकृत DPR तयार गन� कायर् । 5
1843 र�नगर - खैरहनी एकीकृत DPR तयार गन� कायर् । 5

1844
रौतहट िजल्ला चन्िपरु नगरपािलकाका लािग ल्याण्डिफल साइट िनमार्णका लािग िवःततृ इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार 
गन� ।

5

1845 जनकपरु उ.म.न.पा. मा बािहरी चबपथको DPR तयार गन� कायर् । 20

1846 िचतवन िजल्ला कािलका न.पा. मा एकीकृत शहरी पवुार्धार िवकासका लािग िवःततृ इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । 5

1847
िचतवन िजल्ला माडी नगरपािलकाका एकीकृत शहरी पवुार्धार िवकासका लािग िवःततृ इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� 
।

5

1848 लकु्ला विःतको जग्गा िवकास कायर्बमको DPR तयार गन� 5

1849
पसार् िजल्ला िवरगन्जमा सभाहल िडजाइन कायर्को लािग परामशर्दाता िनयिुक्त गन� कायर् ।(आिकर् टेक्ट, ःशक्चरल 
ःयािनटरी र इलेिक्शकल)

5

1850 कन्चनपरुको बेलकोट न.पा.मा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5

1851
बाजरुा िजल्ला सदरमकुाम मातर्डीमा िजल्ला समकन्वय सिमितको जाग्गमा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार 
गन� कायर् ।

5

1852 बझा� िजल्ला चैनपरुमा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1853 दाच ुर्ला िजल्ला खलंगामा १००० क्षमताको सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1854 कन्चनपरु िजल्ला िभमद� नगरपािलका महेन्िनगरमा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1855 ूत्येक ूदेश राजधानीमा २००० क्षमताको सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1856 कैलाली िजल्ला धनगढी उपमहानगरपािलकामा ूदशर्नीहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1857 भक्तपरु िजल्ला सयुर्िवनायक नगरपािलकामा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1858 बाजरुा िजल्ला बढुीनन्दा नगरपािलकामा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1859 स�री िजल्ला राजिवराज न.पा. २ तेतरी गाछीमा सभाहल िनमार्ण कायर्को लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
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1860
िचतवन िजल्ला रा�ी न.पा. , खैरहनी न.पा., र�नगर न.पा. र कािलका न.पा.को िवःततृ एकीकृत शहरी भौितक 
िवकास योजना तयार गन� कायर् ।

20

1861 काठमाण्डौ िजल्ला िकितर्परु न.पा ४ िःथत रमणीय पाकर्  िनमार्णको लािग DPR तयार गन� कायर् । 1
1862 लिलतपरु िजल्ला लिलतपरु महानगरपािलका-१३ कुशिुन्त पाकर्  िनमार्णका लािग DPR तयार गन� कायर् । 1

1863 लिलतपरु िजल्ला लिलतपरु महानगरपािलका-२१ खोकना िःथत िशकाली पाकर्  िनमार्णका लािग DPR तयार गन� कायर् । 1

1864 िसरहा िजल्ला िसरहा सदरमकुाममा ःमाटर् िसटी िनमार्णका लािग DPR तयार गन� कायर् । 5
1865 नवलपरु िजल्लाको सदरमकुाम िःथत एकीकृत कायार्लय भवन िनमार्णको ग�ुयोजना तयार गन� 5
1866 खोटा� िजल्ला िदके्तल बजारमा शिहद मनोज जोशी ःमिृत सभाहल िनमार्ण कायर्को DPR तयार गन� कायर् । 5
1867 कन्चनपरु िजल्ला िभमद� नगरपािलकामा ःमाटर् सीटी िनमार्ण कायर्को लािग ग�ुयोजना तयार गन� 5
1868 खा� हिरयाली शहरको लािग सम्भाव्यता अध्ययन गन� कायर् 15
1869 ूत्येक ूदेशमा २-२ वटा नयाँ शहर िवकाको लािग संभाव्यता अध्ययन कायर् । 15

1870
उपत्यका विरपिरका िट�ु�, कुलेखानी, नौिवसे, बैरेनी, िऽशलुी, मेलम्ची, दोलालघाट, पाँचखाल, भकुण्डेवेसी, बनेपा, 
धिुलखेल र पनौती सिहतको वहृ�र राजधानी के्षऽ (Greater Capital Region) िवकासको अध्ययन कायर् ।

60

1871 सातवटै ूदेशका राजधानीका लािग आवँयक पन� ूादेिशक संरचनाह�को ग�ुयोजना तयार गन� कायर् । 70

1872
सरकारी विकल कायार्लय र िवशेष सरकारी विकल कायार्लय भवनको िवःततृ Architectural/Structural तथा 
Sanitary िडजाइन परामशर् कायर् ।

20

1873
सरकारी विकल कायार्लय र िवशेष सरकारी विकल कायार्लय काठमाण्डौ भवन िनमार्ण ःथलको Geotechnical
Investigation गन� कायर् ।

10

1874 मगु ुिजल्ला एकीकृत सरकारी कायार्लय भवनह�को DPR तयार गन� कायर् । 15

1875
६ वटा नगरपािलकाह�को एकीकृत सहरी िवकास योजना तयार गरी ूाथिमकता ूा� शहरी पवुार्धारको िवःततृ 
इिन्जिनयिर� िडजाइन तयार गन� । प्याकेज - 1९

70

1876
सरकारी विकल कायार्लय र िवशेष सरकारी विकल कायार्लय भवनको Electrical, HVAC तथा Interior Design
तयार गन� कायर् ।

10

1877
धनषुा िजल्ला जनकपरु उपमहानगरपािलका अन्तगर्त दधुमती निदको दबैु तफर्  कोरीडोरको �पमा िवकास गन� गरी 
DPR सिहत ग�ुयोजना तयार गन� कायर् ।

50

1878 पवुीर् �कुम िजल्लामा एकीकृत घनावःती संभाव्यता अध्ययन गरी मखु्य पवुार्धारको िड.पी.आर. तयार गन� कायर् । 10

1879 उदयपरु िजल्ला वेलका नगरपािलकामा िर�रोडको DPR तयार गन� कायर् । 10

1880
ऐितहािसक नगरी भक्तपरुको च्याम्हिसंह चोकदेिख द�ाऽय मिन्दर सम्मको पयर्टकीय सडकको पयर्टन िवकास योजना 
तयार गन�

10

1881 हाडीगाँउ तथा मालीगाँउको पूराताित्वक के्षऽह�को पूवार्धार िवकासका लािग अध्ययन गन� कायर् 10
1882 िसन्धपुाल्चोक िजल्ला हेलम्ब ुगा.पा.को एकीकृत भौितक िबकास योजना तयार गन� कायर् । 5

1883 धनषुा िजल्ला महेन्िनगर नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका शहरी पूवाधार्रह�को िड िप आर तयार गन� कायर् 5

1884 भरतपरु महानगरपािलका देवघाटमा अूोच रोड सिहत बसपाकर् को िडजाइन गरी DPR तयार गन� कायर् । 15
1885 ःया�जा िजल्ला वािल� न.पा.मा वािहरी चबपथ िनमार्णको लािग DPR तयार गन� कायर् । 20
1886 पाँचथर सभाहल िनमार्णको लािग परामशर् सेवा खिरद गन� कायर् । 20
1887 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग तथा मातहतका कमर्चारीह�को PIS तयार गन� कायर् । 5
1888 झापा िजल्ला दमक लआमी मागर्, बालवुाटार चबपथको DPR तयार गन� कायर् । 5

1889 कायर्बम कायार्न्वयन सम्वन्धी कायर्िवधी (उपभोक्ता सिमितबाट संचालन गिरने कायर्ह�को हकमा) तयारी गन� । 5

1890 झापा िजल्ला के्षऽ नं. 5 को सबै पािलका जोडने एकीकृत शहरी िर�रोडको DPR तयार गन� कायर् । 20
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1891 झापा िजल्ला कमल गाउपािलका क्याम्पा जोड्ने बाटोको DPR तयार गन� कायर् । 5
1892 झापा िजल्ला गौरादह-1 िसतापरुी ःकुल देिख कृं णेखोला तथा देवीःथान सडकको DPR तयार गन� कायर् । 5

1893
धनषुा िजल्ला जनकपरुधाम उपमहानगरपािलकाको जनकपरुधामको बा॑ िवघा के्षऽको पयर्टकीय के्षऽ सौन्दयीर्करण 
कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर्

5

1894
स�री िजल्ला राजिवराज नगरपािलकाको गिणनाथ मिन्दर तथा कम्तीमा २ वटा सावर्जिनक पोखरीह�को सौन्दयीर्करण 
कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर्

15

1895 �पन्देही िजल्ला िस�ाथर्नगर नगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 15

1896 काःकी िजल्ला पोखरा महानगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 15

1897 सनुसरी िजल्ला इटहरी उपमहानगरपािलकामा आधिुनक बसपाकर्  िनमार्ण कायर्को िडिपआर तयार गन� कायर् 15

1898 उदयपरु िजल्ला िऽयगुा नगरपािलका 3 िःथतम बसपाकर् को माटो पिरक्षण गरी पवुार्धारह�को DER तयार गन� कायर् । 5

1899 धनषुा िजल्ला जनकपरुधाम उपमहानगरपािलकामा बािहरी चऽपथको िडिपआर तयार गन� कायर् 15

1900 झापा िजल्ला िवतार्मोड नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका शहरी पूवाधार्रह�को िड िप आर तयार गन� कायर् 10

1901 झापा िजल्ला सयु�दय नगरपािलकामा सडक, ढल लगायतका शहरी पूवाधार्रह�को िड िप आर तयार गन� कायर् 20
1902 िवराटनगर महानगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 10
1903 इर्लाम नगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 10

1904 सखु�त िजल्ला िवरेन्िनगर नगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 10

1905 िवरग� महानगरपािलकामा हिरयाली पाकर्  िनमार्ण कायर्को माःटर प्लान र िडिपआर तयार गन� कायर् 10

1906
दोलखा िजल्ला भीमेँ वर नगरपािलकाको Indicative Master Plan तयार गरी Urban Regeneration अवधारणाका 
लािग किम्तमा 2 वटा पवुार्धारह�को DPR तयार गन� कायर् ।

