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अनुसचूी (१.२) 
पुँजीगत खचको शीषकगत िविनयोजन 

(नगर तरीय) 
. स.ं योजनातथा काय मको नाम िववरण िविनयोिजत रकम 

१ सडक वोड नेपाल तफको काय म   १९ लाख १,९००,००० 
२ LGCDP   ३३ लाख ३,३००,००० 
३ यािचङ फ ड   २५लाख २,५००,००० 
४ िश ा िवकास (कायपािलकाले िनधारण गरेको काय म)   १करोड १०,०००,००० 
५ ज गा ख रद (ि भुवन बहमखुी या पस गौशाला)   १करोड १०,०००,००० 
६ ज गा ख रद (नगरपािलका)   ३६लाख ५० हजार ३,६५०,००० 
७ ज गा ख रद वा भवन िनमाण (राि  य उ च मा यिमक 

िव ालयकाि तबजार) 
  ६०लाख ६,०००,००० 

८ नगरपािलका भवन र पखाल िनमाण नगरपािलका १करोड १०,०००,००० 
९ गौशाला बजारमा कवड हल तथा बहउ े यीय भवन   १करोड १०,०००,००० 

१० पोखरी िनमाण तथा ममत (कायपािलकाको िनणय अनसुार 
तोिकएको थानमा) 

  १करोड ५० लाख १५,०००,००० 

११ परुानो वो रङ् ममत (कायपािल ाकारा तोिकएको)   १करोड १०,०००,००० 
१२ नयाँ िडप वो रङ िनमाण (कायपािल ाकारा तोिकएको)   १करोड ४० लाख १४,०००,००० 
१३ सटर िनमाण (ि भुवन बहमखुी या पस गौशाला)   ४०लाख ४,०००,००० 
१४ सटर िनमाण (राि  य उ च मा यिमक िव ालय काि तबजार)   २५लाख २,५००,००० 
१५ म हिनया पोखरी सटर िनमाण   १०लाख १,०००,००० 
१६ बु चोक वडा नं. ४ अधुरो बु  मारक िनमाण काय   १०लाख १,०००,००० 
१७ मेयर कप   ७लाख ७००,००० 
१८ मेयर छा विृ    ५लाख ५००,००० 
१९ नगर हरी स ब धी काननु िनमाण   ५लाख ५००,००० 
२० शववाहन   १५लाख १,५००,००० 
२१ कृिष तथा सहकारी (कृिष शाखा ारा तािवत भइ वीकृत 

भएकाकाय म) 
नगरपािलका २०लाख २,०००,००० 

२२ पशु सेवा (पशु शाखा ारा तािवत भइ वीकृत भएका 
काय म) 

नगरपािलका १५लाख १,५००,००० 

२३ भा टावारी सडक वडा नं. ८ (सोनी खोलादेिख मडाहा खोला 
जाने बाटोस म) 

  ९०लाख ९,०००,००० 

२४ सवारी साधन ख रद हलुकासवारी ८०लाख ८,०००,००० 
२५ कृिष सडक ममत स भार िनमाण (वडा सिमितको ताव 

रकायपािलकाको िनणय अनसुार) 
सबैवडा ६०लाख ६,०००,००० 

२६ विथङ्ग से टर (कायपािलकाको िनणय अनसुार) सबैवडा ३०लाख ३,०००,००० 
२७ इलाका हरी गौशाला   ५लाख ५००,००० 
२८ सश  हरी बल सरु ा वेस रामनगर   १०लाख १,०००,००० 
२९ बटुकटोल पूवको अधुरो नाला िनमाण १ २लाख २००,००० 
३० वानटोल सामुदाियक भवन, थान १ ३लाख ३००,००० 
३१ िचनी िमल वेश ारदेिख लङ्गुरटोल अधरुो सडक तथा नाला 

िनमाण 
१ ५लाख ५००,००० 

३२ ाथिमक िव ालय इटाटार क पाउ ड वाल िनमाण । १ ५लाख ५००,००० 
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. स.ं योजनातथा काय मको नाम िववरण िविनयोिजत रकम 

