
१ इलाम चुलाचुली गाउँपाललका चपेटी खानेपानी आयोजना लनमााण वडा नं ५ चुलाचुली गाउँपाललका ५ ४५

२ इलाम माई नगरपाललका लक्ष्मी आदर्ा मा. लव. को भवन लनमााण माई नगरपाललका ८ ३०

३ इलाम माई नगरपाललका लवलिवारे बजारमा िाट बजार लागे्न टिरा लनमााण माई नगरपाललका ६ ३०

४ इलाम माई नगरपाललका समलटारमा सामुदालयक भवन लनमााण माई नगरपाललका ५ ३०

५ झापा मेचीनगर नगरपाललका जनता आवास कायाक्रम वडा न ६,७,८ र १०

मेचीनगर नगरपाललका 

०६,०७,०८ र १० ४०

६ झापा मेचीनगर नगरपाललका लोपोफोरस सु्कल अगालडको बाटो इन्टरलक टाईल गने काया वडा ०७ मेचीनगर नगरपाललका ०७ २५

७ झापा बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका जलकन्या सेतीदेबी मन्तिरको सामुदालयक भवन लनमााण बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका ३ २५

८ झापा बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका िलडया खोला तटबन्धन बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका-०३ ३०

९ झापा बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका खानेपानी ट्याङ्की उत्तर मदन भण्डारी मागा जोड्ने सडक कालोपते्र बुद्धर्ान्ति गाउँपाललका-०१ ३०

१० झापा अजुानधारा नगरपाललका टाङलटङ खोला गोयांग दोभान पुल पुवा पलिम तटबन्धन अजुानधारा नगरपाललका २ ३०

११ झापा अजुानधारा नगरपाललका फालु्गनि चोक उत्तर सलिमुरे सडक कालोपते्र अजुानधारा नगरपाललका २ र ३ ३०

१२ झापा कन्काई नगरपाललका कोच राजवर्ी संग्रालय लनमााण लनरिरता कन्काई नगरपाललका ९ ३५

१३ झापा कन्काई नगरपाललका कनकाई ३ मा सुया वालटका सामुदालयक भवन लनमााण लनरिरता कन्काई नगरपाललका ३ ३५

१४ झापा लर्वसताक्षी नगरपाललका सामुलिक आवास लनमााण काया लर्वसताक्षी नगरपाललका ३ ४५

१५ झापा कमल गाउँपाललका

साम्रा लमल हुदै, बोिोरा टोल, बगाने टोल, लससा बाँध क्याम्पा जाने सडक 

ढलान/कालोपते्र ( क्रमागत, कमल गाउँपाललका, २ र ३ ) कमल गाउँपाललका २,३ ५०

१६ झापा कमल गाउँपाललका निर चोक देन्तख पुष्पलिर सृ्मती प्रलतष्ठान सम्म सडक कालोपते्र कमल गाउँपाललका १ ५०

१७ झापा दमक नगरपाललका एकीकृत अपांगता पुनर्सिाापना केन्द्रको भवन लनमााण दमक नगरपाललका वडा नं. ४ ३५

१८ झापा दमक नगरपाललका िाम्रो बालगृि लनमााण दमक नगरपाललका वडा नं. २ २५

१९ झापा गौरादि नगरपाललका

राधाकृष्ण सामुदालयक भवन अधुरो(भरेवाला टोल),गौरादि नगरपाललका वडा 

नं ६ गौरादि नगरपाललका ६ ३०

२० झापा गौरादि नगरपाललका

राधाकृष्ण सामुदालयक भवन अधुरो(गौरादि बजार पूवा),गौरादि नगरपाललका 

वडा नं १ गौरादि नगरपाललका १ ३०

२१ झापा गौररगञ्ज गाउँपाललका राजवंर्ी समाज लवकास सलमलत भवन लनमााण गौररगञ्ज गाउँपाललका ६ ३५

२२ झापा गौररगञ्ज गाउँपाललका लवपन्न सामुदाय आवास लनमााण, वडा नं. १

गौररगञ्ज गाउँपाललका, वडा 

नं. १ ४५

२३ झापा झापा गाउँपाललका दुगाा मन्तिर सामुदालयक भवन लनमााण झापा गा.पा -३ झापा गाउँपाललका-३ ३५

२४ झापा बाह्रदर्ी गाउँपाललका राजवंर्ी सामुदालयक भवन लनमााण - बाह्रदर्ी वडा नं ३ (क्रमागत)

बाह्रदर्ी गाउँपाललका वडा नं 

३ ३०

२५ झापा बाह्रदर्ी गाउँपाललका लसमलचोक अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण - बाह्रदर्ी ७

बाह्रदर्ी गाउँपाललका वडा नं 

७ ३०

२६ झापा लबताामोड नगरपाललका राजवंर्ी सासृ्कलतक सामुदालयक भवन लनमााण

लबताामोड नगरपाललका वडा 

नं ३ २५

२७ झापा लबताामोड नगरपाललका लवपन्न आवास कायाक्रम

लबताामोड नगरपाललका 

६,७,८ र ९ नं वडा ४०

आ.व २०७९/०८० का स्वीकृत आयोजना/काययक्रम

क्र.सं. जजल्ला पाजिकाको नाम प्रस्ताजवत आयोजना/काययक्रम को नाम
काययक्रम सन्चािन हुने स्थान 

(वडा न. समेत)

केन्द्रीय अनुदान 

(रु िाखमा)



२८ झापा िल्दीबारी गाउँपाललका रामेश्वर प्रािलमक लवद्यालय भवन लनमााण

िल्दीबारी गाउँपाललका, वडा 

नं ३ २५

२९ झापा िल्दीबारी गाउँपाललका गररव तिा लवपन्न नागररक आवास लनमााण कायाक्रम

िल्दीबारी गाउँपाललका, वडा 

नं ३ ४०

३० झापा कचनकवल गाउँपाललका सन्थाल जालतका लालग आवास सुलवधा लनमााण

कचनकवल गाउँपाललका १ र 

३ ४५

३१ मोरङ लमक्लाजुङ गाउँपाललका

मावा खोलाको मधुमल्ल भागमा नलद लनयन्त्रण तिा तटबन्ध लनमााण 

काया(चापागाईको घर देन्तख दलक्षलण भेग)

लमक्लाजुङ गाउँपाललका वडा 

नं . ९ ३५

३२ मोरङ लेटाङ नगरपाललका लर्वालय मन्तिर अलतलि भवन लनमााण वडा-०४ लेटाङ नगरपाललका-०४ २५

३३ मोरङ लेटाङ नगरपाललका लक्ष्मी सेवा समाजको सामुदालयक भवन लनमााण लेटाङ नगरपाललका-०२ २५

३४ मोरङ केराबारी गाउँपाललका मुगु बालकेन्द्र लवद्यालय भवन लनमााण केराबारी ७

केराबारी गाउँपाललका वडा नं 

७ ३०

३५ मोरङ केराबारी गाउँपाललका जनकल्याण मा.लव. २ तले ४ कोिे भवन लनमााण केराबारी-४

केराबारी गाउँपाललका वडा नं 

४ ३०

३६ मोरङ सुिरिरैंचा नगरपाललका डाँडागाउँ सडक कालोपते्र सु ि ०७ सुिरिरैंचा नगरपाललका-७ ३०

३७ मोरङ सुिरिरैंचा नगरपाललका गलिया खोला तटबन्धन आइतवारे सु ि ०३ सुिरिरैंचा नगरपाललका ३ ४८

३८ मोरङ कानेपोखरी गाउँपाललका जनता आवास लनमााण कानेपोखरी-२ लनरिरता कानेपोखरी गाउँपाललका २ ४०

३९ मोरङ कानेपोखरी गाउँपाललका कानेपोखरी कृषी वजार कानेपोखरी-७ (लनरिरता) कानेपोखरी गाउँपाललका ७ २५

४० मोरङ कानेपोखरी गाउँपाललका चाललस लवघे घलेटोल सडक कानेपोखरी गाउँपाललका ५ ६०

४१ मोरङ

पिरी र्लनिरे 

नगरपाललका

र्लिद रत्न मागा (कृलष डाँस सडक) स्वागत चौक पुवा बन लसमाको वाटो 

ढलान/कालोपते्र

पिरी र्लनिरे नगरपाललका 

१,२ ४०

४२ मोरङ उलााबारी नगरपाललका

उलााबारी बहुमुखी क्याम्पस, उलााबारी-४ को प्रर्ासलनक भवन लनमााण, 

(क्रमागत योजना)

उलााबारी नगरपाललका वडा 

नं. ४ ३०

४३ मोरङ उलााबारी नगरपाललका उलााबारी राजघाट आयुवेद औषधालय, उलााबारी-८ को भवन लनमााण

उलााबारी नगरपाललका वडा 

नं. ८ ३०

४४ मोरङ रतुवामाई नगरपाललका राजवंर्ी समुदायको सामुदालयक भवन रतुवामाई नगरपाललका ४ ३०

४५ मोरङ रतुवामाई नगरपाललका पैयामारी - लसजुवा- इटिरा सडक ढलान/कालोपते्र रतुवामाई नगरपाललका ४,७,८ ३०

४६ मोरङ सुनवषी नगरपाललका अमरदि बाट पलिम केचना जोड्ने बाटोलाई ढलान/कालोपते्र सुनवषी नगरपाललका १,२ ४५

४७ मोरङ रंगेली नगरपाललका सामुलिक आवास भवन लनमााण क्रमागत रंगेली नगरपाललका ८ ४५

४८ मोरङ ग्रामिान गाउँपाललका वडा नं १,३,५ मसान चौक देन्तख पलिम झपटा जोडने सडक ढलान/कालोपते्र ग्रामिान गाउँपाललका १,३,५ २५

४९ मोरङ ग्रामिान गाउँपाललका वडा नं ४ एलककृत नमूना बस्ती लनमााण ग्रामिान गाउँपाललका ४ २५

५० मोरङ ग्रामिान गाउँपाललका वडा नं ५ जेष्ठ नागररक साझा चौतारी सामुदालयक भवन लनमााण ग्रामिान गाउँपाललका ५ २५

५१ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाललका राधाकृष्ण सामुदालयक सेवा सदन भवन लनमााण

बुढीगंगा गाउँपाललका वाडा नं.-

१ ३०

५२ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाललका अधुरो राजवंर्ी मण्डला खवास सामुदालयक भवन लनमााण

बुढीगंगा गाउँपाललका वाडा नं.-

३ ३०

५३ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाललका िारु संग्रािालय भवन लनमााण

बुढीगंगा गाउँपाललका वाडा नं.-

 २ ३०

५४ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाललका जग्ननाि  वस्तीको घर देन्तख पुरुपोतमको घर सम्म सडक कालोपते्र

बुढीगंगा गाउँपाललका वाडा नं.-

 ३ २९

५५ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाललका कोयलपुर निर िेऊ सीताराम मान्तिरमा सामुदालयक भवन लनमााण

बुढीगंगा गाउँपाललका वाडा नं.-

 ६ ३०



५६ मोरङ

लबराटनगर 

मिानगरपाललका बाँतर सामुदालयक भवन

लबराटनगर मिानगरपाललका 

वडा नं. १९ २५

५७ मोरङ

लबराटनगर 

मिानगरपाललका मिानगर आवास कायाक्रम

लबराटनगर मिानगरपाललका 

वडा नं. ५ ४०

५८ मोरङ

लबराटनगर 

मिानगरपाललका नेपाल प्रजापलत (कुम्भकार) संघको  सामुदालयक भवन लनमााण

लबराटनगर मिानगरपाललका 

वडा नं. ६ ३०

५९ मोरङ कटिरी गाउँपाललका

ग्रमिान गा.पा मंगलिाट लसमाना देन्तख लसतपुर हुदैं  कटिरी ररङरोड सम्म 

सडक कालोपते्र, कटिरी-६,मोरंग

कटिरी गाउँपाललका वडा नं. 

