
qm=;+= sfo{qmdsf] lzif{s /sd

1 शिक्षा 18,800,000
2 स्वास््य 10,000,000
3 कृषी 15,000,000
4 मशहला शवकास 4,000,000
5 पि ु 5,000,000

6 लक्षित वर्ग 6,500,000

7 नर्र उद्यान क्षनर्ागणका लाक्षर् सम्भाव्यता अध्ययन र कायागन्वयन 2,000,000

8 क्षित भण्डार क्षनर्ागणका लाक्षर् सभंाव्यता अध्ययन र कायागन्वयन 3,000,000
9 नगर रंगिाला शनमााण 4,000,000
10 श्री ग्वासी समैजी धाशमाक पयाटशकय धाम सम्बधान 4,000,000
11 खेलकुद 1,500,000
12 िहरी सरुक्षा तथा समदुाय-प्रहरी साझेदारी कायाक्रम 500,000
13 कला, साशहत्य, संस्कृशत प्रबर्द्ान 1,000,000
14 नगर स्तरीय योग शिशवर संचालन 100,000

15

कृष्णपरु स्वास््य चौकीलाई १५ िैय्याको नगर अस्पतालमा स्तरोन्नशत

तथा शनमााण 5,500,000
16 ५० िैय्याको नगर अस्पताल शनमााण स्थलको घेर पखााल शनमााण 2,500,000
17 बहु सास्कृशतक संग्राहलय शनमााण 4,000,000
18 नगर इ-प्रोफाइल शनमााण 1,500,000
19 एक वडा एक खेलकुद मैदान शनमााण 9,000,000
20 बहुप्राशवशधक शिक्षालय स्थापना 500,000

21

चौधरी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था शल. को भवन शनमााण अनदुान,

कृष्णपरु ४ 500,000

22

कृष्ण एकता मशहला शवकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था शल. भवन

शनमााण अनदुान, कृष्णपरु ५ 500,000

23

साना शकसान कृषी सहकारी संस्था शल. को भवन शनमााण अनदुान,

कृष्णपरु ५ 500,000

24

साना शकसान कृषी सहकारी संस्था शल. को भवन शनमााण अनदुान,

कृष्णपरु ८ 500,000
25 सहकारीहरूलाई शवशतय साक्षरता कायाक्रम 500,000
26 रोलर खररद 4,500,000
27 फशनाचर खररद 2,000,000
28 शवशभन्न चचाहरु व्यवस्थापन 500,000
29 खानेपानी शनमााण तथा ममात सम्भार 1,155,843
30 बेलको रुख योगाश्रम हल शनमााण 1,000,000
31 पवुा प्रहरी संगठन कृष्णपरुको भवन शनमााण अनदुान 1,000,000
32 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कंचनपरु रक्तसंचार केन्र, अनदुान 100,000

33

गैर सरकारी संस्था महासंघ नागररक श्रोतकेन्र कंचनपरु भवन शनमााण 

अनदुान 100,000

34

इलाका प्रहरी कायाालय गुलररयाको मेि वायर तारजाली घेरवार तथा

प्रवेिद्वार शनमााण 1,000,000
35 उपमेयर संग शवपन्न  मशहला उत्थानशिल कायाक्रम (द्वन्द शपशडत मशहला) 1,000,000
36 गढ़शबजलुा सामदुाशयक वन के्षत्रमा साझेदारीमा इको पाका  शनमााण 500,000
37 कुमगाडा बाल शवकास केन्र भौशतक व्यवस्थापन 500,000
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रोजगार तथा स्वरोजगार शसजानाका लाशग व्यावसाशयक योजना सशहतको

उधमशिलताको सम्भाव्यता अध्ययन 500,000
39 राना थारु/ डगौरा थारु, बडघर भल मन्सा अक्षय कोष 300,000
40 वडा नम्बर ४ शसस्ने शसमसार के्षत्र संरक्षण, सम्बधान 850,000
41 सेवा केन्र (सेफ हाउस) शनमााणको लाशग सम्भाव्यता अध्ययन 500,000