5

1907 िबतार्मोड न.पा.मा कृषीर् थोक भबन िनमार्णको DPR तयार गन� 100

1908
लमज�ु िजल्ला रा न पा बडा न ६ र ८ धिमिलकुवा -ताकुर् घाट मध्यपहाडी लोकमागर् के्षऽमा शहरी पूवार्धार िनमार्ण 
अध्ययन तथा DPR तयार कायर्

25

1909 ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� न पा मा बःती िबकास तथा शहरी पूवार्धार िनमार्ण अध्ययन तथा DPR तयार कायर् 20

1910 चापागा उँ ऐितहािसक बिःत पनु�त्थानका लािग ग�ुयोजना तयार गन� कायर् 5
1911 दा� उपत्यका एिककृत पूबार्धार िबकासको ग�ुयोजना सिहतको DPR तयार गन� 20
1912 मदन भण्डारी प्लानेटोिरयमको DPR तयार गन� कायर् 10
1913 िबराटनगर म न पा मा ढल ब्यबःथापन सम्बन्धी अध्ययन तथा DPR तया।र गन� कायर् 30
1914 बैतडी िजल्ला मेलौली र गढीमेँ वर देउताल के्षऽको िवशेष के्षऽ िवकासको ग�ुयोजना तयार गन� कायर् । 5

1915
िनजगढ अन्तरािं शय िवमाःथल विरपरी मेगा िसटी िनमार्णका लािग सम्भाव्यता अध्ययन तथा भौितक िवकास योजना 
तयार गन� कायर् ।

5

1916
जलवाय ुपिरवतर्न (Climate Change) ले िभमेँ वर (दोलखा), चौतारा, रत् ननगर, र बागल�ु नगरपािलका र जनकपरु 
उपमहानगरपािलकाका शहरी पवुार्धारमा परेको ूभाव न्यनुीकरण सम्वन्धमा । (अन्य पुिँजतग अनसुन्धान तथा परामशर्)

5

1917
मोर� िजल्ला उलार्वारी-3 िःथत ौी योगी अमरनाथ, ग�ु गोरखनाथ पिरसर संरक्षण र सम्व�र्न गनर् िडटेल 
इिन्जिनयिर� िरपोटर् तयार गन� ।

5

1918
ताप्लेज�ु िजल्ला फु�िल� नगरपािलकाको तल्लो फेदी (काफ्लेपाटी) मा बसपाकर्  िनमार्णका लािग DER तयार गन� 
कायर् ।

5
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1919 GIS Map तथा Metric System को लािग परामशर्दाता/ सफ्टवेयर खिरद तथा जडान । - (कृंणनगर, िशवराज) 50

1920 GIS Map तथा Metric System को लािग परामशर्दाता/ सफ्टवेयर खिरद तथा जडान । - (सनुवल, वदर्घाट) 20

1921
GIS Map तथा Metric System को लािग परामशर्दाता/ सफ्टवेयर खिरद तथा जडान । - ( हेटौडा, िजतपरु िसमरा, 
कलैया)

20

1922 Enterprises Database Management and GIS Software खिरद तथा जडान कायर् । 40
1923 Billing Software जडान - (कृंणनगर, िशवराज,सनुवल, वदर्घाट, हेटौडा, िजतपरु िसमरा, कलैया) 10
1924 ७० वटा नयाँनगरपािलह�को पनुसंरचना अनसुार थप भएको के्षऽको sattelite Image खिरद गन� कायर् 25
1925 िविभ� नगपािलकाहरको िडिजटल डाटा खिरद गन� 10
1926 शहरी िवकास संग सम्विन्धत िविभ� िडिजटल डाटा खिरद गन� 10

4017
1 काठमाण्ड� उपत्यका िवकास ूािधकरणको कायार्लय भवन िविभ� ममर्त तथा सधुार कायर् । बागमती काठमाड� 10

2 जग्गा खरीद तथा मअुब्जा िवतरण(मआुब्जा) बागमती
काठमाड� , 

लिलतपरु, भक्तपरु
100

3 कायार्लयको लागी मेिसनरी औजार िृज, कम्प्यटुर, िून्टर, ल्यापटप, फोटोकपी मेिसन लगायतका सामान खिरद । बागमती
काठमाड� , 

लिलतपरु, भक्तपरु
2.5

4
जलवाय ुअनकुुल, पयार्वरण अनकुुलन र िवपद व्यवःथापन अन�ुपको सावर्जिनक जग्गा संरक्षण गिर नमनुा पाकर्  
िनमार्ण गन� कायर् (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण)

बागमती
काठमाड� , 

लिलतपरु, भक्तपरु
100

5
काठमाण्ड� उपत्यकामा नयाँ नगर िनमार्ण आयोजना अन्तर्गत एक लाख रोपनी के्षऽफलमा एक ःथानमा नयाँ सहर 
िवःतार के्षऽ िनमार्ण गन� कायर् ।

बागमती
काठमाड� , 

लिलतपरु, भक्तपरु
200

6
काठमाण्ड� उपत्यकामा नयाँ नगर िनमार्ण आयोजना अन्तर्गत काठमाण्ड�  िजल्लामा दश हजार रोपनी के्षऽफलमा एक 
ःथानमा नयाँ सहर िवःतार के्षऽ िनमार्ण गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 50

7
काठमाण्ड� उपत्यकामा नयाँ नगर िनमार्ण आयोजना अन्तर्गत लिलतपरु  िजल्लामा दश हजार रोपनी के्षऽफलमा एक 
ःथानमा नयाँ सहर िवःतार के्षऽ िनमार्ण गन� कायर् ।

बागमती लिलतपरु 50

8
काठमाण्ड� उपत्यकामा नयाँ नगर िनमार्ण आयोजना अन्तर्गत भक्तपरु  िजल्लामा दश हजार रोपनी के्षऽफलमा एक 
ःथानमा नयाँ सहर िवःतार के्षऽ िनमार्ण गन� कायर् ।

बागमती भक्तपरु 50

9 बहृ�र काठमाण्ड� उपत्यकाको ग�ुयोजना तयार गन� बागमती
काठमाड� , 

लिलतपरु, भक्तपरु
400

10
सूचनाको हकको लािग काठमाण्ड� उपत्यकाको जग्गा एिककरण तथा संचालनमा रहेको आयोजना सम्बन्धी टलीःपट 
िनमार्ण तथा ूशारण गन� कायर्

बागमती काठमाड� 3

11
भक्तपरु िजल्लाको सयुर्िवनायक र चाँगनुारायण नगरपािलकाको बाँकी भागमा नयाँ सहर िवःतार के्षऽ िनमार्णका लािग 
एक बषर् िभऽ सम्भाव्यता र िवःततृ आयोजना ूितवेदन, िड.िप.अर. तयार गन� परामशर्को कायर्।

बागमती काठमाड� 100

12 नापी िवभागबाट काठमाण्ड� उपत्यकाको िविभ� ःथानको िडिजटल िक�ा नापी नक्शा खिरद गन� कायर् । बागमती काठमाड� 5

13
एक लाख रोपनी इसान के्षऽको नयाँ नगर िभऽ भवन ब�े ठाउँह�मा माटो पिरक्षण गरी िवयिर� क्यापािसटी िनकाल्ने 
र भकुम्प ूितरोधी जगको अध्ययन गरी िवःततृ ूािविधक ूितवेदन पेश गन� कायर्

बागमती काठमाड� 100

14 िविभ� ःथानका ःयाटलाइट इमेज खिरद कायर् बागमती काठमाड� 43
15 कायार्लयको लािग फिनर्चर फिनर्िस� कायर् (कायार्लयको लािग फिनर्चर िफक्चसर्) बागमती काठमाड� 2

1४. 3470७१०१ काठमाण्ड� उपत्यका िवकास ूािधकरण
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काठमाड� उपत्यका िवकास ूािधकरण, िजल्ला आयकु्तको कायार्लय काठमाण्ड�
१६ सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहर ३,४को जम ेखहरे कोिरडोर िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् बागमती काठमाड� 5

17
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त भिवास भटमासे , नयाँपाटी िव.िप.चोक सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् कागे�री 
मनोहर

बागमती काठमाड� 5

18 काठमाण्ड� उपत्यका िवकास ूािधकरणको कायार्लय भवन िविभ� ममर्त तथा सधुार कायर् । बागमती काठमाड� 3
19 जग्गा खरीद तथा मअुब्जा िवतरण(मआुब्जा) बागमती काठमाड� 10

20 कायार्लयको लागी मेिसनरी औजार िृज, कम्प्यटुर, िून्टर, ल्यापटप, फोटोकपी मेिसन लगायतका सामान खिरद । बागमती काठमाड� 3

21
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ९ र का.म.न.पा. वडा नं. ४ को िसमा सडक िवःतार 
।

बागमती काठमाड� 30

22 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को गजुुर्धारा, नगरपािलका, सजृना चोक सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 30

23 सडक िवःतार कायर्बम अन्र्तगत चन्िािगरी न.पा. को डायमण्ड, ठकुरी गाउँ, िकतीनी भन्�या� सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 30

24
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को िव�ा मिन्दर ःकुल, ठकुरी गाउँ, िकतीनी भन्�या� सडक 
िवःतार ।

बागमती काठमाड� 30

25 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को चौतारा देिख परुानो नैकाप सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 30
26 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को गोठेडोल देिख िपपलबोट सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 30

27
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को फुटबल माउण्ड देिख वडा कायार्लय, मिुखया गाउँ जोड्ने सडक 
िवःतार ।

बागमती काठमाड� 30

28
सडक िवःतार कायर्बम अन्र्तगत चन्ििगरी न.पा. को नैकाप फुटबल माउण्ड बालकुमारी िऽभवुन राजपथ सडक 
िवःतार ।

बागमती काठमाड� 50

29 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को बलम्ब ु भैरवनाथ, चनुदेवी चोक सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 10
30 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी  न.पा. को मच्छेगाउँ माितयापोखरी रातमाटे सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 10
31 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्िािगरी न.पा. को सजृना चोक देिख खहरे सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 10
32 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्दूािगरी न.पा. को बलम्ब,ु दरुसंचार इको मागर् सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 10

33 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चन्दूािगरी न.पा. को फुटबल माउण्ड दवाडी गाउँ, मिुखया गाउँ सडक िवःतार । बागमती काठमाड� 10