६ २५

६० मोरङ कटिरी गाउँपाललका

कटिरी-७ मन्तिर टोल पूवा वडा कायाालय हुदै हुरहुररया सम्म जाने सडक 

कालोपते्र गने काया,कटिरी-७,मोरंग

कटिरी गाउँपाललका वडा नं. 

७ ३०

६१ मोरङ धनपालिान गाउँपाललका कलसायाल स्वार्सिय चौकी पुरानो भवनामा तल्ला िप धनपालिान ४

धनपालिान गाउँपाललका वडा 

नं ४ २५

६२ मोरङ धनपालिान गाउँपाललका

नोचा अमािी सडक देन्तख लवटोललया हुदै धनलजत मुन्तखयाको घर सम्मको बाटो 

कालोपते्र धनपालिान -1

धनपालिान गाउँपाललका वडा 

नं १ ३०

६३ मोरङ जिदा गाउँपाललका संिाल जालतय सामुदालयक भवन लनमााण जिदा गाउँपाललका ७ ३५

६४ मोरङ जिदा गाउँपाललका ५ बेडको आधारभूत अस्पताल लनमााण जिदा गाउँपाललका ५ ३५

६५ सुनसरी धरान उपमिानगरपाललका सदूा  खोला लनयन्त्रण काया, धरान २०,१६

धरान उपमिानगरपाललका 

२०,१६ ४५

६६ सुनसरी बराि नगरपाललका लमलन चौकबाट खोररया जाने सडक ढलान/कालोपते्र गने काया बराि नगरपाललका ३ २५

६७ सुनसरी कोर्ी गाउँपाललका सामुदालयक भवन लनमााण- ४ कोर्ी गाउँपाललका ४ २५

६८ सुनसरी कोर्ी गाउँपाललका कोर्ी गा. पा मा पोल बत्ती जडान कोर्ी गाउँपाललका ४०

६९ सुनसरी भोक्रािा गाउँपाललका परु् सेवा केन्द्र भवन लनमााण, नरलसंि भोक्रािा गाउँपाललका २५

७० सुनसरी भोक्रािा गाउँपाललका परु् सेवा केन्द्र भवन लनमााण, भोक्रािा भोक्रािा गाउँपाललका २५

७१ सुनसरी रामधुनी नगरपाललका आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन लनमााण वडा नं. २ रामधुनी नगरपाललका २ २५

७२ सुनसरी रामधुनी नगरपाललका लवद्यालय भवन लनमााण श्री सरस्वलत आधारभूत लवद्यालय भवन लनमााण वडा नं. १ रामधुनी नगरपाललका १ २५

७३ सुनसरी

ईटिरी 

उपमिानगरपाललका एकम्बा हुदै फलामे पुल पोखरी टोल हुदै परररया जाने बाटो कालोपते्र ईटिरी उपमिानगरपाललका ४०

७४ सुनसरी दुिबी नगरपाललका दुिबी न.पा ३ जेलसस भवन देन्तख उतर जाने बाटो कालो पते्र गने काया दुिबी नगरपाललका ३,२,९ २५

७५ सुनसरी दुिबी नगरपाललका नगर प्रमुख आवास योजना अधुरो भवन लनमााण दुिबी नगरपाललका वडा न ११ ४०

७६ सुनसरी गढी गाउँपाललका गढी २ लर्वमन्तिर धमार्ाला लनमााण गढी गाउँपाललका वडा नं. २ २५

७७ सुनसरी गढी गाउँपाललका गढी ३ सामुदालयक भवन (क्रमागत) गढी गाउँपाललका वडा नं. ३ २५

७८ सुनसरी इनरुवा नगरपाललका दललत तिा मुसिर वन्तस्त लनमााण गने काया इनरुवा नगरपाललका इनरुवा नगरपाललका ४५

७९ सुनसरी िररनगरा गाउँपाललका इलेन्तरि कल (िाउस वायररंग, पालन ताने्न मेलसन समेत) ताललम

िररनगरा गाउँपाललका ७ वटै 

वडामा ५

८० सुनसरी िररनगरा गाउँपाललका घुस्की बजारको नाला (ढल) लनमााण काया

िररनगरा गाउँपाललका वडा न 

६ र ७ ३५

८१ सुनसरी देवानगन्ज गाउँपाललका जनता मा.लब. देवानगंज-१ मा १६ कोिे लबधालय भवन लनमााण काया देवानगन्ज गाउँपाललका १ ४०

८२ सुनसरी बजुा गाउँपाललका नवदुगाा लवद्यालय भवन लनमााण, बजुा १ बजुा गाउँपाललका १ ३०

८३ सुनसरी बजुा गाउँपाललका क्रमागत दललतिरुको लालग सामुलिक आवास भवन लनमााण बजुा गाँउपाललका बजुा गाउँपाललका ५ ३०

८४ सप्तरी सप्तकोर्ी नगरपाललका सामुलिक जनता आवास

सप्तकोर्ी नगरपाललका वडा 

नं. ७ र ८ ५०

८५ सप्तरी कन्चनरुप नगरपाललका लसलाई क्त्टाई ताललम कन्चनरुप नगरपाललका ५

८६ सप्तरी कन्चनरुप नगरपाललका अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण पन्तण्डत टोल कन्चनरुप नगरपाललका-२ ३०



८७ सप्तरी कन्चनरुप नगरपाललका अधुरो बाल लबकास भवन लनमााण मिादेवपट्टी कन्चनरुप नगरपाललका-२ ३०

८८ सप्तरी

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका अधुरो स्वार्सिय चौकी भवन लनमााण

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका वडा नं ४ ४०

८९ सप्तरी

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका १ नं. वडा कायाालय भवन लनमााण

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका वडा नं. १ ४०

९० सप्तरी

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका पयाटकीय र्सिल कजलाडि  जानेबाटो कालोपत्र

अलग्नसाइर कृष्ण सवरन 

गाउँपाललका वडा नं. ४ ३०

९१ सप्तरी र्मु्भनाि नगरपाललका सामुलिक आबास र्मु्भनाि न. पा. २ र्मु्भनाि नगरपाललका २ ४०

९२ सप्तरी र्मु्भनाि नगरपाललका वडा कायाालय भवन लनमााण र्मु्भनाि न. पा. ५ र्मु्भनाि नगरपाललका ५ ४०

९३ सप्तरी र्मु्भनाि नगरपाललका धमार्ाला लनमााण काया र्मु्भनाि न. पा. ६ र्मु्भनाि नगरपाललका ६ २५

९४ सप्तरी खडक नगरपाललका

लसस्वाको टावर चौक जाने बाटोको मोड देन्तख सुिरपुर टोल हँुदै ढोलवजा जाने 

सडक सम्म ढलान/कालोपते्र गने काम खडक नगरपाललका २५

९५ सप्तरी सुरुङ्गा नगरपाललका सालवक वडा नं ४ देन्तख धाती बजार सम्म सडक आरलसलस ढलान सुरुङ्गा नगरपाललका ९ २५

९६ सप्तरी सुरुङ्गा नगरपाललका

सगरमािा राजमागाको लक्ष्मीपुर चोक लपपलबोटदेन्तख पलिम यादव टोल जाने 

सडक ढलान सुरुङ्गा नगरपाललका-३ ३०

९७ सप्तरी बलान लबहुल गाउँपाललका

वडा नं. ६ को हुलाकी राजमागा देन्तख रामटोलको पिालडपट्टी हँुदै टि ान्सफमार 

हँुदै श्री जा.ग.ज.मा.लव. सम्म PCC ढलान काया

बलान लबहुल गाउँपाललका 

वडा नं. ६ ३०

९८ सप्तरी बलान लबहुल गाउँपाललका वडा नं. २ को अधुरो कोल्ड स्टोर लनमााण काया

बलान लबहुल गाउँपाललका 

वडा नं. २ ३०

९९ सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपाललका अधुरो सामुलिक आवास भवन लनमााण बोदेबरसाईन नगरपाललका ३ ३५

१०० सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपाललका

राम आलर्स यादवको घर देन्तख वडा कायाालय सम्म सडक ढलान/कालोपते्र 

लनमााण बोदेबरसाईन नगरपाललका ६ २५

१०१ सप्तरी डाके्नश्वरी नगरपाललका ब्रिमपुर िाट सेड लनमााण काया

डाके्नश्वरी नगरपाललका, वडा 

नं. ७ ३०

१०२ सप्तरी लबषु्णपुर गाउँपाललका डीिवार बाबा र्सिानमा सामुदालयक भवन लनमााण काया वडा नं १ प्रसािी लबषु्णपुर गाउँपाललका, ३०

१०३ सप्तरी लबषु्णपुर गाउँपाललका वडा नं. २ िलिी पोखरी सौियाकरण गने काया

लबषु्णपुर गाउँपाललका वडानं. 

२ २५

१०४ सप्तरी राजलवराज नगरपाललका वडा न. ७ को मलिलािरुको लालग लसलाई कटाई ताललम राजलवराज नगरपाललका ५

१०५ सप्तरी राजलवराज नगरपाललका

राजलवराज वडा न. २ मा अधुरो सडक तिा नाला लनमााण (रु्भम मागा लपस जोन 

सु्कलको पुवा पलट्ट गेट सम्म ) राजलवराज नगरपाललका २ ३०

१०६ सप्तरी राजलवराज नगरपाललका राजलवराज वडा न. १५ मा ६" लडप बोररंग जडान काया राजलवराज नगरपाललका १५ ३४

१०७ सप्तरी राजलवराज नगरपाललका

राजलवराज -९ गलिया डुमार सु्कल देन्तख पलिम मलेि केन्तन्द्रय सडक सम्म 

ढलान/कालोपते्र लनमााण राजलवराज नगरपाललका ९ २५

१०८ सप्तरी मिादेवा गाउँपाललका बैजु मुन्तखया पोखरी लडलमा सडक ढलान तिा पोखरीमा घाट लनमााण

मिादेवा गाउँपाललका वडा नं. 

६ २५

१०९ सप्तरी मिादेवा गाउँपाललका अधुरो धमार्ला लनमााण

मिादेवा गाउँपाललका वडा नं. 

६ २५

११० सप्तरी मिादेवा गाउँपाललका लतर र्मााको घर देन्तख भोला बाबा मन्तिर सम्म सडक ढलान

मिादेवा गाउँपाललका वडा नं. 

६ २५

१११ सप्तरी मिादेवा गाउँपाललका

सुरेन्द्र मण्डलको घर देखी रामनारायण मण्डलको घर सम्म बाटो ढलान 

(भगवतपूर)

मिादेवा गाउँपाललका वडा नं. 