पूवागधार क्षिकास

42 समपरुक कोष 30,000,000
43 नगरपाशलका घेर पखााल शनमााण 5,000,000
44 कालोपते्र सडक ममात 1,000,000
45 ९ वटै वडामा बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्नशत 10,500,000
46 मनमोहन अध्ययन केन्रको भवन शनमााण 1,000,000
47 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कृष्णपरु उपिाखा बाणी घेर पखााल शनमााण 500,000

48

१ नं वडा कालोपते्र /ढलान- बेलमती ऐरको घरदेशख जगदम्बा मयरु

सा.व.उ.स हुदै शिवराज पन्तको घरबाट माशथ गई परुानो बाटो पतु्तु

रानाको घरसम्म जाने सडक

2,000,000

49

१ नं वडा कालोपते्र - शनगाली शभण्डी बजार देशख हनमुान टोल सम्मको

बाटो 2,000,000
50 १ नं  भेटघाट बशस्त जोड्ने शचसापानी खोलामा कल्भटा शनमााण 4,000,000
51 १ नं. हनमुान टोल खानेपानी शनमााण 700,000

52 १ नं. वडा कायागलयर्ा प्रवेि द्वार सक्षित घेरपर्ागल क्षनर्ागण 2,000,000
53 १ नं. दोशमल्ला शपपल चौतारा पे्रम साउदको घर नशजक कल्भटा शनमााण 1,000,000
54 २ नं वडा कायाालय भवन शनमााण क्रमागत 6,200,000

55

२ नं वडा कालोपते्र - वाशण मकु्त कमैया शिशवर वालकल्याण शन.मा.शव.

हुदै खल्लागोठ जाने सडक 4,000,000
56 २ नं वडा कालोपते्र - बाणी बजार रामी लहुारको घरको सडक

57 २ नं वडा कालोपते्र - TCN नशन्दपरु सडक

58 २ नं वडा कालोपते्र - बंक देशख जनउत्थान जाने सडक

59 २ नं. बाणी मकु्त कमैया बस्तीबाट खल्ला गोठ जाने बाटोमा कल्भटा 4,000,000
60 ३ नं वडा कालोपते्र - वडा कायाालय देशख झोलुंगे पलुसम्मको सडक 4,000,000
61 ३ नं. वडामा जैशवक तटबन्ध शनमााण 500,000
62 ४ नम्बर वडा कायाालयमा प्रवेि द्वार सशहत घेरपखााल शनमााण 2,000,000
63 ४ नं वडा कालोपते्र – नवयगु मा.शव. देशख माशथ मालबेुला जाने सडक 2,500,000

64

४ नं वडा कालोपते्र –  वडा नम्बर ४ र ५ को शकचाई बाध हुदै समैजी

मा.शव कृषी सडक जोड्ने बाटो 1,500,000
65 वडा नम्बर ४ खल्ला ढयामा होमपाइप कल्भटा शनमााण 500,000
66 मालबेुला पयाापयाटन के्षत्रमा पाका  शनमााण वडा नम्बर ४ 500,000

67

वडा नम्बर ४ बेलकुन्डी मकु्त कमैया बस्तीको उत्तर  मछेली नशदमा

तटबन्ध 1,000,000

68

४ नं र ५ नं वडा जोड्ने दयाअम्मरपरु मकु्त कमैया बस्तीको जरही

नालामा कल्भटा शनमााण 3,000,000
69 ५ नम्बर वडा कायाालयमा प्रवेि द्वार सशहत घेरपखााल शनमााण 1,500,000

70

५ नं वडा कालोपते्र – अत्तररया परि शपपल चौतारा पश्चीम ४ र ५ को

शसमा सडक 2,500,000

71

५ नं वडा कालोपते्र – मोहना चोक देशख मकु्त कमैया हुदै पशबत्र बशस्त

जाने सडक 1,500,000
72 वडा नम्बर ५ रमानन्द भिको घर नशजक बालवुानालामा कल्भटा शनमााण 2,500,000
73 वडा नम्बर ५ बडू टोल जाने बाटोमा पने बालवुानालामा कल्भटा शनमााण 2,500,000
74 ६ नं वडा कायाालय भवन शनमााण 4,000,000
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६ नं वडा कालोपते्र -  मोहनाचोक सरश्वती मागा िाशन्त टोल हुदै