34
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्ला चन्दूािगरी न.पा. ९, िऽदेवीनगर, िमलन मागर् हुँदै �मु पाईप 
फ्ुयाक्शी सम्मको बाटो ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 10

35
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्ला कीितर्परु न.पा. ४, गाम्चा मोड देिख भगवानःथान चौर हुँदै 
सल्यानःथान जाने बाटो ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 10

36 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त भिवास भटमासेÔनयाँपाटी, िव िप चोक सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् । बागमती काठमाड� 10

37 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त का.म.न.पा. १४ अिकर् ड टोल सडक ःतरो�ती कायर् । बागमती काठमाड� 30

38
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. १० को िमलन चोक हुँदै भण्डारी गाम�न्ट, नारायण चोक, गणेश 
मिन्दर हुँदै िशव मिन्दर सम्म सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् ।

बागमती काठमाड� 10

39
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. १० को धोिवखोला नवजागतृी टोल देिख आकाशेधारा गणेश 
मिन्दर सम्म सडक तथा ढल िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् ।

बागमती काठमाड� 10

40
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्लामा कीितर्परु न.पा. १० को िशवालय मागर्, नयाँ बजार गेट देिख 
िशव मिन्दर जाने सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती कायर् ।

बागमती काठमाड� 10

41
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्लामा तारके�र न.पा. २ को काॅःेथली बसन्तनगरको सडक िनमार्ण 
तथा ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 20

42
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्लामा तारके�र न.पा. ६ को धमर्ःथली पैयाटार बंगलामखुी 
मिन्दरबाट महतटोल जाने सडक िनमार्ण तथा ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 20
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43
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� िजल्लामा तारके�र न.पा. ८ को लामबगर परुानो गणेशमागर् जाने सडक 
िनमार्ण तथा ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 20

44 िनद� िशत जग्गा िवकास कायर्बम अन्तगर्त ूःतािवत बाटो खोल्ने, पखार्ल सान� र लगाउने तथा मावेल गन� । बागमती काठमाड� 30

45
सहरी सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्डौ◌ै उपत्यकाको िविभ� भागमा सडक चौडा गन�, टेवा पखार्ल 
लगाउने, सान� तथा सधुार गन� कायर् र क्षितपूितर् तथा योजना तयारी समेत ।

बागमती काठमाड� 150

46
सहरी सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त टोखा चण्डे�री मिन्दर देिख बढुािनलकण्ठ जाने बाटोको शयाक खोल्ने, सडक 
चौडा गने,ृ टेवा पखार्ल लगा◌ृउने, सान� तथा सधुार गन� र कालो पऽे गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 200

47
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ र ४ चपली घमु्ती देिख िवंणमुती चण्डे�री मिन्दर 
सम्म ।

बागमती काठमाड� 30

48 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ६ को हाि�गौडा चोक देिख िवंणमुती सम्म । बागमती काठमाड� 80

49 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ७ हेपाली देिख िवंणमुती सम्म । बागमती काठमाड� 80
50 सडक िवःतार कायर्बम अन्र्तगत टोखा न.पा. वडा नं. ३ का झलुडोल मलु सडक । बागमती काठमाड� 100
51 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त टोखा न.पा. वडा नं. २ का सपनितथर् देिख मालुंग सडक । बागमती काठमाड� 80

52 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त टोखा न.पा. वडा नं. ६ का गणेश मिन्दर देिख मनकामना मिन्दरको सडकह� । बागमती काठमाड� 100

53 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त टोखा न.पा. वडा नं. ६ का सिुवधा ग्यास देिख माण्डी अःपताल सम्मका सडकह� । बागमती काठमाड� 30

54 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ६ पन्चकन्या चोक देिख कापरु चोक सम्म । बागमती काठमाड� 100

55 सडक िवःतार कायर्बम अन्र्तगत टोखा न.पा. वडा नं. ४ को भगवती मिन्दरबाट धापासी ःकुल सम्मको सडक । बागमती काठमाड� 100

56 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त का.म.न.पा. वडा नं. ५ को खहरे खोला कोिरडोर िवःतार । बागमती काठमाड� 30
57 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त का.म.न.पा. वडा नं. ५ को सावर्जिनक जग्गा संरक्षणको कायर् । बागमती काठमाड� 30

58 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहरा नग.पा. अन्तगर्त राधाकृंण मिन्दर देिख काकीर्गाउँ हाइट सम्म । बागमती काठमाड� 80

59
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहरा न.पा. अन्तगर्त अमरिसंह चोकबाट दिक्षण बोडे जाने सडक वडा नं. 
७ ।

बागमती काठमाड� 80

60 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहरा न.पा. अन्र्तगत बागमती ढकाल गाउँ सान्तरी सडक । बागमती काठमाड� 80
61 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहरा न.पा. अन्तगर्त सातघ�े देिख अिधकारी गाउँ सडक । बागमती काठमाड� 100

62
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त नागाजुर्न न.पा. वडा नं. ४ को िसतापाईला चोक देिख ज्योित एकेडेमी सम्मको 
सडकको िवःतार तथा ःतरो�ती कायर् ।

बागमती काठमाड� 30

63
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त का.म.पा. वडा नं. ३१ को िविभ� सडकह�को िवःतार तथा ःतरो�तीको कायर् । 
स�ुची मागर्, तोया मागर्, िमनभवन मागर्, िछितज मागर्, एकता मागर्, जनसहयोगी मागर्, जािमती मागर्, अमरिदप मागर्, 
देउराली मागर्, ूयाग मागर्, राधा मोहन मागर् ।

बागमती काठमाड� 30

64
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त तारके�र न.पा. वडा नं. ८ का लामाबगर महादेवःथानबाट गौरी गाउँ हुँदै मनमैज ु
मिन्दर सडकको िवःतार तथा ःतरो�ती कायर् ।

बागमती काठमाड� 20

65 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कीितर्प ुर् न.पा. रारािहल कन्याचौर, टौदहको िवःतार तथा ःतरो�ती कायर् । बागमती काठमाड� 30

66 जम ेखहरे कोिरडोर कागे�री मनहरा ३ र ४ सडक । बागमती काठमाड� 100

67
बढािनलकण्ठ नपा वडा नं ११ र १२ मा रहेको आनी गेमु्बादेिख िशव मिन्दर , शिहद पाकर्  ग�ु� टोल जोड्ने बाटो 
ःतरो�ती गन� कायर् ।

बागमती काठमाड� 200

68 िचहाने खोला कोिरडोरमा शयाक खोल्ने, सडक चौडा गन�, टेवा पखार्ल लगाउने, सान� र कालो पऽे गन� कायर् । बागमती काठमाड� 100
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69
महादेव खोला कोिरडोर सधुार तथा शयाक खोल्ने, सडक चौडा गन� टेवा पखार्ल लगाउने र कालो पऽे गन� कायर् समेत 
।

बागमती काठमाड� 70

70
सा�ले खोला कोिरडोर सधुार तथा शयाक खोल्ने, सडक चौडा गन� टेवा पखार्ल लगाउने र कालो पऽे गन� कायर् समेत 
।

बागमती काठमाड� 30

71
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त बढुािनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ८ को िचहाने खोला कोिरडोर िवःतार तथा ःतरो�तीको 
कायर् ।

बागमती काठमाड� 30

72
सावर्जिनक जिमनको पिहचान गिर फेिन्स� गन�, टेवा पखार्ल लगाउने, िसमा पखार्ल लगाउने, भईुमा ढु�ा िवछुयाउने, 
हिरयाली िवकसा गरी बाताबरण संरक्षण गन� ।

बागमती काठमाड� 50

73 िवपद व्यवःथापन तथा बाताबरण संरक्षणको लािग सहरी के्षऽमा सावर्जिनक जग्गामा पाकर्  िनमार्ण गन� कायर् । बागमती काठमाड� 100

74 का.म.न.पा. वडा नं. १६ को दगुुर्नेपानीमा सडक िवःतारको क्षितपूितर् िदने कायर् (क्षितपूितर्) बागमती काठमाड� 40
75 इंचगनुारायण जग्गा एकीकरण आयोजना देिख बालाज ुसम्म सडक िवःतारको क्षितपूितर् िदने कायर् (क्षितपिुतर्) बागमती काठमाड� 50

76
तारके�र न.पा. वडा नं. १० िवंणमुती पलु देिख छन्त्याल चोक हँदै व्यापािरक ूित�ान को सडक िवःतार गन� कायर् 
(कालेपऽे सडक)

बागमती काठमाड� 70

77 इचंगनुारायण जग्गा एकीकरण आयोजना देिख बालाज ुसम्म सडक िवःतार गन� कायर् (कालोपऽे सडक) बागमती काठमाड� 10

78
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त कागे�री मनोहरा नगरपािलका अन्तगर्त बागमती कोिरडोर देिख कृंण ूणामी मिन्दर 
सम्म सडक (माभेल×खण्ड िःमथ सडक)

बागमती काठमाड� 30

79 कीितर्परु न.पा. ९ नगाउँ खल्वÔछुगाउ रा◌ार िहल सम्म सडक ढल ःतरो�ती (माभेल×खण्ड िःमथ सडक) बागमती काठमाड� 20

80
जलवाय ुअनकुुल, पयार्वरण अनकुुलन र िवपद व्यवःथापन अन�ुपको सावर्जिनक जग्गा संरक्षण गिर नमनुा पाकर्  
िनमार्ण गन� कायर् (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण)

बागमती काठमाड� 50

81 का.म.न.पा. वडा नं. ३२ न्हाकटी के्षऽ सधुार र सौन्दियर्करण गन� कायर् (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण) बागमती काठमाड� 50
82 का.म.न.पा. वडा नं. १४ सनुाखरी टोल सडक ःतरो�ती (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण) बागमती काठमाड� 50

83
गोकण��र नगरपािलका वडा नं. ८ मा अ�रखेल देिख नेपाल मेिडकल कलेज हुँदै आ�बारी जोड्ने सडक िवःतार तथा 
ढलान गन� कायर् (िभरालो बाटो र अत्यिधक दरुघट्ना हनेु भएकोले ूाथिमकतामा (कालोपऽे सडक सधुार)

बागमती काठमाड� 30

84
शंखरापरु नगरापिकलाको सहरी सडक िवःतार तथा ःतरो�ती अन्तगर्त पालबुारी इटाखेल सडक ःतरो�ती गन� कायर् 
(माभेल×खण्ड िःमथ सडक सधुार)