५ ३०

११२ सप्तरी लतरहुत गाउँपाललका इलेन्तरि कल िाउस वाररङ पानी ताने्न मेलसन ममात लतरहुत गाउँपाललका ६

११३ सप्तरी लतरहुत गाउँपाललका

चन्द्र निर देन्तख भेलडया मण्ठ सम्मको सडकमा आर.लस.लस.ढलान लतरहुत 

गा.पा.वडा नं. २ लतरहुत गाउँपाललका २ २५

११४ सप्तरी लतरहुत गाउँपाललका मजो घर देन्तख उत्तर मैनाकडेरी लसमाना सम्म आर लस.लस. ढलान लतरहुत गाउँपाललका २५



११५ सप्तरी लतरहुत गाउँपाललका

लतरहुत गाउँपाललका वडा नं. ४ बजरंगवलल मन्तिर देन्तख लमया टाली जाने 

सडकमा आर.लस.लस. ढलान लतरहुत गाउँपाललका ४ २५

११६ सप्तरी लिन्नमस्ता गाउँपाललका लवपन्न तिा दललत सामुलिक आवालसय भवन लनमााण लिन्नमस्ता गाउँपाललका ४ ५०

११७ सप्तरी लिन्नमस्ता गाउँपाललका मिन्थको प्राण्गनमा सामुदालयक भवन लनमााण लिन्नमस्ता गाउँपाललका ४ २५

११८ सप्तरी लिन्नमस्ता गाउँपाललका िनुमान पोखरी देन्तख बान्ध सम्म आर.लस.लस ढलान काया लिन्नमस्ता गाउँपाललका ४ २५

११९ लसरिा लिान नगरपाललका अधुरो एलककृत सामुलिक बस्ती लनमााण योजना (बहुवलषाय) लिान नगरपाललका १९ ५५

१२० लसरिा धनगढीमाई नगरपाललका लसचाईको लालग लडप वोररग

धनगढीमाई नगरपाललका 

वडा नं १३ ४०

१२१ लसरिा धनगढीमाई नगरपाललका लवधालय भवन लनमााण ज मा लव कुवाा िनुमाननगर धनगढीमाई नगरपाललका ३ ४०

१२२ लसरिा लमचेया नगरपाललका नगर स्तरीय लबद्यालयिरूको कक्षाकोिा लनमााण

लमचेया नगरपाललका वडा नं. 

१० २५

१२३ लसरिा लमचेया नगरपाललका लमचैया वडा नं. १२ मा सामुदालयक भवन लनमााण काया

पासमान बन्तस्त नलजक 

लम.न.पा. १२ २५

१२४ लसरिा सुन्तखपुर नगरपाललका अधुरो बृद्दा आश्रम भवन लनमााण सुन्तखपुर -८ ४०

१२५ लसरिा सुन्तखपुर नगरपाललका कालोपते्र सडक लनमााण सुन्तखपुर न.पा.- १० सुन्तखपुर न.पा.- १० ४०

१२६ लसरिा गोलबजार नगरपाललका कोलवड अस्पताल लनमााण-४ गोलबजार नगरपाललका ४ ३५

१२७ लसरिा गोलबजार नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण-७ गोलबजार नगरपाललका ७ २५

१२८ लसरिा कजान्हा नगरपाललका कजान्हा बजार पूवााधार लनमााण काया कजान्हा नगरपाललका ११ ४५

१२९ लसरिा कजान्हा नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण काया न.पा -११ कजान्हा नगरपाललका ११ २५

१३० लसरिा कजान्हा नगरपाललका मुश्िर नमुना बन्तस्त लनमााण काया कजान्हा नगरपाललका ७ ४०

१३१ लसरिा कल्याणपुर नगरपाललका लभका टोल देन्तख डोकिा सम्म सडक ढलान काया कल्याणपुर नगरपाललका ११ २५

१३२ लसरिा कल्याणपुर नगरपाललका कल्याणपुर वडा नं.५ लचकनामा पानी टंकी लनमााण काया कल्याणपुर नगरपाललका ०५ २५

१३३ लसरिा कल्याणपुर नगरपाललका पोखरी लडलमा सटर सलितको पक्की भवन लनमााण काया

कल्याणपुर नगरपाललका वडा 

न   १२ २५

१३४ लसरिा कल्याणपुर नगरपाललका नगरपाललकाको समु्पणा वडािरुको मुख्य सडकमा सोलार बलत जडान काया

कल्याणपुर नगरपाललका 

१,२,३,१२ २५

१३५ लसरिा नरिा गाउँपाललका नरिा गाउँपाललका वडा नं. २ भररमा खानेपानी स्यालो  टु्यवेल जडान काया नरिा गाउँपाललका वडा नं. २ २५

१३६ लसरिा नरिा गाउँपाललका नरिा गाउँपाललका वडा नं. १ भररमा खानेपानी स्यालो टु्यबवेल जडान काया नरिा गाउँपाललका वडा नं. १ २५

१३७ लसरिा लवषु्णपुर गाउँपाललका लवषु्णपुर नगर सभा िल लनमााण

लवषु्णपुर गाउँपाललका वडा न. 

५ २५

१३८ लसरिा लवषु्णपुर गाउँपाललका अधुरो कृलष भवन लनमााण आयोजना लवषु्णपुर गाउँपाललका वडा १ २५

१३९ लसरिा अनामा गाउँपाललका रामनिन मितोको घर देन्तख कलट्ट टोल सम्म सडक ढलान काया अनामा गाउँपाललका २ २५

१४० लसरिा अनामा गाउँपाललका

पुरानो सडक मिनौरा बह्रिा देन्तख डोलमया गालि सम्मको सडकमा कालोपते्र 

गने  काया अनामा गाउँपाललका १ २५

१४१ लसरिा

सखुवानान्कारकट्टी 

गाउँपाललका लवपन्न तिा दललत वस्तीमा सामुलिक आवास लनमााण वडा नं. ५

सखुवानान्कारकट्टी 

गाउँपाललका ४५

१४२ लसरिा भगवानपुर गाउँपाललका ला.ना.कौ.ज.मा.लव.निरा ररगौलको अधुरो भवन लनमााण काया

भगवानपुर गाउँपाललका वडा 

नं. २ ४०

१४३ लसरिा भगवानपुर गाउँपाललका सुनैरमाइ ज.आ.लव.निरा ररगौलको अधुरो भवन लनमााण

भगवानपुर गाउँपाललका वडा 

नं. २ २५



१४४ लसरिा नवराजपुर गाउँपाललका

तमु्सया चोक देन्तख भगवतीपुर हुदै हुलाकी सडक सम्म (पुरानो योजना लनरिर 

गने) नवराजपुर गाउँपाललका २५

१४५ लसरिा नवराजपुर गाउँपाललका

देवनागर को सले्हर् मन्तिर नलजक समुदीलयक भवन लनमााण काया ( पुरानो 

योजना लनरिर लदने ) नवराजपुर गाउँपाललका २५

१४६ लसरिा बररयारपट्टी गाउँपाललका अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण भगत पोखरीको लडलमा वडा नं. १ बररयारपट्टी गाउँपाललका २५

१४७ लसरिा बररयारपट्टी गाउँपाललका कालोपते्र सडक लनमााण बडिरी देन्तख कचनारी सम्म बररयारपट्टी गाउँपाललका २५

१४८ धनुषा लमलिला नगरपाललका अधुरो ढले्कवर ररङ्ग रोड लमलिला नगरपाललका २५

१४९ धनुषा लमलिला नगरपाललका अधुरो इलाका िेल्थपोष्ट बाट वाईर फ्यान्तरि  सम्म सडक ढलान लमलिला नगरपाललका ६ २५

१५०
धनुषा धनुषाधाम न.पा

मंगलपुर सू्कलको भवन लनमााण
धनुषाधाम न.पा-२

४०

१५१
धनुषा गणेर्मान चारनाि न.पा

िाइवे सलमया गािी देन्तख दलक्षण मुन्तखया टोल सम्म सडक ढलान/कालोपते्र
गणेर्मान चारनाि न.पा १०

२५

१५२
धनुषा कमला नगरपाललका

लके्ष्मश्वर यादवको घर देन्तख खजुरी जाने सडक सम्म (मिाराजी बाँध लप.लस.लस. 

ढलान)
कमला नगरपाललका

४५

१५३ धनुषा लक्षरेश्वरनाि नगरपाललका जनता मा.लव. गोपालपुर वडा नं १० मा चार कोिे भवन लनमााण लक्षरेश्वरनाि नगरपाललका १० ४०

१५४ धनुषा लक्षरेश्वरनाि नगरपाललका वडा नं ३ मा स्वास्थ्य चोलक लनमााण लक्षरेश्वरनाि नगरपाललका ३ २५

१५५ धनुषा लक्ष्मीलनया गाउँपाललका सर्स्त्र क्याम्प देन्तख लनकल सम्म लप.लस.लस ढलान काया लक्ष्मीलनया गाउँपाललका ४ २५

१५६ धनुषा लक्ष्मीलनया गाउँपाललका लवश्वकमाा प्रा.लव. सु्कलमा भवन लनमााण भँगािा लक्ष्मीलनया गाउँपाललका ५ २५

१५७ धनुषा

लमलिला लबिारी 

नगरपाललका लललया मा.लब को भवन लनमााण लमलिला लबिारी नगरपाललका २५

१५८ धनुषा

लमलिला लबिारी 

नगरपाललका पररु्राम तलाउ मा.लब भवन लनमााण लमलिला लबिारी नगरपाललका २५

१५९ धनुषा िंसपुर नगरपाललका

िंसपुर न. पा. वडा न. -४ को नरलिया देन्तख मलनपट्टी, ननुपट्टी, मझौरा हुदँै 

बघचौरा सम्म सडक ढलान/कालोपते्र िंसपुर नगरपाललका ४ ४५

१६० धनुषा सबैला नगरपाललका बलुवा नलद लनय नत्रन र लसचाइ सबैला नगरपाललका ११ २५

१६१ धनुषा सबैला नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण सबैला ११ सबैला नगरपाललका ११ २५

१६२ धनुषा र्िीदनगर नगरपाललका दललत सामुदालयक भवन लनमााण अधुरो भवन पुरा गने र्िीदनगर नगरपाललका ३ २५

१६३ धनुषा र्िीदनगर नगरपाललका आखा अस्पताल देखी बजार सम्म आर.लस.लस ढलान गने र्िीदनगर नगरपाललका ३ २५

१६४ धनुषा

जनकपुर 

उपमिानगरपाललका वडा न. २० नब्की पोखरी को अधुरो धमार्ाला लनमााण काया

जनकपुर 

उपमिानगरपाललका २० २५

१६५ धनुषा

जनकपुर 

उपमिानगरपाललका वडा न. ४ राधे कृष्ण अधुरो धमार्ाला लनमााण

जनकपुर 

उपमिानगरपाललका ४ २५

१६६ धनुषा धनौजी गाउँपाललका अधुरो मखनािी पोखरीमा घाट लनमााण

धनौजी गाउँपाललका वडा नं. 

२ गौरदािा २५

१६७ धनुषा धनौजी गाउँपाललका बमोिी नलदमा फाटक लनमााण

धनौजी गा.पा .वडा नं.२ 

गौरदािा २५

१६८ धनुषा नगराइन नगरपाललका श्री बासुदेव दास आधारभूत लवद्यालय, पुवााररटोल लवद्यालय पूवााधार लनमााण

नगराइन नगरपाललका वडा 

नं. ६ ३५

१६९ धनुषा नगराइन नगरपाललका श्री रालष्टि य आधारभूत लवद्यालय कोभवन लनमााण

नगराइन नगरपाललका वडा 

नं. ६ ३५

१७० धनुषा

मुन्तखयापट्टी मुसिरलमया 

गाउँपाललका लवधालय भवन लनमााण वडा न  ६

मुन्तखयापट्टी मुसिरलमया 

गाउँपाललका ६ २५

१७१ धनुषा

मुन्तखयापट्टी मुसिरलमया 

गाउँपाललका समुदायीक भवन लनमााण

मुन्तखयापट्टी मुसिरलमया 

गाउँपाललका ४ २५

१७२ मिोत्तरी बलदाबास नगरपाललका एग्रोलभलेज लभत्र कृषीउपज केन्द्र लनमाणा

बलदाबास नगरपाललका वडा 

नं. ८ २५



१७३ मिोत्तरी बलदाबास नगरपाललका

पालन खोल्सीको लकनारा हुदै िाइवे देखी गाल्टार जोडने बाटो ढलान तिा 

ढंुगाको गाह्रो लनमााण

बलदाबास नगरपाललका वडा 

नं. १ २५

१७४ मिोत्तरी गौर्ाला नगरपाललका

सुलता लवकास चौक देन्तख इटाटार हुदैं  पचाइन टोल औरिी रोड सम्म कालोपते्र 

सडकको बाँकी खण्ड गौर्ाला नगरपाललका १,३,४ ४५

१७५ मिोत्तरी सोनमा गाउँपाललका सोनमा गा.पा. वडा नं. १ अिरगता नलद लनयन्त्रण तिा तथ्बन्ध लनमााण सोनमा गाउँपाललका १ २५