३३ जगा खोलादेिख सािवक रामनगर २ जोड्ने सडक १ १०लाख १,०००,००० 
३४ मा यिमक िव ालय रामनगर भवन, पखाल र वेश ार िनमाण १ १३लाख १,३००,००० 
३५ वानटोल हँदै देवकोटा ित ालयस म सडक तरो नित १ २२लाख २,२००,००० 
३६ वडा कायालयदिेख दि ण पलट साहको घरस म अधरुो सडक 

ढलान 
२ ५ लाख ५००,००० 

३७ मरहा खोलामा तटब ध िनमाण २ ७ लाख ७००,००० 
३८ खु ला िदशा मु  काय मको लािग सिजलो चप  सटे ख रद २ १२ लाख १,२००,००० 
३९ मा यिमक िव ालयदिेख िनगौल टोलस म ढलान २ २० लाख २,०००,००० 
४० था य चौक  िनगौलको पखाल र वेश ार िनमाण तथा 

माटोपनु लगायत िपउने पानीको यव थापन 
२ ५ लाख ५००,००० 

४१ खानेपानीको लािग  या ड पाइप जडान २ ४ लाख २५ हजार ४२५,००० 
४२ िनगौलमा रहेको खानेपानी ट्याङ्क  स चालन खच २ २ लाख २००,००० 
४३ सोिनया धमशालाको अगािड रहेको हमान मि दर ममत २ १ लाख १००,००० 
४४ सु दर टोलदेिख िमलन चौक र खानेपानी ट्याङ्क देिख िशवजी 

साहकोखेतस म नयाँ सडक िनमाण 
२ ३ लाख ३००,००० 

४५ तपे  वर म डलको घरदिेख रामधनी म डलको कुखरुा फमस म 
रनगे  िसहंको घरदेिख िझझा खो सीस म नयाँ सडक िनमाण 

२ ४ लाख ४००,००० 

४६ कृिषयो य ज गा िसंचाइको लािग खेतीयो य ज गामा 
िव तुीकरण 

२ ३०लाख ३,०००,००० 

४७ वडा २ को कायालयमा िव ुत वाय रङ्ग, रंगरोगन तथा ममत 
स भार 

२ ३लाख ३००,००० 

४८ अधरुो मदसा िनमाण २ ३ लाख १० हजार ३१०,००० 
४९ वडा न वर इटाटारमा इनार िनमाण १ वटा ३ ३ लाख ३००,००० 
५० पचाइनमावनभोज थल ३ ५ लाख ५००,००० 
५१ राि  यिन न मा यिमक िव ालयको पखाल िनमाण ३ १७ लाख १,७००,००० 
५२ वडान वर ४ पानी िनकास िवता ४ १० लाख १,०००,००० 
५३ तेली क याण समाजसवेा सदन, मदरटेरेसा टोल ४ ४लाख ५० हजार ४५०,००० 
५४ रजखोर मगरटोलमा अधुरो प क  नाला, रजखोर ४ १३लाख १,३००,००० 
५५ ओम शाि तको भवन िनमाण ५ ५लाख ५००,००० 
५६ फौजे मदरसा ५ २लाख २००,००० 
५७ गणेश मि दर ५ ५लाख ५००,००० 
५८ गोिसया मदरसा अकवर र मोतीको घर अगािडको नाला र गेट ५ ५लाख ५००,००० 
५९ वडा नं. ५ को कायालय अगािडको क भट ५ ५ लाख ५००,००० 
६० भेटनरी मोहिलया टोल पानी िनकास ५ ५ लाख ५००,००० 
६१ माछा, मास,ु गो , बा ा बजार यव थापन ५ १०लाख १,०००,००० 
६२ नाला य थापन पुरानो नगरपािलका ५ १५ लाख १,५००,००० 
६३ दगूा मि दर ५ २०लाख २,०००,००० 
६४ मन ुअिधकारीको घरदिेख पि  चम मडाहा खोला जाने बाटो 

पानीको िनकासाप क  नाला िनमाण 
५ १५लाख १,५००,००० 

६५ मु य सडकदेिख वडा कायालय जाने बाटो ढलान ६ १५लाख १,५००,००० 
६६ अधरुो प क  नाला िनमाण ६ ५०लाख ५,०००,००० 



  

Page 4 

 

  