बागमती काठमाड� 30

85
शंखरापरु नगरपािलकाको सहरी सडक िवःतार तथा ःतरो�ती अन्तगर्त खलुालटार सानागाउँ सडक ःतरो�ती गन� कायर् 
(माभेल×खण्ड िःमथ सडक सधुार)

बागमती काठमाड� 30

86
शंखरापरु नगरपािलकाको सहरी सडक िवःतार तथा ःतरो�ती अन्तगर्त इन्िायण्◌ीि◌ मिन्दर जाने सडक ःतरो�ती गन� 
कायर् (माभेल×खण्ड िःमथ सडक सधुार)

बागमती काठमाड� 30

87 टोखा न.पा. वडा नं. ३ िःथत नवजागतृी टोलको बाटो तथा ढल ःतरो�ती गन� कायर् (कच्ची सडक सधुार) बागमती काठमाड� 150

88 टोखा न.पा. वडा नं. ३ िःथत ःटार टाउन खोलको बाटो तथा ढल ःतरो�ती गन� कायर् (कच्ची सडक सधुार) बागमती काठमाड� 10

89
सावर्जिनक िहतका लािग जलवाय ुपिरवतर्न अनकुुल अन�ुपको का.म.न.पा. वडा नं. ७ को हिःपटल मागर् १ मा 
मेिडकेयर हिःपटल पछाडीको गठुी जग्गामा नमनुा पाकर्  िनमार्ण गन� कायर् (सावर्जिनक िहतका लािग जलवाय ुपिरवतर्न 
अनकुुलन अन�ुपको नमनुा कायर्बम) वन तथा वातावरण संरक्षण सधुार

बागमती काठमाड� 30

90 काठमाण्ड� महनगरपािलका वडा नं. ७ उमाकृण्ड मागर् गौिरघाट िभऽ बाटो कालोपऽे गन� (अन्य सावर्जिनक सधुार) बागमती काठमाड� 20

91 कायार्लयको लािग फिनर्चर फिनर्िस� कायर् (कायार्लयको लािग फिनर्चर िफक्चसर्) बागमती काठमाड� 5.5
काठमाड� उपत्यका िवकास ूािधकरण, िजल्ला आयकु्तको कायार्लय लिलतपरु

92 काठमाड� उपत्यका िवकास ूािधकरणको कायार्लय भवन िविभ� ममर्त तथा सधुार कायर् बागमती लिलतपरु 5
93 जग्गा खिरद तथा मूआव्जा िवतरण बागमती लिलतपरु 10
94 सहरी सडक िवःतार कायर्बम अन्र्तगत काठमाड� उपत्यकाको िविभ� भागका घरह�को क्षितपूितर् िदने कायर् बागमती लिलतपरु 10

70
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95 कायार्लयको ला�ग मेिशनर� औजार ख�रद बागमती ल�लतपुर 3

96
सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा �वजय �दप ल्यावोरेट�रज देिख ह�र�स�� इ�ा टायर कारखानासम्म वाटो 
स्तरो�ती गन� कायर्

बागमती ल�लतपुर 5

97
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अ�तगत ल�लतपुर िजल्लामा लोकन्थल�, �टकाथल� सडक खण्डको राम मिन्दर पुल देिख 
ख�रवोट सम्म सडक स्तरो�ती कायर्

बागमती ल�लतपुर 78

98
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अ�तगत ल�लतपुर िजल्लामा गोदावर� नपा ३को टौखेल, चापागाँउ, छम्पी, डुकुछाप, 
दिक्षणकाल� सडक स्तरो�ती कायर्

बागमती ल�लतपुर 5

99 सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अ�तगत ल�लतपुर िजल्लामा मध्यमाग� उन्युचौर देिख गो�टखेल खण्ड सडक स्तरो�ती कायर् बागमती ल�लतपुर 5

100 सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अ�तगत ल�लतपुर िजल्लामा लेल,े चन्दनपुर सडक स्तरो�ती कायर् बागमती ल�लतपुर 5

101
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा भ�े डाँडा, कलवन, माझखण्ड, अ�ा� बेसी सडक स्तरो�ती 
कायर् २० �क.मी. (�ाभेल÷खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

102
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा रातोमाट,े काले�र, बेथानचोक पनौती सडक स्तरो�ती कायर् 
२५ �क.मी. (�ाभेल÷खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

103
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा चुनदेवी, छम्पी �टकाभैरव सडक स्तरो�ती कायर् (�ाभेल÷खण्ड 
िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

104
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा गोदावर� न.पा. १०, प्याङगाउं, चापागाउं स्वास्थ्य चौक�, 
�व�गाउं बडीखेल सडक स्तरो�ती कायर् (�ाभेल÷खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

105
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा ल.पु.म.न.पा.२२, वुंगमती सो�खु�े देिख वसपाकर् जाने सडक 
स्तरो�ती कायर् (�ाभेल÷खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

106
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा ल.पु.म.न.पा. २५ फुलवार� मागर् देिख उ�र कुसुन्ती मागर् जाने 
सडक स्तरो�ती कायर् (�ाभेल÷खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 5

107
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त ल�लतपुर िजल्लामा ल.पु.म.न.पा. २४ को धापाखेल, पशुप�तटोल, गणेश मागर् 
�ेन्डस कोलोनी जाने सडक �नमार्ण तथा स्तरोन्ती कायर् (�ाभेल÷ खण्ड िस्मथ सडक)

बागमती ल�लतपुर 50

108 गोदावर� खोला को�रडोर ग्वाख� (गोदावर�) ल�लतपुर खण्ड िस्मथ सडक) बागमती ल�लतपुर 270
109 ल�लतपुर नपा वडा न.ं१८ मन्जु�ी मागर् स�वु �नमार्ण सुधार कायर् । बागमती ल�लतपुर 5
110 महाल�मी नपा वडा नं. ४ कोिजहोम देिख िशतल हाइटसम्म सडक ढल स्तरो�ती। बागमती ल�लतपुर 40
111 महाल�मी नपा वडा नं. ८ स्थीत सुन्दर चसीडोल क्षे�मा सडक �नमार्ण सुधार। बागमती ल�लतपुर 5

112
जलवायु अनुकुलन, पयार्वरण अनुकुलन र �वपद व्यवस्थापन अनुरुपको सावर्ज�नक जग्गा संरक्षण गर� नमुना पाकर् �नमार्ण 
गन� कायर्

बागमती ल�लतपुर 50

113 ल.पु.मनपा �सतापाखा पानी�ाक�बाट हर��स�� �समाना जाने सडक स्तरो�ती बागमती ल�लतपुर 30
114 ल.पु.मनपा फुलवार� चोकबाट कुसुन्ती जाने सडक स्तरो�ती बागमती ल�लतपुर 60
115 �नद�िशत जग्गा �वकास कायर्�म अन्तगर्त �स्ता�वत वाटो खोल्न,े पखार्ल सान� र लगाउने तथा �ाभेल गन� कायर् बागमती ल�लतपुर 35

116
सहर� सडक �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त काठमाड� उपत्यकाको �व�भ� भागमा सडक चौडा गन�, टेवा पखार्ल लगाउने, सान� 
तथा सुधार गन� कायर् तथा योजना तयार� समेत

बागमती ल�लतपुर 25

117
ल�लतपुर महानगरपा�लका वडा न.ं २३ हाि�वन िस्थत हाि�वन ओरालो हुंदै नेपाल डेर�वाट गैर� गाउं ऐरावट टोलको वाटो 
�नमार्ण

बागमती ल�लतपुर 20

118 महाल�मी नपा. वडा नं. ८ िस्थत इन वहाल वेखाल टोलवाट वडा नं. ७ जोड्ने सडक सुधार कायर् बागमती ल�लतपुर 10
119 ल�लतपुर महानगरपा�लका वडा न.ं २६ ढोला�हट� चोकवाट चौखेल चोक जाने वाटो �नमार्ण सुधार कायर् बागमती ल�लतपुर 20

120 ल�लतपुर महानगरपा�लका वडा न.ं २ स्थीत सानेपा हाइट नर�संग क्याम्पसबाट  �हर� चौक� जाने वाटो �नमार्ण सुधार कायर् बागमती ल�लतपुर 10

121 महाल�मी नपा. वडा नं.७ गोदावर� नगर, चांगाथल� गोदावर� नगर सडक �नमार्ण सुधार बागमती ल�लतपुर 40
122 महाल�मी नपा. वडा नं. ८ सुन्दर च�सडोलमा सडक �नमार्ण सुधार बागमती ल�लतपुर 40
123 महाल�मी नपा. वडा नं. ७ चांगाथल�को नारायणी स्कूल देखी गोपाल चोक सम्म सडक �नमार्ण सुधार बागमती ल�लतपुर 40
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124 महालआमी नपा. सनु्दर वःती सेती पाखामा सडक िनमार्ण सधुार बागमती लिलतपरु 40
125 गोदावरी नपा. वडा नं. ३ िःथत लेिलन थोक टौखेल सडक िनमार्ण सधुार बागमती लिलतपरु 50
126 गोदावरी नपा.वडा नं.१२ ठेचो हेल्थ पो�वाट वडा कायार्लय जाने वाटो िनमार्ण सधुार बागमती लिलतपरु 50
127 गोदावरी नपा. वडा नं. ८ डकुुछाप रातामाटे वाटो िनमार्ण बागमती लिलतपरु 50

128
महालआमी नपा वडा नं. ४ सािवक इमाडोल गा.िव.स. अन्तगर्त नकुल राउतको घरवाट पूवर् दोवाटो सम्म सडक 
िनमार्ण सधुार

बागमती लिलतपरु 50

129
लप.ुमनपा. वडा नं. ४ सािवक इमाडोल गा.िव.स. अन्तगर्त िसतापाखा १ नं. धारावाट पूवर् पि� मोरेपाटी िशतल हाइट 
सम्म सडक िनमार्ण सधुार

बागमती लिलतपरु 50

130
महालआमी न.पा. वडा नं. ४ सािवक इमाडोल गा.िव.स. अन्तगर्त वच ुदोवाटोवाट दिक्षण तफर्  अमतृ चोकसम्म सडक 
िनमार्ण सधुार