१७६ मिोत्तरी सोनमा गाउँपाललका

सोनमा गा.पा. वडा नं. १ देन्तख सोनमा गा.पा. वडा नं. ४ गुलररया सम्म 

लप.लस.लस. सडक ढलान सोनमा गाउँपाललका २५

१७७ मिोत्तरी औरिी नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण चेपकट औरिी नगरपाललका २ २५

१७८ मिोत्तरी रामगोपालपुर नगरपाललका

गोि बनौली देन्तख पसाा हुलाकी सडक जोडने बाटोमा कालोपते्र वा लप.लस.लस 

ढलान र कलभटा लनमााण समेतको काया रामगोपालपुर नगरपाललका २ ३०

१७९ मिोत्तरी भँगािा नगरपाललका लसग्यािी मकुन टोल लप.लस.लस ढलान भँगािा नगरपाललका २ २५

१८० मिोत्तरी बलवा नगरपाललका लसलाइ कटाई ताललम बलवा नगरपाललका ५

१८१ मिोत्तरी बलवा नगरपाललका मोटरसाइकल ममात ताललम बलवा नगरपाललका ५

१८२ मिोत्तरी साम्सी गाउँपाललका वडा नं. २ मा फैजुल इस्लाम पिालड नदीमा पुल लनमााण साम्सी गाउँपाललका वडा नं. २ ४०

१८३ मिोत्तरी मनरा लर्सवा नगरपाललका

हुलाकी सडक देखी वडा नं. ३ सोनौल हँुदै वडा नं. ७ सरपल्लो सम्मको 

सडकमा कलभटा लनमााण तिा लप.लस.लस. ढलान काया मनरा लर्सवा नगरपाललका २५

१८४ मिोत्तरी मनरा लर्सवा नगरपाललका

वडा नं. १ हुलाकी सडक देन्तख िन्तस्पटल हँुदै वडा नं. ४ को साँढा गाउँ सम्म 

जोडने सडकको आर.लस.लस ढलान काया मनरा लर्सवा नगरपाललका २५

१८५ मिोत्तरी एकडारा गाउँपाललका एकडारा -२ बेला पोखरीको लडलमा अधूरो सामुदालयक भवन लनमााण एकडारा गाउँपाललका २ २५

१८६ मिोत्तरी एकडारा गाउँपाललका

एकडारा गा.पा.२ बेला गौररकांतको घर देन्तख भंगलिया जाने सडक लप.लस.लस. 

ढलान एकडारा गाउँपाललका २ २५

१८७ मिोत्तरी एकडारा गाउँपाललका राम आलसर् सािको घर देन्तख राज करण मिराको घर सम्म पन्तक्क नाला लनमााण

एकडारा गाउँपाललका, वडा 

न. २ २५

१८८ मिोत्तरी मलटिानी नगरपाललका बू्यटीलसयन ताललम . मलटिानी नगरपाललका ५

१८९ मिोत्तरी मलटिानी नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण काया मलटिानी-७(मलटिानी) मलटिानी नगरपाललका ७ ३५

१९० मिोत्तरी मलटिानी नगरपाललका

लवद्यापलत राजमागा (बनौली चौक देन्तख एकरिीया सिरावा हँुदै मलतिानी) 

सम्मको सडक स्तरोन्नलत मलटिानी नगरपाललका २५

१९१ मिोत्तरी जलेश्वर नगरपाललका फ्लड लाईट (Flood Light) जडान काया जलेश्वर नगरपाललका ३०

१९२ मिोत्तरी जलेश्वर नगरपाललका

जलेश्वर-जनकपुर मुल बाटो देन्तख ग्रामीण सडक आगेपुर मुन्तस्लम तिा दललत 

बस्ती गाउँ जाने बाटो हँुदै मिोत्तरी जाने बाटो सम्म लप. लस. लस. सडक ढलान 

काया जलेश्वर नगरपाललका ९ ३५

१९३ मिोत्तरी जलेश्वर नगरपाललका मुसरपट्टी-सुगा सडक स्तरोन्नलत जलेश्वर नगरपाललका ४ ४०

१९४ सलाािी लालबिी नगरपाललका पत्थरकोट अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण

लालबिी नगरपाललका वडा 

नं. १३ ४८

१९५ सलाािी लालबिी नगरपाललका उध्योग वालणज्यसंघ जाने सडक ढलान

लालबिी नगरपाललका, वडा 

नं. ६ २५

१९६ सलाािी लालबिी नगरपाललका लनमाल लामा प्रलतष्ठानको पुस्तकालय भवन लनमााण

लालबिी नगरपाललका, वडा 

नं. ५ ४५

१९७ सलाािी लालबिी नगरपाललका वडा नं. १ देलविानको अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण

लालबिी नगरपाललका, वडा 

नं. १ ३५

१९८ सलाािी लालबिी नगरपाललका श्री जनता आ.लव. लिरापुरको लवद्यालय भवन लनमााण-११

लालबिी नगरपाललका, वडा 

नं. ११ २५

१९९ सलाािी लालबिी नगरपाललका परवालनपुरमा सामुदलयक भवन लनमााण

लालबिी नगरपाललका, वडा 

नं. १६, परवालनपुर ४५

२०० सलाािी िररवन नगरपाललका लडप बोररङ खानेपानी आयोजना िररवन नपा िररवन नगरपाललका ५०



२०१ सलाािी िररवन नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण वडा नं ९ .

िररवन नगरपाललका वडा नं 

०९ २५

२०२ सलाािी िररवन नगरपाललका लविावालसनी सामुदालयक भवन लनमााण वडा नं ७

िररवन नगरपाललका वडा नं 

०७ २५

२०३ सलाािी बागमती नगरपाललका सोल्टी िाटबजार पूवााधार लनमााण काया बागमती न.पा- ८ ९०

२०४ सलाािी बरििवा नगरपाललका बरििवा न. पा. वाडा नं १८ को सडक ढलान/कालोपते्र बरििवा नगरपाललका, १८ २५

२०५ सलाािी बरििवा नगरपाललका बरििवा न. पा. १७ मा सामुलिक आवास लनमााण

बरििवा नगरपाललका वाडा नं 

१७ २५

२०६ सलाािी बरििवा नगरपाललका बरििवा न.पा. बजारमा अलतलि सदन लनमााण बरििवा नगरपाललका, ५ २५

२०७ सलाािी बरििवा नगरपाललका बरििवा नगरपाललका बजार के्षत्रमा सभा िल लनमााण बरििवा नगरपाललका, ५ २५

२०८ सलाािी बरििवा नगरपाललका श्री दुगाा सरस्वती जनता मा.लव. को २ तले्ल ६ कोिे कक्षा कोिा भवन लनमााण

बरििवा नगरपाललका, वाडा 

नं १०, श्री दुगाा सरस्वती जनता 

मा.लव. कटानी २५

२०९ सलाािी ईश्वरपुर नगरपाललका श्री जनता माध्यलमक लवद्यालयमा दुइ तले्ल आि कोिे भवन लनमााण ईश्वरपुर नगरपाललका-१४ ३५

२१० सलाािी ईश्वरपुर नगरपाललका सामुदालयक आवास भवन (मुसिर बन्तस्त लनमााण) ईश्वरपुर नगरपाललका ९ ६५

२११ सलाािी

चन्द्रनगर गा.पा

लडप बोररङ्ग जडान चन्द्रनगर गा.पा

चन्द्रनगर गा.पा१-७

४०

२१२ सलाािी िररपुवाा नगरपाललका वडा न४ श्री जनता आधारभुत लवद्यालयमा पुवााधार लनमााण िररपुवाा नगरपाललका ४०

२१३ सलाािी िररपुवाा नगरपाललका तटबन्ध नदी लनयन्त्रण काया िररपुवाा नगरपाललका-६ ३५

२१४ सलाािी िररपुवाा नगरपाललका कृलष सडक लनमााण ढलान/कालोपते्र िररपुवाा नगरपाललका-९ ३०

२१५ सलाािी ब्रह्मपुरी गाउँपाललका अधुरो सवाथ्य भवन र कम्पाउण्ड वाल लनमााण वडा न.६

ब्रह्मपुरी गाउँपाललका वडा न. 

६ ३०

२१६ सलाािी ब्रह्मपुरी गाउँपाललका अधुरो सवाथ्य भवन लनमााण वडा न.१

ब्रह्मपुरी गाउँपाललका वडा न. 

१ ३०

२१७ सलाािी कलवलासी नगरपाललका कलवलासी न प ९ मा रिेको श्री मोदन बाबा सा प्रा लब को पूवााधार लनमााण काया कलवलासी नगरपाललका ३०

२१८ सलाािी कलवलासी नगरपाललका कलवलासी न प १० मा रिेको श्री मधेसी सा प्रा लब को पूवााधार लनमााण काया कलवलासी नगरपाललका ३०

२१९ सलाािी कलवलासी नगरपाललका

कलवलासी न पा वडा न १० सलेमपुर नयाका पोखरीको लडलमा सामूदालयक 

भवन लनमााण काया कलवलासी नगरपाललका ३०

२२० सलाािी कलवलासी नगरपाललका गैर निर देन्तख पर्लचम जाने रलनया निर सम्म सडक कालो पते्र

कलवलासी नगरपाललका वडा 

न ७ ३०

२२१ सलाािी कलवलासी नगरपाललका

कलवलासी न प ८ सलिेर् चोक देन्तख ब्रिम र्सिान सम्म सडक ढलान काया वा 

राजेन्द्र िाकुर को घर देन्तख गौरी सािको घर सम्म सडक ढलान काया

कलवलासी नगरपाललका वडा 

न ८ ३०

२२२ सलाािी चक्रघट्टा गाउँपाललका वाडा नं. २ नलजक सैलेर् भवन लनमााण चक्रघट्टा गाउँपाललका २ २५

२२३ सलाािी बसबररया गाउँपाललका

बसबररया वडा नं. ६ पोखररया राम लब्रक्ष िाकुरको घर देन्तख राम भरोसको घर 

हुदै लसता राम िाकुरको घर सम्म नाला लनमााण तिा सडक ढलान बसबररया गाउँपाललका-६ २५

२२४ सलाािी बसबररया गाउँपाललका अलनलको घर देन्तख ब्रह्म र्सिान हुदै गोपाल रायको घर सम्म सडक ढलान

बसबररया गाउँपाललका वडा 

नं. ४ २५

२२५ सलाािी बसबररया गाउँपाललका वडा नं. ४ मा सामुदालयक भवन लनमााण (धमार्ाला) बसबररया गाउँपाललका-४ २५

२२६ सलाािी बसबररया गाउँपाललका रामजानकी मिको धमार्ालाको अधुरो पूवााधार लनमााण बसबररया गाउँपाललका २५

२२७ सलाािी बसबररया गाउँपाललका लाल बाबु सािको घर देन्तख रामपुकार रायको घर सम्म सडक ढलान बसबररया गाउँपाललका-४ ३०



२२८ सलाािी बसबररया गाउँपाललका सिोडवा सलिेर् भवन लनमााण काया बसबररया गाउँपाललका-६ २५

२२९ सलाािी धनकौल गाउँपाललका वडा न  . १ रैकल टोलमा सामुलिक आवास भवन लनमााण धनकौल गाउँपाललका २५

२३० सलाािी धनकौल गाउँपाललका वडा नम्बर २ को मूल बाटो देन्तख बान्तिलकको घर तफा  जाने बाटो ढलान धनकौल गाउँपाललका-२ २५

२३१ सलाािी धनकौल गाउँपाललका वडा नम्बर ५ कोइरी टोलमा धमार्ाला लनमााण धनकौल गाउँपाललका-५ २५