. स.ं योजनातथा काय मको नाम िववरण िविनयोिजत रकम 

६७ राि  य ाथिमक िव ालय, जमुिनयाको वेश ार िनमाण ७ २लाख २००,००० 
६८ जयपरुमा २ वटा क थान ७ ५लाख ५००,००० 
६९ अधरुो प क  नाला िनमाण, जयपरु ७ १०लाख १,०००,००० 
७० सोिखलालक  घरदेिख पवू अधरुो प क  नाला िनमाण, मनहवा ७ १०लाख १,०००,००० 
७१ ी नेपाल राि  य जनजाित ाथिमक िव ालय, मनहवाको 

अधरुोपखाल िनमाण 
७ १०लाख १,०००,००० 

७२ ब ी रायको घरदिेख उ र रहेको अधरुो प क  नाला िनमाण, 
जमुिनया 

७ १५लाख १,५००,००० 

७३ सैलेश मि दर ममत ८ ३लाख ३००,००० 
७४ अधरुो पैनी नाला ममत क माडी ८ १०लाख १,०००,००० 
७५ अधरुो मिहला भवन िनमाण ८ १०लाख १,०००,००० 
७६ ी सर वती िन न मा यिमक िव ालय बेलगाछी पखाल 

िनमाण, भा टावारी 
८ १५लाख १,५००,००० 

७७ बाल उ ान िनमाण (वडा नं. ८ शाि तवन) ८ २० लाख २,०००,००० 
७८ प क  नाला िनमाण बेलगाछी, कु माडी ८ ५०लाख ५,०००,००० 
७९ पानी िनकास हमे पाइप िबषहरपुर ९ ३ लाख ३००,००० 
८० भरतपरु ा.िव.मा क पाउ ड िनमाण ९ ३ लाख ३००,००० 
८१ दिलत भवन ममत र भुइयँा बाबाको मि दर िनमाण ९ ५लाख ५००,००० 
८२ डुमरवनादिेख किलपुर िनि कने बाटो मा क भट िनमाण ९ ७ लाख ७००,००० 
८३ िब हरपरुमा कचरी शौचालय र खानेपानी य थापन ९ १० लाख १,०००,००० 
८४ िब ालय िब हरपुर अधरुो भवन ९ १०लाख १,०००,००० 
८५ राि  य जनता मा यिमक िव ालय पखाल िनमाण, वटौवा १० ५लाख ५००,००० 
८६ मदरसाको नाला र ढलान १० ५लाख ५००,००० 
८७ जनजागिृत यवुा लवको भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
८८ िव कमा टोलमा अधरुो मि दर िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
८९ वरेडवा िव ालय पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 

९० दधु डेरीको भवनको छत िनमाण म डल टोल १० ५लाख ५००,००० 
९१ डोमी टोलमा रहेका िफ ड सामुिदयक भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९२ मुसहरीटोलमा सामुिदयक भवन िनमाण १० ५ लाख ५००,००० 
९३ भरतपरु नेवार समुदाय मि दरको पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९४ चमार टोल समुदाय मि दरको पखाल िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९५ िव कमा टोलमा अधरुो सामुिदयक भवन िनमाण १० ५लाख ५००,००० 
९६ अधरुो नाला िनमाण १० १५लाख १,५००,००० 
९७ र वे  ट सामुदाियक भवन वडा नं. ११ ११ ५लाख ५००,००० 
९८ िसजना प प हाउस तारेचौरी ११ ११ ५लाख ५००,००० 
९९ सलेशथान मि दर भवन िनमाण ११ ५लाख ५००,००० 

१०० िमिमरे ाथिमक िव ालय वडा न.ं ११ भवनिनमाण तारेचौरी ११ १५लाख १,५००,००० 
१०१ रामच  िव ालयमा वेश ार १२ १लाख ५० हजार १५०,००० 
१०२ काि तबजार शौचालय ममत १२ २लाख २००,००० 
१०३ अधरुो कृ ण मि दर छत ढलान १२ ३लाख ३००,००० 
१०४ हरी चौक  अधरुो पखाल िनमाण १२ ५लाख ५००,००० 
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१०५ मु नी िम ी िव ालयको अधरुो पखाल िनमाण १२ ५लाख ५००,००० 
१०६ अधरुो िवसराथान भवन र अधरुो चौतारा ११ न वर गाउँ १२ ५लाख ५००,००० 
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