बागमती लिलतपरु 50

131 लिलतपरु मनपा. वडा नं. २९ हिरिसि� िःथत ूरेणा ःकूल देिख लाहरु चोक जाने सडक िनमार्ण सधुार बागमती लिलतपरु 50
132 गोदावरी नगरपािलकामा बडीखेल देिख चापाँगाउँ जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती गन� कायर् . बागमती लिलतपरु 60
133 लिलतपरु महानपा २५ भैसेपाटी नयाँबजार ःथीत पन्चकन्या टोलको बाटोह� बागमती लिलतपरु 60
134 हनमुन्ते गोदावरी दोभान देिख बालकुमारी बालकोट सम्म ढल िनमार्ण बागमती लिलतपरु 40

135
सावर्जिनक जमीनको पिहचान गरी फेिन्सङ गन�, टेवा पखार्ल लगाउने, िसमा पखार्ल लगाउने, भइूमा ढु� िव�ाउने, 
हिरयाली िवकास गरी वातावरण संरक्षण गन�

बागमती लिलतपरु 20

136 िवपद व्यवःथापन तथा वातावरण संरक्षणको लािग सहरी के्षऽमा सावर्जिनक जग्गामा पाकर्  िनमार्ण गन� कायर् बागमती लिलतपरु 80
137 िवप� व्यवःथापन तथा वातावरण संरक्षणको लािग सहरी के्षऽमा सावर्जिनक जग्गामा बकृ्षारोपण गन� कायर् . बागमती लिलतपरु 35
138 कायार्लयको लािग फिनर्चर फिनर्िस� कायर् बागमती लिलतपरु 2

139
िवप� व्यवःथापन तथा बातावरण संरक्षणको लािग लिलतपरु म.न.पा. २४ पशपुती टोल गणेश मागर् के्षऽमा सावर्जिनक 
जग्गा संरक्षण वकृ्षारोपण तथा सामदुाियक उ�ान िनमार्ण गन� कायर् । (वातावरण संरक्षणका लािग ूधानमन्ऽीज्यूको 
वकृ्षारोपण बषर् घोषणा भएकोले (वन तथा वातावरण संरक्षण सधुार)

बागमती लिलतपरु 5

काठमाड� उपत्यका िवकास ूािधकरण, िजल्ला आयकु्तको कायार्लय भक्तपरु
140 काठमाण्ड� उपत्यका िवकास ूािधकरणको कायार्लय भवन िविभ� ममर्त तथा सधुार कायर् । बागमती भक्तपरु 5
141 जग्गा खरीद तथा मअुब्जा िवतरण(मआुब्जा) बागमती भक्तपरु 10
142 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्ड� उपत्यकाको िबिभ� भागका घरह�को क्षितपूितर् िदने कायर् बागमती भक्तपरु 20

143 कायार्लयको लागी मेिसनरी औजार िृज, कम्प्यटुर, िून्टर, ल्यापटप, फोटोकपी मेिसन लगायतका सामान खिरद । बागमती भक्तपरु 2.5

144
सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त भक्तपरु िजल्लामा मध्यपरु िथमी नपा९ िनकोसेराको िहमालयन टोलको सडक िनमार्ण 
तथा ःतरोन्ती कायर् (इ.सिुधर शाह)

बागमती भक्तपरु 200

145
जलवाय ुअनकुुल, पयार्वरण अनकुुलन र िवपद व्यवःथापन अन�ुपको सावर्जिनक जग्गा संरक्षण गिर नमनुा पाकर्  
िनमार्ण गन� कायर् (अन्य सावर्जिनक िनमार्ण)

बागमती भक्तपरु 50

146
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चा.न.पा. वडा नं. ३ न्यौपाने गाउँ बाट गेलाल गाँउ, हुँदै चाँगनुारायण 
जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

147
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चा.न.पा. वडा नं. १ दवुाकोट िःथत �पाथली मनोहरा अधारभतु 
िवधालय जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

148 िनद� िशत जग्गा िवकास कायर्बम अन्तगर्त ूःतािवत बाटो खोल्ने, पखार्ल सान� र लगाउने तथा मावेल गन� । बागमती भक्तपरु 20

149
सहरी सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त काठमाण्डौ◌ै उपत्यकाको िविभ� भागमा सडक चौडा गन�, टेवा पखार्ल 
लगाउने, सान� तथा सधुार गन� कायर् र क्षितपूितर् तथा योजना तयारी समेत ।

बागमती भक्तपरु 20

150 सडक िवःतार कायर्बम अन्तगर्त चागुँनारायण नपा वडा नं. ३, झैखेल िमिल िःथत ç कार िभलेज गेटबाट पिश्चम तफर् को 
टोलमा बाटो िनमार्ण

बागमती भक्तपरु 30

151
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चा.न.पा.  वडा नं. 1 वेसी िशव मिन्दर हुँदै सरःवती खेल बसपाकर्  
जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

152
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चा.न.पा.1 बाःताकोटी चोक देखी खड्का िडल हदैु के.एम.िस. कलेज 
जाने सडक िबःतार तथा ःतर�ोती गन� कायर्

बागमती भक्तपरु 20
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153
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चाँगनुारायण न.पा. ८ बैकिल्पक नगरकोट सडकको लािमछाने टोल 
सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

154
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा.4 िःथत हषर्चोक बाट मोडर्न ःकुल हुँदै िकवाचोक जाने सडक 
िवःतार गन� कायर्

बागमती भक्तपरु 25

155
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा.५ िःथत सिुसला भैरबथान बाट थापाटोल त्वयाना टोल हुँदै 
खिरको बोट जाने सडक र शिुसला भैरव थान तज टोल हुँदै हनमुन्ते खोलाजाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती  गन� 
कायर्

बागमती भक्तपरु 25

156
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा.5 िःथत कटु� ेजन ःवाःथ्य कायार्लय ितम्लसीना गल्ली हुँदै 
घ�ेखोला बोरी�जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती  गन� कायर्

बागमती भक्तपरु 20

157
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा.५ िःथत सनुपा ५ वडा कायार्लय बाट कोल डाँडा हुँदै मोडर्न 
ःकुल जाने सडक र ितनधारा बाट सवुणर् चोक जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती गन� कायर्

बागमती भक्तपरु 25

158
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, भ.न.पा 4 काल्हाचा सडक (अरिनको राजमागर्बाट परदेशी िभमसेन जाने 
सडक र परदेशी िभमसेन बाट हनमुान घाट सम्मको हनमुन्ते किरडोर)  िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

159
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा.७ िःथत हाि�गौडा बाट राउत गाउँ किमर्टोल हुँदै िभम ूा. 
िवजाने सडक  िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

160
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा. ९ िःथत भातेिढकुरो देखी निन्दके�र मिन्दर जाने सडक 
िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

161 का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, भ.न.पा. १,४,७ र ८ हनमुन्ते किरडोर सडक िवःतार तथा ःतरो�ती बागमती भक्तपरु 20

162
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चाँगनुारायण न.पा. 5 पोकुने पािट कािलटार सडक िवःतार तथा 
ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

163
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चाँगनुारायण न.पा. ५ , छािलङ मनकामना सडक  िवःतार तथा 
ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

164
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, सूयर्िवनायक नगरपािलका १, चरखण्डी पातलेटार सडक र चरखण्डी 
न्यौपाने गाँउ हदु� िव�वा सडकिवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

165
का.उ.िव.ूा.को स.ुन.पा. 8 िःथत िववचा छतपखु ुहुँदै गणेश मािवजाने सडक र जगाती ूहरी चौकी बाट डोले�र जाने 
सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

166
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, भक्तपरु नगरपािलका 7, िसि� ःमिृत अःपताल बाट जगाती चोक जाने 
सडक र िलडाँगा सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 20

167
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा. ९ िःथत भातेिढकुरो माझापाटी शािन्त भैरव हुँदै जोरपािट जाने 
सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 10

168
का.उ.िव.ूा.को िजल्ला आयकु्तको कायार्लयको कायर्के्षऽ िभऽका िवःतार भएका सडकह�मा माग अनसुार मावेल गन� 
कायर्

बागमती भक्तपरु 10

169
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चाँगनुारायण न.पा. 4 ज्योित िल�े�र पोखरेल गाँउ िमलन टोल सडक 
र झौखेल वडा कायार्लय बाट दाहाल गाउँ हुँदै ज्योितिल�े�र मिन्दर जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 25

170
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िबःतार अन्तगर्त, चा.न.पा. 9,8,7,5 Ñ चाँगनुारायण फाःट शयाक (राम िसता 
मिन्दरबाट बालाटोल हुँदै सुँडाल 8 नं. वडा कायार्लय र बागे�री, खरीपािट जोड्ने) सडक िवःतार तथा ःतरो�ती गन� 
कायर् हुँदै

बागमती भक्तपरु 25

171
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िवःतार अन्तगर्त, स.ुन.पा. ८ ईटब ुबाट चनुदेवी जाने सडक र लथुाङब ुबाट दाजर्िल� 
हाईट जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती

बागमती भक्तपरु 15

172
का.उ.िव.ूा.को सहरी सडक िवःतार अन्तगर्त,चा.न.पा. ८ , िपपलबोट बाट दलुाल गाँउ जाने सडक िवःतार तथा 
ःतरोनती गन� कायर्

बागमती भक्तपरु 15
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173 सयुर्िवनायक नपा २ बिसडोल, बालकोट रेडबस मागर् सडक िवःतार बागमती भक्तपरु 25

174
सावर्जिनक जिमनको पिहचान गिर फेिन्स� गन�, टेवा पखार्ल लगाउने, िसमा पखार्ल लगाउने, भईुमा ढु�ा िवछुयाउने, 
हिरयाली िवकसा गरी बाताबरण संरक्षण गन� ।

बागमती भक्तपरु 15

175 िवपद व्यवःथापन तथा बाताबरण संरक्षणको लािग सहरी के्षऽमा सावर्जिनक जग्गामा पाकर्  िनमार्ण गन� कायर् । बागमती भक्तपरु 30

176
िवप� व्यवःथापन तथा वातावरण संरक्षणको लािग लिलतपरु महानगरपािलकामा सहरी के्षऽमा सावर्जिनक जग्गामा 
संरक्षण, बकृ्षारोपण तथा सामदुाियक उ��ान िनमार्ण गन� कायर् ।