२३२ सलाािी रामनगर गाउँपाललका प्रमोद रायको घर देखी मौजे रायको घर सम्म सडक ढलान

रामनगर गाउँपाललका वडा नं 

. ६ ३५

२३३ सलाािी रामनगर गाउँपाललका रामनगर ५ लवताा टोलमा गड्लिया स्वास्थ्य चौकीको भवन लनमााण

रामनगर गाउँपाललका वडा नं 

. ५ ३०

२३४ सलाािी बलरा नगरपाललका गडलिया कृलष बजार देन्तख रामनगर जाने बाटो पक्की ढलान काया बलरा नगरपाललका वडा न.८ ४५

२३५ सलाािी गोडैटा नगरपाललका लभखारी रायको ३र देन्तख भोला चौक सम्म सडक ढलान गोडैटा नगरपाललका वडा न ३ ५०

२३६ सलाािी गोडैटा नगरपाललका योगेन्द्र प्रसादको घरदेन्तख दलक्षण जाने सडक ढलान गोडैटा नगरपाललका वडा न ३ ५०

२३७ सलाािी गोडैटा नगरपाललका लनमााणालधन गररब पररवारको लागी सामुलिक भवन लनमााण गोडैटा नगरपाललका वडा न ३ ७०

२३८ सलाािी गोडैटा नगरपाललका

श्री जनता प्रािलमक लवधालय रोहुवा ४ मोलडयारी टोलमा २ कोिे भवन र 

र्ौचालय लनमााण

गोडैटा नगरपाललका वडा न 

४ राेहुवा माेडीयारी टाेल २५

२३९ सलाािी गोडैटा नगरपाललका श्री जनता उ.मा.लव. भगवलतपुरको पूवााधार लनमााण-३ गोडैटा नगरपाललका वडा न ३ २५

२४० सलाािी लवषु्ण गाउँपाललका

गौरी रायको घरदेन्तख पपु्प रायको घर हुदै स्वास्थ्य चौकीसम्म सडक ममात तिा 

नाला लनमााण लवषु्ण ८ लवषु्ण गाउँपाललका २५

२४१ सलाािी लवषु्ण गाउँपाललका लमयाँ टोल देन्तख रामजानकी मन्तिरसम्म सडक ममात तिा नाला लनमााण लवषु्ण ७ लवषु्ण गाउँपाललका २५

२४२ सलाािी लवषु्ण गाउँपाललका दललत तिा लवपन्न बगाका प्रते्यक पररवारलाई घर लनमााण लवषु्ण ६ लवषु्ण गाउँपाललका ५०

२४३ सलाािी कौडेना गाउँपाललका

ललक्षत बगाका मलिलािरुको लालग आय आजानको लनलमत लसलाई कटाई ताललम 

गराउने | कौडेना गाउँपाललका ५

२४४ सलाािी कौडेना गाउँपाललका श्री सरस्वलत आ.लब.देन्तख हुलाकी राजमागा सम्म सडक ढलान कौडेना गाउँपाललका-४ ३५

२४५ सलाािी कौडेना गाउँपाललका कौडेना वडा ३ मा रिेको इलाका प्रिरी चौकीको अधुरो भवन लनमााण कौडेना गाउँपाललका वडा ३ २५

२४६ सलाािी कौडेना गाउँपाललका मिाकाल  चौक देखी निर सम्म सडक ढलान

कौडेना गाउँपाललका वडा न 

४ माेलतपुर ३०

२४७ सलाािी मलंगवा नगरपाललका हूलाकी राजमागा देन्तख राजदेवी मंलदर जाने बाटो ढलान/कालोपते्र

मलंगवा नगरपाललका, वडा 

न. ९ र १० २५

२४८ सलाािी मलंगवा नगरपाललका सडक ढलान खुटौना मलंगवा न.पा.-६ ३५

२४९ सलाािी मलंगवा नगरपाललका  अधुरो मनमोिन धमार्ाला लनमााण मलंगवा न.पा. ३ ३५

२५० सलाािी मलंगवा नगरपाललका

राम बलल रायको घर देन्तख रामजी बाबु यादवको घर को उतर तफा  भरोसी 

रायको घर हँुदै मेन सडक सम्म ढलान

मलंगवा नगरपाललका, वडा 

न. ७ २५

२५१ सलाािी मलंगवा नगरपाललका दललत सामुदालयक आवास भवन मलंगवा न.पा. - ६ ३५

२५२ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका दुगाा मा लव भवन लनमााण चन्द्रपुर नगरपाललका ४ २५

२५३ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका िरैयामा अधुरो सामुदालयक भवन चन्द्रपुर नगरपाललका १० २५
२५४ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका गौर सडक देन्तख पलिम टेललकमको बाटो नाला तिा ढलान बाटो लनमााण चन्द्रपुर नगरपाललका ४ ४५

२५५ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका

जुलडबेला फुलबारी हुदै मकवानपुर लजल्ला जोड्ने बाटो ( रैया  टोल देन्तख लचम्नी 

टोल जाने बाटो)  कालोपते्र चन्द्रपुर नगरपाललका २ ५०

२५६ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका मेनुका सीमसार प्रा.लव.भवन लनमााण चन्द्रपुर नगरपाललका ८ २५

२५७ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका खौरािामा नया सामुदालयक भवन लनमााण चन्द्रपुर नगरपाललका १० ३०

२५८ रौतिट चन्द्रपुर नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण चन्द्रपुर नगरपाललका ९ २५



२५९ रौतिट गुजरा नगरपाललका बलिाङ सेन्टर लनमााण गुजरा न.पा.-२ कटानी गुजरा नगरपाललका ३०

२६० रौतिट गुजरा नगरपाललका सु्कल लबन्तल्डङ्ग कन्टि क्शन आधारभुत लवद्यालय पलु्टवा-७ रौतिट गुजरा नगरपाललका ३०

२६१ रौतिट

फतुवा लबजयपुर 

नगरपाललका टेंग्रिा गाउमा बलििंग सेन्टर लनमााण काया

फतुवा लबजयपुर नगरपाललका 

वाडा न. ४ ३०

२६२ रौतिट

फतुवा लबजयपुर 

नगरपाललका मजाादपुर लसमाना देन्तख लर्तलपुर हुदै मेवा गाउ सम्म सडक कालोपते्र गने काया

फतुवा लबजयपुर नगरपाललका 

वाडा न. २,३ ३०

२६३ रौतिट कटिररया नगरपाललका कटिररया बहुमुन्तख क्याम्पस भवन लनमााण कटिररया नगरपाललका २५

२६४ रौतिट कटिररया नगरपाललका फते्तपुर अधुरो सामुदालयक भवन लनमााण कटिररया नगरपाललका २५

२६५ रौतिट बृिावन नगरपाललका सडक ढलान काया वृिावन आकड पािड बृिावन नगरपाललका ८ ३०

२६६ रौतिट बृिावन नगरपाललका वृिावन न.पा.४मा आर.लस.लस. नाला लनमााण काया बृिावन नगरपाललका ४ ३०

२६७ रौतिट गढीमाई नगरपाललका सडक ढलान काया गढीमाइ-१ गढीमाई नगरपाललका-१ ३०

२६८ रौतिट गढीमाई नगरपाललका सडक ढलान काया गलिमाई न.पा. ५ मदनपुर् गढीमाई नगरपाललका-५ ३५

२६९ रौतिट गढीमाई नगरपाललका

राजेन्द्र यादवको घर देन्तख चौधरी टोल हँुदै सतनारायण रायको घर सम्म सडक 

ढलान

गढीमाई नगरपाललका वडा 

नं. ९ ३०

२७० रौतिट

माधव नारायण 

नगरपाललका गजेन्द्र सृ्मलत अस्पतालको भौलतक पुवााधार लवकास

माधव नारायण नगरपाललका 

वडा नं. ३ सखुअवा ४०

२७१ रौतिट

माधव नारायण 

नगरपाललका स्वास्थ्य चौकी मालिल्लो तल्ला लनमााण काया

माधव नारायण नगरपाललका 

वडा नं.७ बजार चाैक २५

२७२ रौतिट

माधव नारायण 

नगरपाललका लौकािा टोलमा आर.लस.लस नाला लनमााण काया

माधव नारायण नगरपाललका 

वडा नं.७ २५

२७३ रौतिट गरुडा नगरपाललका

आर सी सी नाला तिा पी सी सी सडक लनमााण, गरुडा नगरपाललका वाडा ८ 

बसलबट्टी लजंगडीया

गरुडा नगरपाललका वाडा ८ 

बसलबट्टी लजंगडीया २५

२७४ रौतिट गरुडा नगरपाललका प्रसु्तलत सेवा केन्द्र भवन लनमााण

गरुडा नगरपाललका वाडा ६ 

पोलियािी ४५

२७५ रौतिट गरुडा नगरपाललका मुदा बनाउने ताललम गरुडा नगरपललका वाडा नं ५ , लक्शालमपुर

गरुडा नगरपाललका ५ 

लक्ष्मीपुर ५

२७६ रौतिट

देवािी गोनािी 

नगरपाललका प्रसुलत गृि लनमााण काया देवािी गोनािी नगरपाललका २५

२७७ रौतिट

देवािी गोनािी 

नगरपाललका श्री आधारभुत लवधालय कका च गुिी लनमााण देवािी गोनािी नगरपाललका २५

२७८ रौतिट मौलापुर नगरपाललका वडा नं ४ मा सडक ढलान काया मौलापुर नगरपाललका-४ ३०

२७९ रौतिट मौलापुर नगरपाललका पतौरा प्रा. लव. २ भवन तिा कम्पाउण्ड वाल लनमााण मौलापुर नगरपाललका-४ ३०

२८० रौतिट बौधीमाई नगरपाललका रामजानकी धमार्ाला लनमााण काया इनरवारी वडा न ०४ बौधीमाई नगरपाललका ४ २५

२८१ रौतिट बौधीमाई नगरपाललका

मिादेव िाकुर को घर देन्तख रामप्रसाद को घर सम्म सडक ढलान/कालोपते्र 

वाडा ०५ बौधीमाई नगरपाललका ५ २५

२८२ रौतिट बौधीमाई नगरपाललका अमर यादव को घर देन्तख लजउतािी चौक सम्म सडक ढलान/कालोपते्र बौधीमाई नगरपाललका २५

२८३ रौतिट बौधीमाई नगरपाललका

इनरवारी लालबाबु को घर देन्तख लपपररया मि सम्म सडक ढलान/कालोपते्र वाडा 

न ४ बौधीमाई नगरपाललका ४ २५

२८४ रौतिट परोिा नगरपाललका श्री मा. लव. लजंगडवा लवधायल भवण लनमााण परोिा नगरपाललका २ २५

२८५ रौतिट परोिा नगरपाललका आधारभूत लवधालय भवन लनमााण तेजापाकड परोिा नगरपाललका वडा नं ३ २५

२८६ रौतिट राजपुर नगरपाललका अधुरो मोदरसा जलमयतुल बनात भवन लनमााण राजपुर नगरपाललका १ २५

२८७ रौतिट राजपुर नगरपाललका अधुरो मोदरसा मिमुलदया भवन लनमााण राजपुर नगरपाललका ५ २५

२८८ रौतिट राजपुर नगरपाललका राजपुर अस्पताल देन्तख बलुवा जाने बाटो ढलान काया राजपुर नगरपाललका ३ ४५

२८९ रौतिट यमुनामाई गाउँपाललका सरूअिामा सडक ढलान काया यमुनामाई गाउँपाललका ४ २५



२९० रौतिट यमुनामाई गाउँपाललका जनता अवास साझेदारी कायाक्रम (एकीकृत बस्ती लनमााण )

यमुनामाई गाउँपाललका वडा 

नं. १, २, ३, ४ र ५ ३५

२९१ रौतिट दुगाा भगवती गाउँपाललका वडा नं.४ ितौना उत्तर पट्टीको बाटो ढलान/कालोपते्र गने काया दुगाा भगवती गाउँपाललका ४ ३०

२९२ रौतिट दुगाा भगवती गाउँपाललका वडा नं.४ ितौना चकर घाटी देन्तख पुवा जाने सडक ढलान/कालोपते्र गने काया दुगाा भगवती गाउँपाललका ४ ३०

२९३ रौतिट राजदेवी नगरपाललका अलत लबपन्न दललत वगा को लालग सामुलिक आवार् भवन लनमााण राजदेवी नगरपाललका ७ ४०

२९४ रौतिट राजदेवी नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण पिरा रामजानकी मि नन्दु राजदेवी नगरपाललका १ २५

२९५ रौतिट राजदेवी नगरपाललका लवध्यानना यादवको घर देन्तख बच्चा यादवको घर सम्म ढलान राजदेवी नगरपाललका ७ ३५

२९६ रौतिट गौर नगरपाललका श्री आधारभुत लवद्यालय मिादेवपलट  चार कोिे भवन लनमााण गौर नगरपाललका वडा नं. ५ २५

२९७ रौतिट गौर नगरपाललका सामुदालयक भवन तिा लववाि मंडप लनमााण गौर न.पा. वडा नं. २ २५

२९८ रौतिट गौर नगरपाललका अधुरो कलाकुञ्ज पुस्तकालय भवन लनमााण गौर नगरपाललका - वडा नं. ५ ४०

२९९ रौतिट गौर नगरपाललका सेना क्याम्प देन्तख लसलसाया काली मंलदरसम्म लपलसलस सडक लनमााण काया गौर नगरपाललका - वडा नं. ८ ३५

३०० रौतिट ईर्नाि नगरपाललका राम उदारको घर देखी रामजानकी मि सम्म सडक ढलान ईर्नाि नगरपाललका २५

३०१ रौतिट ईर्नाि नगरपाललका डुमररया माई र्सिान मन्तिरमा सामुदालयक भवन लनमााण ईर्नाि नगरपाललका २५

३०२ बारा लनजगढ नगरपाललका सलिद लिरालाल मागा सडक तिा नाला लनमााण लनजगढ नगरपाललका ५०

३०३ बारा लनजगढ नगरपाललका धुरको बाटो कालोपते्र लनजगढ नगरपाललका ६ ५०

३०४ बारा

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका लमलन चोक देन्तख जोरलाई जाने बाटो ढलान

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका २५

३०५ बारा

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका सेउली चोक देखी वेिरर जाने बाटो ढलान

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका ३५

३०६ बारा

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका जनता मा.लव. रजघटा चार कोिा भवन लनमााण

जीतपुर लसमरा 

उपमिानगरपाललका ३५

३०७ बारा कोिल्वी नगरपाललका

मुसिर चमार लगायत दललत र गररव लवद्यालिाको लालग िात्रावास लनमााण 

ने.रा.मा.लव कोिल्वी कोिल्वी नगरपाललका ४ ४०

३०८ बारा कोिल्वी नगरपाललका ने.रा.मा.लव. सपिी कोिल्वी ४ मा मल्टीपरपोज िल भवन लनमााण कोिल्वी नगरपाललका ४ ४०

३०९ बारा प्रसौनी गाउँपाललका बंगरी नदी लनयन्त्रण तिा तटबन्ध गने काया

प्रसौनी गाउँपाललका 

गाउँपाललका वडा नं.७ ४०

३१० बारा फेटा गाउँपाललका वडा नं.७ को अधुरो सामूदायीक भवन लनमााण फेटा गाउँपाललका ७ २५

३११ बारा

कलैया 

उपमिानगरपाललका वाडा न १८ श्री ने . रा . प्रा . लव . मोलतसर भवााललया भवन लनमााण

कलैया उपमिानगरपाललका 

१८ ३५

३१२ बारा

कलैया 

उपमिानगरपाललका वाडा न १९ श्री ने . रा . प्रा . लव . पचायांपुर इनावाा भवन लनमााण

कलैया उपमिानगरपाललका 

१९ ३५

३१३ बारा

कलैया 

उपमिानगरपाललका वाडा न २५श्री ने . रा . प्रा . लव . लससिलनया भवन लनमााण

कलैया उपमिानगरपाललका 

२५ ३५

३१४ बारा

कलैया 

उपमिानगरपाललका वाडा न १८ श्री ने . रा .  मा. लव . मोलतसर भवन लनमााण

कलैया उपमिानगरपाललका 

१८ ३५

३१५ बारा करैयामाई गाउँपाललका बजनी गंजभवानीपुर सडक ढलान/कालोपते्र करैयामाई गाउँपाललका ३ २५

३१६ बारा करैयामाई गाउँपाललका ने.रा.प्रा.लव.भवन लनमााण गालोपटी

करैयामाई गाउँपाललका-३ 

गालोपटी २५

३१७ बारा करैयामाई गाउँपाललका सामुदालयक भवन लनमााण वडा नं.३ बजनी करैयामाई गाउँपाललका-३ २५

३१८ बारा करैयामाई गाउँपाललका तयारी पोर्ाक लसलाई कटाई ताललम करैयामाई गाउँपाललका-४ ५

३१९ बारा बारागढी गाउँपाललका मोबाइल ममात ताललम

बारागढी गाउँपाललका वडा नं 

५ पिरा ५



३२० बारा बारागढी गाउँपाललका सामुदालयक भवन लनमााण भुइयाबाबा टोल चेरवि पिरा

बारागढी गाउँपाललका वडा नं 

०५ २५

३२१ बारा बारागढी गाउँपाललका श्री ने रा आ लव चेरवि पिराको भवन लनमााण

बारागढी गाउँपाललका वडा नं 

०५ २५

३२२ बारा

आदर्ा कोटवाल 

गाउँपाललका भलटलनयाको स्वास्थ्य चौकी बलिाङ्ग सेन्टर लनमााण । भलटलनया, वडा नं.-३ ३५

३२३ बारा लसम्रौनगढ नगरपाललका पसाा टोलदेन्तख खाजानी गाउँ सम्म नाला तिा सडक ढलान

लसम्रौनगढ नगरपाललका 

न.पा.- ६-७ ५०

३२४ बारा पचरौता नगरपाललका सामुदायीक भवन पचरौता वडा नं.४ पचरौता नगरपाललका ३५

३२५ बारा मिागढीमाई नगरपाललका  बररयारपुर बजार लनर रिेको अधुरो पोखरी सौियीकरण

मिागढीमाई नगरपाललका 

वडा नं.२ ४०

३२६ बारा देवताल गाउँपाललका

पारम्पररक पेर्ा प्रवद्धानात्मक एंव आय आजान तिा जीवन स्तर सुधार सम्बन्धी 

ताललम देवताल गाउँपाललका ५

३२७ बारा देवताल गाउँपाललका

श्री ने.रा.आ.लव. धुरिा (देवताल ५) को कम्पाउन्डवाल सलितको चार कोिे 

लवद्यालय भवन लनमााण काया देवताल गाउँपाललका ५ ३५

३२८ बारा देवताल गाउँपाललका

देवताल गाउँपाललका अिगातका स्वास्थ्य चौकी, लवद्यालय तिा वडा 

कायाालयिरुमा सोलार प्लान्ट जडान काया देवताल गाउँपाललका २५

३२९ पसाा

िोरी (सुवणापुर) 

गाउँपाललका हुलाकी सडकको पूवा फारलाईन जाने बाटो ढलान िोरी (सुवणापुर) गाउँपाललका ४०

३३० पसाा जगरनािपुर गाउँपाललका सामूलिक आवास कायाक्रम गाउँ पाललका भरी जगरनािपुर गाउँपाललका ४०

३३१ पसाा पटेवाा सुगौली गाउँपाललका नलद लनयन्त्रण गादी गाउँ,

पटेवाा सुगौली गाउँपाललका 

वडा न -२ २५

३३२ पसाा पटेवाा सुगौली गाउँपाललका देउररया लचरान लमल देखी बजार सम्म सडक ढलान पटेवाा सुगौली गाउँपाललका ५ २५

३३३ पसाा लबरगन्ज मिानगरपाललका वी.म.न.पा ३१ भेलडयािीमा सडक ढलान तिा नाला लनमााण लबरगन्ज मिानगरपाललका-३१ ४०

३३४ पसाा लबरगन्ज मिानगरपाललका

वी.म.न.पा २२ जगन्नािपुर गाउँको सु्कल देन्तख चन्द्रमानको घर सम्म सडक तिा 

नाला लनमााण काया लबरगन्ज मिानगरपाललका-२२ ४०

३३५ पसाा लबरगन्ज मिानगरपाललका

वी.म.न.पा वडा न ३१ कुलनया गाउँ देन्तख वडा न ३२ चोनी सम्म लपच सडक 

लनमााण

लबरगन्ज मिानगरपाललका-

३१,३२ ४०

३३६ पसाा लबरगन्ज मिानगरपाललका

वी.म.न.पा वडा न १४ देन्तख रालष्टि य लोकमागाको पूवा वाईपास सडक सम्म सडक 

ढलान काया लबरगन्ज मिानगरपाललका १४ ४०

३३७ पसाा बहुदरमाई नगरपाललका प्रसुती गृि लनमााण काया बहुदरमाई नगरपाललका-४ ४०

३३८ पसाा बहुदरमाई नगरपाललका नलद लनयन्त्रण काया बहुदरमाई मन्तिर लनर लतलावे नलद लनयन्त्रण बहुदरमाई नगरपाललका-२ २५

३३९ पसाा लिपिरमाई गाउँपाललका दललत आवास भवन लनमााण

लिपिरमाई गाउँपाललका ४ 

तुलसीववाा ५५

३४० पसाा लबिबालसनी गाउँपाललका समुलिक अवास लनमााण लबिबालसनी गाउँपाललका -२ ४५

३४१ पसाा लबिबालसनी गाउँपाललका पक्की नाला लनमााण

लबिबालसनी गाउँपाललका-२ 

अधुरो कुलो पैनी बेवर्सिापान 

अजय लगरर को घर पिाडी ३५

३४२ लचतवन राप्ती नगरपाललका डाँडा गाउँ ररटेलनंग वाल तटबन्धन काया राप्ती नगरपाललका वाडा न. ९ २५

३४३ लचतवन राप्ती नगरपाललका च्यात्रा खानेपानी ट्यांकी जोगाउन तटबन्धन आयोजना राप्ती नगरपाललका वाडा न. ८ २५



३४४ लचतवन काललका नगरपाललका रालष्टि य आधारभुत लवद्यालय लटौली काललका नगरपाललका ३०

३४५ लचतवन काललका नगरपाललका आधारभुत लवद्यालय वनकट्टा लवद्भयालय भवन लनमााण ( गारो, प्लाष्टर, रङ्गरोगन)

काललका नगरपाललका वडा 

नं. ३ लचतवन २५

३४६ लचतवन इच्छाकामना गाउँपाललका सामुलिक आवास भवन लनमााण लवपन्न पररवार भालुमारा

इच्छाकामना गाउँपाललका 

वडा नं ७ ५०

३४७ लचतवन इच्छाकामना गाउँपाललका पामडाँडा स्वास्थ्य चौकी भवन लनमााण इच्छाकामना गाउँपाललका ५ ३५