बागमती भक्तपरु 5

177
काठमाडौ उपत्यका िवकास ूािधकरणको सावर्जिनक जग्गा संरक्षण तथा पाकर्  िनमार्ण अन्तगर्त, भ.न.पा. १, 
�व�ागणेश पिरसर

बागमती भक्तपरु 20

178
काठमाडौ उपत्यका िवकास ूािधकरणको सावर्जिनक जग्गा संरक्षण तथा पाकर्  िनमार्ण अन्तगर्त, भ.न.पा. ९, ॄम्हायणी 
मिन्दर पिरसर

बागमती भक्तपरु 10

179 चानपा ४ ज्योितर्िलग��र बढुाथोकी तल्लो गाउँबाट माझ गाउँ जाने सडक िवःतार तथा ःतरो�ती कायर् । बागमती भक्तपरु 50
180 कायार्लयको लािग फिनर्चर फिनर्िस� कायर् (कायार्लयको लािग फिनर्चर िफक्चसर्) बागमती भक्तपरु 2.5

21906
१ RBO भवन िनमार्ण बागमती काठमाड� 20.00
२ जग्गा खिरद तथा मआुब्जा िवतरण बागमती काठमाड� 800.00
३ अिफस तथा ल्याब उपकरण बागमती काठमाड� 10.00
४ धाप �ाम िनमार्ण बागमती काठमाड� 1700.00

५ EMP कायार्न्वयनका कायर्ह�- (वातावरण अनगुमन, बकृ्षारोपण तथा आयोजना ूभािवत के्षऽ िनमार्ण) (बाँध िनमार्ण) बागमती काठमाड� 300.00

६ थापाथली देखी बल्खसुम्मको नदी िकनारमा हिरयाली के्षऽ (Additional Funding) बागमती काठमाड� 4500.5
७ टुकुचामा ढल ूशोधन िनमार्ण तथा संचालन (DBO Additional Funding) बागमती काठमाड� 2000
८ घरायिस RAW GMR िनमार्ण तथा जडान बागमती काठमाड� 50.5
९ नदी िकनारमा हिरत के्षऽ िवकास गन� कायर्  बागमती काठमाड� 100

१०
ःथािनय समदुायको सहभागीता तथा सावर्जिनक िनिज साझेदािरमा सरसफाई ूवधर्न तथा अिभबिृ� गन� र फोहर पानी 
व्यवःथापन गन� कायर्

बागमती काठमाड� 9.00

११ नदी िकनारमा पखार्ल तारबार गन� कायर्  बागमती काठमाड� ७०
१२ गोकणर् र ग�ेु�रीमा फोहर पानी ूशोधन केन्िह� िडजाईन र िनमार्ण गन� कायर्  बागमती काठमाड� 15
१३ नदीको भ ुके्षऽ पानीको ॐोतह�को GPS ूिविध ूयोग गरी नापी िसमांकन एवं िववरण तयार गन� कायर्  बागमती काठमाड� 5
१४ नदीको जल गणुःतर अनगुमन ूणाली ःथापना एवं अनगुमन तथा िडप बोिरङ गन� कायर्  बागमती काठमाड� 50
१५ नदी िकनारमा भैरहेको गितिविध अनगुमन तथा अवैध वालवुा चोरी िनयन्ऽण र वाग्मती सरसफाई कायर्  बागमती काठमाड� 90
१६ धािमर्क तथा सांःकृितक सम्पदाको संरक्षण गन� कायर्  बागमती काठमाड� 65

१७
संचार के्षऽ पिरचालन गोि� सेिमनार कायर्शाला र ूाकृितक ॐोत संरक्षण र नदी िजवपिरबिृ� (River Ecosystem) को 
संरक्षणको लािग जनचेतनामलुक सचुना तथा कायर्बम संचालन र ूकाशन ूसारण गन� कायर्  

बागमती काठमाड� 55

१८
जनसाधन िवकास तािलम अध्यन अवलोकन ॅमण तथा Master/Phd का िवध्यािथर्ह�लाई वाग्मती नदी सँग 
सम्बिन्धत िवषयमा अध्यन अनसुन्धानको लािग सहयोग समेत  

बागमती काठमाड� 10

१९
ग�ेु�री ढल ूशोधन केन्ि िभऽको ममर्त सम्भार संचालन र ःतरो�ती मेकािनकल तथा इलेक्शीकल उपकरण एवं 
ःपेयर पाटर् पजुार् खिरद र जडान कायार्लय संचालन िव�तु महशलु एवं ढल ूशोधन केन्िमा काम गन� कायर्रत 
ज्यालादारी कमर्चारीह�को भकु्तािन समेत  

बागमती काठमाड� 160

२० िनमार्ण सम्प� ढल ूणािल र अन्य संरचणाह�को िवःतार ममर्त संभार तथा संचालन  बागमती काठमाड� 100
२१ नदी वरपरी रहेका एवं क्षयीकरण हदैु गरेका सम्पदा के्षऽको िजण��ार ममर्त सम्भार र संरक्षण गन�  बागमती काठमाड� 100.00

२२
बाग्मती नदीको गोकणर् देिख सनु्दरीघाट सम्मको खण्डमा िनमार्ण भएको करीडोर सडकको िविभ� खण्डको ममर्त 
सम्भार  

बागमती काठमाड� 200

१५. ३४७००१०१  बागमती सधुार आयोजना 
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२३ ग�ेु�रीमा पाकर्  िनमार्ण बागमती काठमाड� 5
२४ बाग्मती नदीको िविभ� ःथानमा शस बजृ िनमार्ण  बागमती काठमाड� 50

२५
वाग्मती तथा यसका सहायक नदीह�को िकनारमा नदी िनयन्ऽण गन� कायर् फोहोर तथा ढल व्यवःथापन सम्बिन्ध 
िनमार्ण कायर्  

बागमती काठमाड� 300

२६
धोिव खोला कुमारीःथान भन्दा मािथ 2.5 िक.िम. सम्मको खण्डमा ढल िव�ाउने कायर् साथै गोकणर् देिख 
नारायणटार सम्म र एयरपोटर्को छेउमा ढल तथा तटबन्ध िनमार्ण कायर्  

बागमती काठमाड� 150

२७
गोकणर् देिख बल्ख ुसम्म बाग्मती नदीको दाँया बाँया हालसम्म छुटेका ःथानह�मा ढल सडक तथा तटबन्ध िनमार्ण 
कायर्  

बागमती काठमाड� 300

२८ नख्ख ुखोलाको दाँया बाँया ढल सडक तथा तटबन्ध िनमार्ण कायर्  बागमती लिलतपरु 300
२९ हनमुानघाटको पनुिनर्मार्ण कायर्  बागमती काठमाड� 50
३० बल्ख ुखोला  (वाग्मती दोभान देिख नैकाप पलुसम्म) ढल सडक तथा तटबन्ध िनमार्ण कायर् बागमती काठमाड� 300

३१
मािथल्लो नख्ख ुकािन्तपरु कोलोनी देिख 3 िक.िम. मािथसम्म (सडक ढल नदी तटबन्ध तथा अन्य संरचना िनमार्ण 
कायर्)  

बागमती लिलतपरु 300

३२ हनमुन्ते खोला चार दोबाटो पलु देिख बालकोट पलु सम्म  (सडक तटबन्ध तथा अन्य संरचना िनमार्ण कायर्)  बागमती भक्तपरु 300
३३ हनमुन्ते खोला बालकोट पलुदेिख बालकुमारी पलु सम्म  (सडक तटबन्ध तथा अन्य संरचना िनमार्ण कायर्)  बागमती भक्तपरु 300
३४ पाकर्  के्षऽ अन्तगर्त िविभ� ःथानह� साथै िवःतािरत के्षऽमा कम्पाउण्ड वाल लगाउने साथै घेरवार गन�  बागमती काठमाड� 16.00

३५
पाकर्  के्षऽ अन्तगर्त िविभ� ःथानह� साथै िवःतािरत के्षऽमा ब्यिुटिफकेशन र ल्याण्डःकेिप� सम्बिन्ध कायर् गन� साथै 
Ticketing System सम्बिन्ध आवःयक काम गन�  

बागमती काठमाड� 100

३६
पाकर्  के्षऽ अन्तगर्त िविभ� ःथानह� शौचालय पािकर् � बकृ्षारोपण चौतारा रेिल� घाट िनमार्ण साथै िविभ� िदवशह� 
मनाउने र नाप नक्सा सम्बिन्ध कायर् गन�

बागमती काठमाड� 10

३७ ूसिुत गहृ पछािड पान्चायन घाट के्षऽमा यू.एन. ःतम्भमािथ घमु्ने ग्लोब राख्न ेसाथै अन्य आवँयक कायर् गन�  बागमती काठमाड� 20.00

३८ बाग्मती संमहालय पनुःथापना तथा पनुिनमार्ण  बागमती काठमाड� 200
३९ नदी नाला सरसफाई तथा संचालन खचर्  बागमती काठमाड� 150

४० हनमुन्ते खोला  (राधेराधे पलु देिख चार दोबाटो पलु सम्म)  (सडक तटबन्ध तथा अन्य संरचना िनमार्ण कायर्)  बागमती भक्तपरु 500

४१ मनोहरा किरडोरमा ढल िनमार्ण सडक िनमार्ण र नदी िनयन्ऽण कायर्   बागमती काठमाड� 300
४२ वाग्मती र यसका सहायक नदीका विरपिर रहेका सकुुम्बासी बःतीलाई व्यवःथापन गनर् अध्ययन गन�  बागमती काठमाड� 50.00
४३ काग्�रेी महादेव खोला कोिरडोर िनमार्ण (कागे�री मनहरा नपा) काठमाण्डौ बागमती काठमाड� 200
४४ कमर्नासा किरडोर लिलतपरु बागमती लिलतपरु 600
४५ वागमती कोिरडोर-खोकना-चोभार- बङुगमती-दिक्षणकाली के्षऽको सम्भाव्यता अध्यन गरी कायर् श�ु गन� बागमती काठमाड� 20

४६ गोकणर् देिख िसनामंगल पलु सम्म बाग्मती नदी तटबन्ध हिरत के्षऽ वातावरण सधुार तथा सौन्दयर्करण गन� कायर् बागमती काठमाड� 2000