३४८ लचतवन भरतपुर मिानगरपाललका

वडा नं. ६ र १३ को लसमाना चारकुने चोकदेन्तख तुनाबरी चोकसम्म सडक 

ढलान/कालोपते्र

भरतपुर मिानगरपाललका 

वडा नं. ६, १३, २२ २५

३४९ लचतवन भरतपुर मिानगरपाललका

सामुलिक आवास भवन लनमााण काया भरतपुर मिानगरपाललका वडा नं. १४, 

२२, २६, २९

भरतपुर मिानगरपाललका 

वडा नं. १४, २२, २६, २९ ४५

३५० लचतवन भरतपुर मिानगरपाललका लगतानगर बजारबाट लत्रचोकसम्मको बाटो लपच

भरतपुर मिानगरपाललका 

वडा नं. ६, १४, १५ २५

३५१ लचतवन भरतपुर मिानगरपाललका नारायणधाम आश्रम के्षत्रमा नलदले कटान गरेको भागमा तार जाली लगाउने काया

भरतपुर मिानगरपाललका 

वडा नं. ०४, ३५

३५२ लचतवन रत्ननगर नगरपाललका लबपद आश्रयर्सिल लनमााण

रत्ननगर नगरपाललका वडा नं 

८ ३०

३५३ लचतवन रत्ननगर नगरपाललका घेघौली बृध्दाश्रम तिा बालटका लनमााण रत्ननगर नगरपाललका १२ ३५

३५४ लचतवन खैरिनी नगरपाललका पम्पा खोला तटबन्धन वडा न ९ , ८, ७, ६, ५

खैरिनी नगरपाललका ९ , ८, 

७, ६, ५ ४०

३५५ लचतवन खैरिनी नगरपाललका आधारभुत लबधालय बसौली ८ कोिे भवन लनमााण खैरिनी नगरपाललका ९ ४०

३५६

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) बुङ्दीकाली गाउँपाललका लमिुकरम स्वास्थ्यचौकी भवन लनमााण

बौदीकाली गाउँपाललका वडा 

नं. १ ४०

३५७

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) बुङ्दीकाली गाउँपाललका ओटंगटार लसमलाधारा ललफलटंग खानेपानी योजना

बौदीकाली गाउँपाललका वडा 

नं. ३ ३५

३५८

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) हुपे्सकोट गाउँपाललका डण्डा झ्यालबास सडक कालोपते्र (हुपे्सकोट खण्ड ) हुपे्सकोट गाउँपाललका १,४ २५

३५९

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) हुपे्सकोट गाउँपाललका झ्यालबास समे्मनी बाटो कालोपते्र हुपे्सकोट गाउँपाललका २,३,४ २५

३६०

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) मध्यलबन्दु नगरपाललका पुस्तकालय भवन लनमााण मध्यलबन्दु नगरपाललका-७ ४०

३६१

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) मध्यलबन्दु नगरपाललका अरुणखोला खानेपानी उपभोक्ता सलमलत मध्यलबन्दु नगरपाललका-१० २५

३६२

नवलपरासी 

((बदाघाट 

सुस्ता पूूवा) मध्यलबन्दु नगरपाललका

चनौली चोक मदनपुर बाबुराम चोक हँुदै लभउरान पनौती सडक 

ढलान/कालोपते्र लनमााण मध्यलबन्दु नगरपाललका-४ ३५

३६३

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) बदाघाट नगरपाललका वडा नं १३ जिदा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुती सेवा केन्द्र लनमााण बदाघाट नगरपाललका १३ ३५



३६४

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) बदाघाट नगरपाललका दुगाा मन्तिरको अधुरो सभािल लनमााण बदाघाट नगरपाललका ९ २५

३६५

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) बदाघाट नगरपाललका भानु आधारभूत लवद्यालयमा चार कोिे भवन लनमााण बदाघाट नगरपाललका ८ ४०

३६६

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सुनवल नगरपाललका राधाकृष्ण मन्तिरमा सामुदालयक भवन लनमााण

सुनवल नगरपाललका वडा नं 

१२ ५०

३६७

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सुनवल नगरपाललका लव.सी. मील देन्तख रामग्राम जोडने सडक ढलान/कालोपते्र सुनवल नगरपाललका वडा नं ९ ५०

३६८

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सुनवल नगरपाललका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देन्तख लघउडल्ला सडक ढलान/कालोपते्र

सुनवल नगरपाललका वडा नं 

१३ ४०

३६९

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) रामग्राम नगरपाललका

सडक ढलान/कालोपते्र गने काया , रामग्राम न पा १४ र १८, अमरौट देखी 

धरमपुर

रामग्राम नगरपाललका १४ र 

१८ ४५

३७०

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) पाल्हीनिन गाउँपाललका राधा कृष्ण मा.लव अधुरो भवन लनमााण पाल्हीनिन गाउँपाललका ४०

३७१

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) पाल्हीनिन गाउँपाललका लोिोरौली प्रालवलधक लर्क्षालय अधुरो भवन लनमााण पाल्हीनिन गाउँपाललका २५

३७२

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सरावल गाउँपाललका रामपुर खडौना स्वार्सिय चौकी बलिाङ्ग सेन्टर लनमााण सरावल गाउँपाललका ६ २५

३७३

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सरावल गाउँपाललका गणेर्पुर धनेवा खोलामा ररटेलनङ्ग वाल लनमााण सरावल गाउँपाललका-७ ३५

३७४

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सरावल गाउँपाललका लललतपुर देन्तख पुनािा जोडने सडक ढलान/कालोपते्र सरावल गाउँपाललका-४ २५

३७५

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) प्रतापपुर गाउँपाललका

मुल सडक देन्तख सोमनी िररजनटोल हुदै खजुरा खोला सम्म सडक 

ढलान/कालोपते्र,वडा नं. ३,सोमनी

प्रतापपुर गाउँपाललका,वडा 

नं. ३,सोमनी २५

३७६

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) प्रतापपुर गाउँपाललका अिलिी देन्तख लडवनी सम्म सडक ढलान/कालोपते्र कायाक्रम प्रतापपुर गाउँपाललका-९ २५

३७७

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) प्रतापपुर गाउँपाललका सामुदालयक भवन लनमााण कायाक्रम प्रतापपुर गाउँपाललका-७मेगिी २५

३७८

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) प्रतापपुर गाउँपाललका

गणेर् मा.लव. जगन्नािपुर चोक देन्तख बसलिया जाने बाटो सडक ढलान/कालोपते्र 

कायाक्रम प्रतापपुर गाउँपाललका-७ २५



३७९

नवलपरासी 

(बदाघाट सुस्ता 

पलिम) सुस्ता गाउँपाललका

नेपाली निरदेखी उत्तरतफा को प्लालष्टक फ्यारि ीदेखी दलक्षणतफा को नयाँवस्ती 

हुदै आया कृलष फामासम्म जाने कररव ४०० मी. कालोपते्र सडक स्तरोन्नती सुस्ता-

१ लसंगािा सुस्ता गाउँपाललका १ ३५

३८० रुपिेिी देबदि नगरपाललका मायादेवी सामुदायीक भवन लनमााण, वडा नं. ९ देबदि नगरपाललका १ ७०

३८१ रुपिेिी देबदि नगरपाललका मिामाया मागा सडक ढलान/कालोपते्र कालोपते्र (२ लक.लम.), वडा नं. ९. देबदि नगरपाललका ९ ५०

३८२ रुपिेिी देबदि नगरपाललका कोल्ड स्टोर(लचस्यान केन्द्र), वडा नं.१ देबदि नगरपाललका १ २५

३८३ रुपिेिी देबदि नगरपाललका रोलिणी कजरार घोडािा र भलुिी खोला तटबन्ध कायाक्रम देबदि नगरपाललका ५०

३८४ रुपिेिी

बुटवल 

उपमिानगरपाललका अमर मा.लव. भवन लनमााण

बुटवल उपमिानगरपाललका 

१९ ३०

३८५ रुपिेिी

बुटवल 

उपमिानगरपाललका लजतेश्वरी मा.लव. भवन लनमााण

बुटवल उपमिानगरपाललका 

१३ ३०

३८६ रुपिेिी सैनामैना नगरपाललका पुवी गंगानगर नाली सलित सडक कालोपते्र सैनामैना नगरपाललका ०३ २५

३८७ रुपिेिी सैनामैना नगरपाललका सैनामैना लचस्यान केन्द्र लनमााण (कृलष प्रयोजन) सैनामैना नगरपाललका ३ २५

३८८ रुपिेिी सुद्धोधन गाउँपाललका दानव नदी लनयन्त्रण गने काया सुद्धोधन गाउँपाललका ४०

३८९ रुपिेिी लसयारी गाउँपाललका लसयारी आवास कायाक्रम लसयारी गाउँपाललका ५०

३९० रुपिेिी लसयारी गाउँपाललका

संस्कार सु्कलदेन्तख िलपया लफर् लभलेज,लर्वपुर हँुदै दुगाापुर जाने बाटो 

ढलान/कालोपत्र लसयारी गाउँपाललका ४ र ५ ६५

३९१ रुपिेिी लतलोत्तमा नगरपाललका वडा कायाालय भवन लनमााण  वडा १४

लतलोत्तमा नगरपाललका, वडा 

१४ ३५

३९२ रुपिेिी लतलोत्तमा नगरपाललका वडा कायाालय भवन लनमााण  वडा ६

लतलोत्तमा नगरपाललका, वडा 

६ ३५

३९३ रुपिेिी रोलिणी गाउँपाललका नव लजवन आधारभूत लवद्यालय भवन लनमााण

रोलिणी गाउँपाललका वडा ४ 

तरकुल्हा ३०

३९४ रुपिेिी रोलिणी गाउँपाललका श्री परु्पलत आधारभूत लवद्यालय भवन लनमााण

रोलिणी गाउँपाललका वडा ६ 

पसाा ३०

३९५ रुपिेिी लसद्धािानगर नगरपाललका सु ससृ्कत मा लव को भौलतक पूवााधार लनमााण लसद्धािानगर नगरपाललका १३ ३०

३९६ रुपिेिी लसद्धािानगर नगरपाललका बेललिया मा लव को भौलतक पूवााधार लनमााण लसद्धािानगर नगरपाललका १ ३०

३९७ रुपिेिी मायादेवी गाउँपाललका अधुरो सडक RCC गने काम (ताललम केन्द्र जाने बाटो) मायादेवी ८ बसलडलवा मायादेवी गाउँपाललका ८ ३०

३९८ रुपिेिी मायादेवी गाउँपाललका अधुरो स्वार्सि चौलक भवन लनमााण गने काम ।मायादेवी-७  बनगाइ मायादेवी गाउँपाललका ७ ३०

३९९ रुपिेिी

लुन्तम्बनी साँसृ्कलतक 

नगरपाललका आमािवा घाटमा तटबन्ध

लुन्तम्बनी साँसृ्कलतक 

नगरपाललका-१२ ३५

४०० रुपिेिी कोटिीमाई गाउँपाललका वडा नं. २ दानव खोला टटबन्ध लनमााण

कोटिीमाई गाउँपाललका वडा 

नं. २ २५

४०१ रुपिेिी कोटिीमाई गाउँपाललका वडा नं. १ सामुदालयक भवन लनमााण

कोटिीमाई गाउँपाललका वडा 

नं. १ ४०

४०२ रुपिेिी ओमसलतया गाउँपाललका

लसलौलटया बेतौललया हुलाकी मागा जोडने बाटो ढलान /कालोपते्र लनमााण 

ओमसलतया गाउँपाललका ३ ओमसलतया गाउँपाललका ३ २५

४०३ कलपलपसु्त बाणगंगा नगरपाललका झुगा चोक देन्तख तल्लो झँुगाहँुदै कालाबन्जर जोडने सडक कालोपते्र बाणगंगा नगरपाललका ३५

४०४ कलपलवसु्त बुद्धभूमी नगरपाललका

धनकौली-मैलनिवा-अललनगर-लोिरौला सडक ढलान/ कालोपते्र बुद्धभूलम 

न.पा.१० बुद्धभूमी नगरपाललका १० ३५

४०५ कलपलवसु्त बुद्धभूमी नगरपाललका ईलमललया मा.लव हुदै मैटिवा सडक कालोपते्र बुद्धभूलम न.पा ९ बुद्धभूमी नगरपाललका ९ ३५