४७ ऐितहािसक मठ मिन्दर पाटी पौवा तथा पथ ममर्त सधुार (Additional Funding) बागमती काठमाड� 3600
४८ व्यिक्तगत परामशर् खिरद (independent Environment Monitoring) बागमती काठमाड� 58.5
४९ PMDSC परामशर् बागमती काठमाड� 130.39
५० ढल सडक तथा निद िनयन्ऽण सम्बिन्ध PMDSC परामशर्  बागमती काठमाड� 369.8

५१
िशवपरुी नागाजुर्न राि�य िनकुन्ज सनु्दरीजल मािथको बःती (बाग्मती जलाधार के्षऽ) ःथानान्तरण सामािजक ूभाव 
मलु्याँकन सम्बिन्ध अध्ययन कायर्

बागमती काठमाड� 10.00

५२ बल्ख ुिवःतािरत के्षऽको माःटर प्लान बमोिजमको परामशर् कायर् गन�  बागमती काठमाड� 20
५३ बाग्मती कायर्योजना अद्ध्याविधक गन� बागमती काठमाड� 200
५४ PMDSC पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामशर् (BRBRAF) बागमती काठमाड� 586.31

2448१६. 34771102  धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना
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ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

१
धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना अन्र्तर्गत बागमती दोभान देिख  चाविहल गोपीकृंण पलु हुँदै बैजनी पलु हुँदै 
कपन भंगाल पलु सम्मको मोड सधुार तथा सडकमा पन� �रह�को क्षितपूितर् िदने कायर्

बागमती का�माड� 195

२
धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना िभऽ सडक कालोपऽे गन� कायर्, फुटपाथ, रेिलगं, साइड सेन, बातावरण सधुार गन� 
कायर् तथा खोलामा लन्चीगं गन� कायर् ।

बागमती का�माड� 2248

३ निद ढल तथा सडक सम्विन्ध कायर्को परामशर् सेवा बागमती का�माड� 5

76
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ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

25000
१ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को ओखलढु�ा िजल्ला -बमागत 5 वटा 1 ओखलढु�ा 12
२ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को ते॑थमु िजल्ला -बमागत 5 वटा 1 ते॑थमु 12
३ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को धनकुटा -बमागत 5 वटा 1 धनकुटा 12
४ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को मोर� िजल्ला -बमागत ९2५ वटा 1 मोर� 707
५ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को संखवुासभा िजल्ला -बमागत 20 वटा 1 संखवुासभा 27
६ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. १ को सोलखुमु्ब ुिजल्ला -बमागत 5 वटा 1 सोलखुमु्बु 12
७ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को इलाम िजल्ला -बमागत ५ वटा 1 इलाम 12
८ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को झापा िजल्ला -बमागत ३२२ वटा 1 झापा 418
९ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को ताप्लेज�ु िजल्ला -बमागत ५ वटा 1 ताप्लेज�ु 12
१० जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को पाँचथर िजल्ला -बमागत ५ वटा 1 पाँचथर 12
११ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. १ को भोजपरु िजल्ा -बमागत 5 वटा 1 भोजपरु 12
१२ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. १ को उदयपरु िजल्ला -बमागत ६२1 वटा 1 उदयपरु 598
१३ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. १ को खोटा� िजल्ला -बमागत २0 वटा 1 खोटा� 12
१४ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्ला -बमागत ५34 वटा 1 सनुसरी 458
१५ धनकुटा िजल्ला ध.न.पा. १३ मलुघाटमा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 1 धनकुटा 69

१६
जनता आवास कायर्बः- ूदेश नं. २ को रौतहट  िजल्ला मौलापरु नगरपािलका वडा नं. 1 2 3 4 र ५ का लािग -
बमागत 250 वटा

2 रौतहट 150

१७ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. २ को धनषुा  िजल्ला - बमागत १000 वटा 2 धनषुा 700
१८ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. २ को पसार्  िजल्ला -बमाग ९२५ वटा 2 पसार् 700
१९ जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को बारा  िजल्ला -बमागत ९93 वटा 2 बारा 664
२० जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को महो�री  िजल्ला - बमागत १034 वटा 2 महो�री 700
२१ जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को रौतहट  िजल्ला -बमागत १250 वटा 2 रौतहट 1200

२२
जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को रौतहट  िजल्ला देवाही गोनाही नगरपािलका वडा नं. 5 ६ ७ र ८ का 
लािग -बमागत 25 वटा

2 रौतहट 60

२३
जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को रौतहट  िजल्लामा अन्य माग भए अनसुार नगरपािलका र गाउँपािलकाका 
लािग -बमागत 25 वटा

2 रौतहट 60

२४ जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को सलार्ही  िजल्ला - बमागत 878 वटा 2 सलार्ही 600
२५ जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को सलार्ही  िजल्ला लालवन्दी नगरपािलका -बमागत 1500 वटा 2 सलार्ही 1600

२६
जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. २ को िसराहा  िजल्ला औरही गाँउपािलका वडा नं. 1 2 3 4 र ५ का लािग -
बमागत ५०० वटा

2 िसराहा 600

२७ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. २ को िसराहा  िजल्ला - बमागत ९४० वटा 2 िसराहा 500
२८ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. २ को स�री  िजल्ला -बमागत ८99  वटा 2 स�री 600
२९ धनषुा िजल्ला जनकपरु उप-महानगरपािलकामा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 धनषुा 60

३० पसार् िजल्ला िबरगंज महानगरपािलका वडा नं. २५ िसरिसयामा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 पसार् 598

३१ पसार् िजल्लामा वहदुरमाई नगरपािलका वडा नं. २ िपपरामा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 पसार् 55
३२ रौतहट िजल्ला चन्िपरु नगरपािलका वडा नं. ७ मा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 रौतहट 500
३३ रौतहट िजल्लामा चन्िपरु नगरपािलका वडा नं. ७ मा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 रौतहट 55
३४ सलार्ही िजल्ला मंलगवा नगरपािलका वडा नं. ४ मा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 130

३५ सलार्ही िजल्ला लालबन्दी नगरपािलका वडा नं. ४ ःकूलटोलमा सखु जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 500

३६ सलार्ही िजल्ला लालबन्दी नगरपािलका वडा नं. 8 मा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 600

ख. ूदेशले स�ालन गन� कायर्बम/आयोजना (शसतर् अनदुान )
1. 34701101 आवास व्यवःथा कायर्बम
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ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

३७
सलार्ही िजल्ला हिरवन नगरपािलका वडा नं. १ कैलासपरुी वन वािटकामा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् 
।(बमागत)

2 सलार्ही 500

३८ सलार्ही िजल्लामा चन्िनगर गाँउपािलका वडा नं. ७ कलावतीबजारमा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 50

३९ सलार्ही िजल्लामा लालबन्दी नगरपािलका वडा नं. १० मा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 250
४० सलार्ही िजल्लामा लालबन्दी नगरपािलका वडा नं. ४ मा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 250
४१ सलार्ही िजल्लामा हिरपूवार् नगरपािलका वडा नं. ९ बगयावामा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 50

४२ सर◌्ाही िजल्लामा हिरपूवार् नगरपािलका वडा नं. ९ िमच�या बजारमा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 2 सलार्ही 50

४३ काॅ ेिजल्ला शंख ुपाटीचौर गा.िव.स. वडा नं. ४ मा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) बागमती काॅे 69
४४ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को काॅ े िजल्ला - बमागत 5 वटा बागमती काॅे 12
४५ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को दोलखा  िजल्ला - बमागत 5 वटा बागमती दोलखा 12
४६ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को धािद�  िजल्ला - बमागत १00 वटा बागमती धािद� 139
४७ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को नवुाकोट  िजल्ला - बमागत 50 वटा बागमती नवुाकोट 104
४८ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को मकवानपरु  िजल्ला - बमागत 200 वटा बागमती मकवानपरु 299
४९ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को रसवुा  िजल्ला - बमागत 5 वटा बागमती रसवुा 12
५० जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को रामेछाप  िजल्ला - बमागत 5 वटा बागमती रामेछाप 12
५१ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को िसन्धपुाल्चोक  िजल्ला -बमागत 5 वटा बागमती िसन्धपुाल्चोक 12
५२ जनता आवास कायर्बमः - ूदेश नं. ३ को िसन्धलुी  िजल्ला -बमागत 5वटा बागमती िसन्धलुी 12
५३ जनता आवास कायर्बम : - ूदेश नं. ३ को िचतवन  िजल्ला - बमागत 200 वटा बागमती िचतवन 249
५४ गोरखा िजल्ला गो.न.पा ९ मा छेवेटारमा जे� नागिरक आवास िनमार्ण ।(बमागत) गण्डकी गोरखा 124
५५ गोरखा िजल्ला बारपाक सिुलकोट गा.पा. ३ ःवारा मा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) गण्डकी गोरखा 17
५६ जनता आवास कायर्बम - ूदेश नं. 4 को नवलपरु िजल्ला -बमागत 3५९ वटा गण्डकी नवलपरु 368.2
५७ जनता आवास कायर्बम- ूदेश ◌ं. 4 को मःुता�  िजल्ला -बमागत 5 वटा गण्डकी मःुता� 12
५८ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 4 को काःकी  िजल्ला -बमागत 50 वटा गण्डकी काःकी 69
५९ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 4 को पवर्त  िजल्ला -बमागत 50 वटा गण्डकी पवर्त 69
६० जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 4 को बाग्ल�ु  िजल्ला - बमागत ८५ वटा गण्डकी बाग्ल�ु 69.8
६१ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 4 को म्याग्दी  िजल्ला -बमागत ७0 वटा गण्डकी म्याग्दी 85
६२ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 4 को ःया�जा  िजल्ला - बमागत २00 वटा गण्डकी ःया�जा 194
६३ जनता आवास कायर्बम : - ूदेश नं. 4 को गोरखा  िजल्ला -बमागत १६५ वटा गण्डकी गोरखा 159
६४ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 4 को तनहुँ  िजल्ला -बमागत १५0 वटा गण्डकी तनहुँ 139
६५ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 4 को मना�  िजल्ला -बमागत 5 वटा गण्डकी मना� 12
६६ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 4 को लम्ज�ु  िजल्ला - बमागत 5 वटा गण्डकी लम्ज�ु 12
६७ गलु्मी िजल्ला छऽकोक गाँउपािलका वडा नं. १ हगुामा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 5 गलु्मी 80
६८ जनता आवास कायर्बम ूदेश नं. ५ को गलु्मी िजल्ला - बमागत २00 वटा 5 गलु्मी 360.6
६९ जनता आवास  कायर्बमः ूदेश नं. 5 को अघार्खाँची  िजल्ला -बमागत 110 वटा 5 अघार्खाँची 112.4
७० जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 5 को किपलवःत ु िजल्ला -बमागत ३४0 वटा 5 किपलवःतु 668.7
७१ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 5 को पूवर् �कुम  िजल्ला - बमागत 50 वटा 5 �कुम पवुर् 78.4
७२ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 5 को प्यूठान  िजल्ला - बमागत 150 वटा 5 प्यूठान 244
७३ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 5 को �पन्देही  िजल्ला -बमागत २६0 वटा 5 �पन्देही 432
७४ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 5 को रोल्पा  िजल्ला - बमागत 150 वटा 5 रोल्पा 239.8
७५ जनता आवास कायर्बम : -ूदेश नं. 5 को दा�  िजल्ला -457 वटा 5 दा� 600
७६ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 5 को बिदर्या  िजल्ला -बमगत 500 वटा 5 बिदर्या 700
७७ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 5 को बाँके  िजल्ला -बमागत ७00 वटा 5 बाँके 750
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७८ जनता आवास कायर्बम : - ूदेश नं. 5 को नवलपरासी िजल्ला -बमागत १60 वटा 5 नवलपरासी 236.6
७९ जनता आवास कायर्बम : - ूदेश नं. 5 को नवलपरासी िजल्ला पि�म सःुता गाँउ -बमागत 250 वटा 5 नवलपरासी 259.5
८० जनता आवास कायर्बमः- ूदेश नं. 5 को पाल्पा  िजल्ला -बमागत 100 वटा 5 पाल्पा 161
८१ प्यूठान िजल्ला प्यूठान न.पा. िबजबुारमा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) 5 प्यूठान 100
८२ कमर्चारी आवास भवन िनमार्ण जमु्ला (बमागत) कणार्ली जमु्ला 14
८३ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 6 को कािलकोट िजल्ला -बमागत १00 वटा कणार्ली कािलकोट 207
८४ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 6 को जमु्ला  िजल्ला - बमागत १00 वटा कणार्ली जमु्ला 170
८५ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 6 को डोल्पा िजल्ला -बमागत २२५ वटा कणार्ली डोल्पा 209
८६ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 6 को मगु ुिजल्ला- बमागत 2५ वटा कणार्ली मगुु 38
८७ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 6 को हमु्ला िजल्ला -बमागत १00 वटा कणार्ली हमु्ला 160
८८ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 6 को जाजरकोट  िजल्ला - बमागत १00 वटा कणार्ली जाजरकोट 139
८९ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 6 को दैलेख  िजल्ला -  बमागत 150 वटा कणार्ली दैलेख 299
९० जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 6 को सल्यान  िजल्ला - बमागत 50 वटा कणार्ली सल्यान 122
९१ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 6 को सखु�त  िजल्ला -  बमागत 5५० वटा कणार्ली सखु�त 249
९२ जनता आवास कायर्बम :- ूदेश नं. 6 िवरेन्िनगर सखु�तमा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् ।(बमागत) कणार्ली सखु�त 209
९३ जनता आवास कायर्बम-ूदेश नं. 6 को पि�म �कुम  िजल्ला - बमागत ५0 वटा कणार्ली �कुम पि�म 69
९४ जमु्ला िजल्ला चन्िनाथ नगरपािलका वडा नं.६ रानीतालमा जे� नागिरक आवास िनमार्ण कायर् । कणार्ली जमु्ला 14
९५ सखु�त िजल्ला िव.न.पा. २१ मा इमज�न्सी सेल्टर िनमार्ण कायर् ।(बमागत) कणार्ली सखु�त 35
९६ जनता आवास कायर्बम - -ूदेश नं. 7 को अछाम िजल्ला -बमागत 25 वटा सदुरुपि�म अछाम 61
९७ जनता आवास कायर्बम - -ूदेश नं. 7 को डडेल्धरुा िजल्ला -बमागत १६9 वटा सदुरुपि�म डडेल्धरुा 229
९८ जनता आवास कायर्बम - -ूदेश नं. 7 को दाच ुर्ला िजल्ला -बमागत ८८ वटा सदुरुपि�म दाच ुर्ला 107
९९ जनता आवास कायर्बम- ूदेश नं. 7 को डोटी िजल्ला -बमागत १00 वटा सदुरुपि�म डोटी 148
१०० जनता आवास कायर्बम -ूदेश नं. 7 को ब�ा� िजल्ला -बमागत 50 वटा सदुरुपि�म ब�ा� 69
१०१ जनता आवास कायर्बम -ूदेश नं. 7 को बाजरुा िजल्ला -बमागत 50 वटा सदुरुपि�म बाजरुा 104
१०२ जनता आवास कायर्बम -ूदेश नं. 7 को बैतडी िजल्ला -बमागत 37८ वटा सदुरुपि�म बैतडी 421.8
१०३ जनता आवास कायर्बम : -ूदेश नं. 7 को कैलाली िजल्ला -बमागत २00 वटा सदुरुपि�म कैलाली 190
१०४ कैलाली िजल्ला धनगढी उप-महानगरपािलकामा जे� नागिरक आवास िनमार्ण ।(बमागत) सदुरुपि�म कैलाली 34.2
१०५ जनता आवास कायर्बम :-ूदेश नं. 7 को क�नपरु   िजल्ला -बमागत २३६ वटा सदुरुपि�म क�नपरु 250
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18064
1 IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् 1 पाँचथर 400

२
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

1 पाँचथर 400

३
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

1 पाँचथर 40

४ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 झापा 200

५ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 झापा 350

६
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 झापा 50

७ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 झापा 200

८ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 झापा 332

९
आयोजना संचालन हनेु नगरपाि�काह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 झापा 50

१० कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 धनकुटा 150

११ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 धनकुटा 5

१२
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 धनकुटा 50

१३ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 उदयपरु 150

१४ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 उदयपरु 5

१५
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 उदयपरु 50

१६ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 मोर� 200

१७ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 मोर� 5

१८
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 मोर� 50

१९ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 मोर� 200

२० आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 मोर� 350

२१
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 मोर� 50

२२ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 सनुसरी 200

२३ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 सनुसरी 5

२४
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 सनुसरी 50

ग. ःथानीय तहले स�ालन गन� कायर्बम/आयोजना 
१. 34701108 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम
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२५ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 1 सनुसरी 200

२६ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 1 सनुसरी 5

२७
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

1 सनुसरी 50

२८ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 2 स�री 200

२९ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 2 स�री 5

३०
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाहरमा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

2 स�री 50

३१ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् 2 िसराहा 400

३२
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

2 िसराहा 400

३३
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

2 िसराहा 40

३४ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् 2 सलार्ही 400

३५
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

2 सलार्ही 400

३६
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

2 सलार्ही 40

३७ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् बागमती दोलखा 400

३८
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

बागमती दोलखा 400

३९
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

बागमती दोलखा 40

४० कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । गण्डकी तनहुँ 150

४१ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने गण्डकी तनहुँ 5

४२
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

गण्डकी तनहुँ 50

४३ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । गण्डकी तनहुँ 150

४४ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने गण्डकी तनहुँ 5

४५
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

गण्डकी तनहुँ 50

४६ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । गण्डकी काःकी 300

४७ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने गण्डकी काःकी 2582.31

४८
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

गण्डकी काःकी 49.69

४९ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् गण्डकी पवर्त 400

81



82

ब.सं. कायर्बम/आयोजना ूदेश िजल्ला रकम 
(� लाखमा)

५०
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

गण्डकी पवर्त 400

५१
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

गण्डकी पवर्त 40

५२ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । गण्डकी ःया�जा 150

५३ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने गण्डकी ःया�जा 5

५४
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

गण्डकी ःया�जा 50

५५ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । गण्डकी बाग्ल�ु 150

५६ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने गण्डकी बाग्ल�ु 5

५७
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

गण्डकी बाग्ल�ु 50

५८
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

गण्डकी नवलपरासी पवुर् 400

५९
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

गण्डकी नवलपरासी पवुर् 400

६० कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 5 नवलपरासी पि�म 200

६१ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 5 नवलपरासी पि�म 5

६२
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

5 नवलपरासी पि�म 50

६३ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 5 �पन्देही 200

६४ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 5 �पन्देही 350

६५
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

5 �पन्देही 50

६६ कोिभड १९ को कारण ूभािवत आथर्क गितिविध उकाःन नगरपािलकाबाट िनधार्िरत ौम मूलक कायर्बम गन� । 5 पाल्पा 150

६७ आयोजना अन्तगर्तका नगरपािलकाह�को लािग Urban Development Grant िदने 5 पाल्पा 5

६८
आयोजना संचालन हनेु नगरपािलकाह�मा Design and Supervision Consultant िनयिुक्तको लािग 
अनदुान(Component-1)

5 पाल्पा 50

६९ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् 5 अघार्खाँची 400

७०
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

5 अघार्खाँची 400

७१
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

5 अघार्खाँची 40

७२ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् 5 दा� 400

७३
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

5 दा� 400
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७४
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

5 दा� 40

७५ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् कणार्ली �कुम पि�म 400

७६
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

कणार्ली �कुम पि�म 400

७७
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

कणार्ली �कुम पि�म 40

७८ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् कणार्ली जाजरकोट 400

७९
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

कणार्ली जाजरकोट 400

८०
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

कणार्ली जाजरकोट 40

८१ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् सदुरुपि�म डडेल्धरुा 400

८२
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

सदुरुपि�म डडेल्धरुा 400

८३
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम �ालन गन� ।

सदुरुपि�म डडेल्धरुा 40

८४ IUDP/IDPमा आधािरत आवास/बःती के्षऽमा सहरी पूवार्धार सधुार/िनमार्ण गन� (बहबुिषर्य खिरद ) कायर् सदुरुपि�म कैलाली 400

८५
Community Development Program अन्तगर्त यूवा केन्िीत Digital Library, हाटबजार सधुार, सावर्जिनक 
शौचालय, सामदुाियक बसपाकर्  सधुार र पाकर्  िनमार्ण मध्यबाट िनमार्ण कायर् गन� ।

सदुरुपि�म कैलाली 400

८६
शासकीय क्षमता अिभव�ृी कायर्बम अन्तगर्त Asset management inventory, buillding permit software, 
revenue and tax generation software, preparation of GIS maps, metric addressing system लगायतका 
कायर्बम स�ालन गन� ।

सदुरुपि�म कैलाली 40
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