४०६ कलपलवसु्त लर्वराज नगरपाललका कुदरवेटवा मदरसा भवन लनमााण ,लर्.न.पा. ६ लर्वराज नगरपाललका ६ २५

४०७ कलपलवसु्त लर्वराज नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण पटपर,लर्.न.पा. ८ लर्वराज नगरपाललका ८ २५

४०८ कलपलवसु्त लबजयनगर गाउँपाललका श्री अलिले सुन्नत गरीब नवाज २ कोिे भवन लनमााण लबजयनगर गाउँपाललका-२ २५



४०९ कलपलवसु्त लबजयनगर गाउँपाललका श्री जनज्योलत आ.लब मा २ कोिे भवन लनमााण लबजयनगर गाउँपाललका -४ ३०

४१० कलपलवसु्त कृष्णनगर नगरपाललका श्रीनगर देन्तख लभिी चोक सम्म सडक कालोपत्र कृष्णनगर नगरपाललका-६ २५

४११ कलपलवसु्त कृष्णनगर नगरपाललका बिादुरगंज सानो चोक देन्तख लडिवा गाउँको कुलो सम्म सडक नाला लनमााण कृष्णनगर नगरपाललका २५

४१२ कलपलवसु्त मिाराजगन्ज नगरपाललका तेनुवा गाउँको दलक्षण लडप बोररङ जडान मिाराजगन्ज नगरपाललका ९ २५

४१३ कलपलवसु्त मिाराजगन्ज नगरपाललका टि ष लनमााण समयमाई मन्तिर सतभारा मिाराजगन्ज नगरपाललका ७ २५

४१४ कलपलवसु्त मिाराजगन्ज नगरपाललका खडैचा समईमाई धमार्ाला मिाराजगंज न.पा. ५ मिाराजगन्ज नगरपाललका ५ २५

४१५ कलपलवसु्त कलपलबसु्त नगरपाललका श्री कृलत आधारभूत लबद्धालय महुवा भवन लनमााण क.ब.न.पा.४

कलपलबसु्त नगरपाललका वडा 

न ४ ३५

४१६ कलपलवसु्त कलपलबसु्त नगरपाललका लविुवा देखी बेलभररया हंुदै हुलाकी सडकसम्म सडक स्तरोन्नलत क.ब.न.पा.१२

कलपलबसु्त नगरपाललका वडा 

न १२ २५

४१७ कलपलवसु्त कलपलबसु्त नगरपाललका सामुदालयक भवन लनमााण लस एल सी सेमरी क ब न पा ६

कलपलबसु्त नगरपाललका वडा 

न ६ ३५

४१८ कलपलवसु्त यसोधरा गाउँपाललका यसोधरा गाउँपाललका वाड नं. १ २ ४ ५ ६ ७ र ८ मा डीप टूबेल जडान

यसोधरा गाउँपाललका 

वडािरुमा १ २ ४ ५ ६ ७ र ८ २५

४१९ कलपलवसु्त यसोधरा गाउँपाललका जनसेवा आधारभूत लवद्यालय अम्लोनिा वडा ४ अमलोनिा ३०

४२० कलपलवसु्त मायादेवी गाउँपाललका मायादेवी गाउँपाललका १ देन्तख ८ सम्म डीपटूबेल जडान योजना

मायादेवी गाउँपाललका १ देन्तख 

८ सम्म २५

४२१ कलपलवसु्त मायादेवी गाउँपाललका लबद्यालय भवन लनमााण मायादेवी वडा नं ५

मायादेवी गाउँपाललका वडा नं 

५ ३०

४२२ दाङ बंगलाचुली गाउँपाललका आ.लव. अजुानखोलाको भवन लनमााण

बंगलाचुली गाउँपाललका वडा 

नं ८ २५

४२३ दाङ बंगलाचुली गाउँपाललका आ.लव. जुमे्लपानीको भवन लनमााण

बंगलाचुली गाउँपाललका वडा 

नं ४ ३०

४२४ दाङ

घोरािी 

उपमिानगरपाललका ढलकया तिा लिटुवा बुनाई ताललम घोरािी उपमिानगरपाललका ५

४२५ दाङ

घोरािी 

उपमिानगरपाललका वडा नं १६ मा स्वास्थ्य पूवााधार लनमााण घोरािी उपमिानगरपाललका ३०

४२६ दाङ

घोरािी 

उपमिानगरपाललका वडा नं १४/१५ मा र्सिालनय उत्पादन प्रबधानका लालग िाट बजार लनमााण घोरािी उपमिानगरपाललका ३०

४२७ दाङ

तुल्सीपुर 

उपमिानगरपाललका लवरेन्द्र मा.लव भु्यडर सुनपुर लवद्यालय भवन लनमााण तुल्सीपुर उपमिानगरपाललका ३०

४२८ दाङ

तुल्सीपुर 

उपमिानगरपाललका लक्ष्मी मा.लवमा ८ कोिे पक्की भवन तुल्सीपुर उपमिानगरपाललका ३०

४२९ दाङ र्ान्तिनगर गाउँपाललका काँलसपुर लगधलनया दुलवचौर सडक ढलान/कालोपते्र

र्ान्तिनगर गाउँपाललका(वडा 

न ५ र ६) ३०

४३० दाङ र्ान्तिनगर गाउँपाललका मालेचौतारी देन्तख पोटलीसम्मको सडक ढलान/कालोपते्र

र्ान्तिनगर गाउँपाललका(वडा 

न ४) ३०

४३१ दाङ बबई गाउँपाललका सरस्वती मालव चरकमलटया भवन लनमााण बबई ७ दाङ बबई गाउँपाललका ७ २५

४३२ दाङ लमिी नगरपाललका दललत सचेतना अलभयानको दोश्रो तल्ला भवन लनमााण

लमिी नगरपाललका वडा 

नम्बर ५ ३०

४३३ दाङ लमिी नगरपाललका सुयालवनायक मा लव नलतामा भवन लनमााण लमिी नगरपाललका वडा नं. १ ३०



४३४ दाङ राप्ती गाउँपाललका

िारु जातीको पराम्परागत पेर्ा प्रवद्धन एवं आय आजान तिा जीलवको सुधार 

कायाक्रम राप्ती गाउँपाललका ५

४३५ दाङ राप्ती गाउँपाललका देसी मन्तिद भालुवाङमा भवन तिा र्ौचालय लनमााण राप्ती गाउँपाललका २५

४३६ दाङ गढवा गाउँपाललका श्री गढवा बहुमुखी क्याम्पस भौलतक लनमााण गढवा गाउँपाललका ६ ४०

४३७ दाङ गढवा गाउँपाललका श्री जनता मा लब गढवा भौलतक लनमााण गढवा गाउँपाललका ७ २५

४३८ दाङ गढवा गाउँपाललका िारुजातको परम्परागत लसपमुलक ताललम गढवा गाउँपाललका ५

४३९ दाङ राजपुर गाउँपाललका एलककृत सेवा केन्द्र लनमााण खाँग्रानाका वडा नं.६ राजपुर गाउँपाललका ६ २५

४४० बाँके खजुरा गाउँपाललका गा.पा का लालग खजुरा सामुदालयक भवन लनमााण खजुरा गाउँपाललका ३५

४४१ बाँके जानकी गाउँपाललका नेवाजी बेलभार हुदै राजापुर जोड्ने सडक कालोपते्र गने

जानकी गाउँपाललका-02, 

बाँके २५

४४२ बाँके जानकी गाउँपाललका

लबर्ाल चोक देन्तख बलनया गाउँ गुरुवा गाउँ लैनपुर् हुदै ित्रपुर हुदै खजुरा गापा 

जोड्ने सडक कालोपते्र

जानकी गाउँपाललका-०५, 

बाँके २५

४४३ बाँके डुडुवा गाउँपाललका बेतिनी स्वास्थ्य चौकी भवन लनमााण डुडुवा गाउँपाललका वडा नं. २ २५

४४४ बाँके डुडुवा गाउँपाललका आधारभूत लवद्यालय लर्वपुरी डुडुवा गाउँपाललका वडा नं .२ २५

४४५ बाँके नरैनापुर गाउँपाललका वडा नं. १ देन्तख ६ सम्म िाईमास्ट फल्ड लाईलटङ्ग आयोजना नरैनापुर गाउँपाललका २५

४४६ बाँके नरैनापुर गाउँपाललका रोर्नपूवाा सडक ढलान/कालोपते्र लनमााण

नरैनापुर गाउँपाललका वडा नं. 

२ २५

४४७ बाँके राप्ती सोनारी गाउँपाललका श्री लक्ष्मी मा.लव. िात्रावास भवन लनमााण-२ कचनापुर राप्ती सोनारी गाउँपाललका २ ४०

४४८ बलदाया बारबलदाया नगरपाललका बेतबाँस/बाँस बुनाई ताललम सञ्चालन बारबलदाया नगरपाललका ५

४४९ बलदाया बारबलदाया नगरपाललका ढुङग्रिी-कुरु्मडाँडा सडक ढलान/कालोपते्र बारबलदाया नगरपाललका ३०

४५० बलदाया िाकुरबाबा नगरपाललका वनलवर देन्तख गोलविपुर जैलवक मागा िारु िोमसे्ट सडक कालोपते्र लनरिरता

िाकुरबाबा नगरपाललका वडा 

नं. ५, गोलविपुर ३०

४५१ बलदाया गेरुवा गाउँपाललका सरस्वलत आधारभुत लवद्यालय भवन लनमााण काया गेरुवा गाउँपाललका वडा नं. ५ ३५

४५२ बलदाया गेरुवा गाउँपाललका बेफु िारूको घरदेखी राजापुर न.पा जोडि ने सडक कालोपते्र लनमााण काया गेरुवा गाउँपाललका २५

४५३ बलदाया राजापुर नगरपाललका वडा नं.२ को नवज्योती आ.लव.को तला िप

राजापुर नगरपाललका वडा 

नं.२ २५

४५४ बलदाया राजापुर नगरपाललका वडा नं.३ बलिाङ सेन्टर लनमााण

राजापुर नगरपाललका वडा 

नं.३ २५

४५५ बलदाया मधुवन नगरपाललका िारु जालतको लेिेंगा चोली बुनाई ताललम मधुवन नगरपाललका १-९ ५

४५६ बलदाया मधुवन नगरपाललका डबलचोक नरबिादुर चोक हँुदै पुस्पलाल मागा जोड्ने सडक कालोपते्र मधुवन नगरपाललका वडा नं ५ ३०

४५७ बलदाया मधुवन नगरपाललका िोड्की टडुवादेन्तख सोमलपुर जोड्ने सडक कालोपते्र मधुवन नगरपाललका वडा नं १ ३०

४५८ बलदाया मधुवन नगरपाललका हुलाकी सडक नरबिादुरको घरदेन्तख श्री कैडा जाने सडक कालोपते्र (क्रमागत) मधुवन नगरपाललका वडा नं ६ ३०

४५९ बलदाया बढैयाताल गाउँपाललका ९ नं. वडा कायाालय जाने बाटो कालोपते्र(अक्सफाल्ट)  लनमााण वडा नं.९, बढैयाताल, बलदाया ४५

४६० कैलाली मोिन्याल गाउँपाललका कणााली नदीमा रुइनीकोट बजार हँुदै सोल्टा सम्म तटबन्धन , मोिन्याल ६ मोिन्याल गाउँपाललका ६ २५

४६१ कैलाली मोिन्याल गाउँपाललका िुलीगाड तटबन्धन, मोिन्याल ४ मोिन्याल गाउँपाललका ४ २५
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जवदहुवा देन्तख भुईयाफाटासम्म सडक ढलान/कालोपते्र योजना कैलारी ७ 
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बेदकोट नगरपाललका ०५ र 

०६ २५
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पुनवाास नगरपाललका वडा नं 
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