वालवुाफाटा कृशष सडक जोडने सडक 4,000,000

76

वडा नम्बर ६ र ७ को शसमानामा पने शवक्रम ऐरको घर नशजक पने

खोलामा कल्भटा शनमााण 1,500,000
77 ७  नं.  वडा कायाालयमा प्रवेि द्वार सशहत घेरपखााल शनमााण 2,000,000

78

७ नं वडा कालोपते्र -कल्ल ुराना स्मशृत मागा शनमााण  (चम्मन चौराह देशख

कञ्चन मा.शव. हुदै नवराज पाण्डेयको पसल सम्मको सडक) 4,000,000
79 ७  नं. आमबशगया जाने बाटोमा पने बालवुानालामा कल्भटा शनमााण 1,500,000

80

८  नं. वडा कालोपते्र - मजगाई झोप ुदेशख शधरेन्र भण्डारीको शमल हुदै

गौडी रतासी सम्मको सडक 4,000,000
81 ८  नं. घलघले खोलामा कल्भटा शनमााण 3,000,000
82 ८  नं. वडा कायाालय भवन शनमााण 4,000,000
83 ९ नं वडा कायाालय भवन शनमााण 4,000,000
84  ९ नं. राजघाटमा झोलुंगे पलु शनमााण 6,000,000

85

९ नं वडा कालोपते्र - पञ्चाशधन स्कुल देशख महने्र बहादरु शसहको घर

सम्मको सडक 2,000,000
86 ९ नं वडा कालोपते्र -  शपपररया चोकबाट पे्रमनगर जाने सडक 2,000,000

सिुासन तथा ससं्थार्त क्षवकास

87 चालु र्चग 86,900,000

88 कन्टेन्जेंसी 7,000,000
89 न्यायीक सशमशत तथा वडा मेलशमलाप केन्र व्यवस्थापन 1,000,000
90 नगरपाशलकाको मखु्य मखु्य चोकमा सीसी शटभी क्यामरा जडान 1,000,000
91 सफ्टवेयर खररद एवम सफ्टवेयर नवीकरण 500,000
92 सावाजशनक सनुवुाई २ पटक (३ क्ल्टरमा ) 300,000
93 करदाता शिक्षा कायाक्रम 100,000
94 नगरपाशलकामा ई - पसु्तकालय स्थापना 500,000
95 जनप्रशतशनशध संग शमशडया 1,000,000
96 नगर भवन आचार संशहता शनमााण तथा कायाान्वयन 500,000
97 जेनेरेटर खररद 1,500,000
98 नगर यातायात गुरु योजना शनमााण 1,500,000
99 उज्यालो मेयर सडक बशत्त कायाक्रम 2,000,000

िन वातावरण तथा क्षवपद व्यवस्थापन

100

सामदुाशयक छाडा चौपायााँ व्यवस्थापन तथा IEE एवम सम्भाव्यता

अध्ययन र कायाान्वयन 3,000,000
101 शवपत व्यवस्थापन कोष 2,000,000
102 कोरोना रोकथाम, शनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन कोष 10,000,000
103 मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन कोष 500,000
104 सपा दंि उपचार केन्र, अजुानीलाई सहयोग 50,000

105

एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्र शनमााणका लाशग IEE तथा

सम्भाव्यता अध्ययन एवं कायाान्वयन 2,000,000
106 शचशडया घर शनमााण 2,000,000
107 शछमेकी न.पा.हरुको साझेदारीमा दमकल संचालन 500,000
108 सवारी साधन दघुाटना व्यवस्थापन कोष 1,000,000
109 पानी ट्यांकी खररद 500,000
110 भशुम व्यवस्थापन 2,000,000
111 फोहोर व्यवस्थापन 300,000

भुक्तानी िाकी योजनािरु
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१ नं वडा कालोपते्र - बेलमती ऐरको घरदेशख जगदम्बा मयरु सा.व.उ.स

हुदै शिवराज पन्तको घरबाट माशथ गई परुानो बाटो पतु्त ुरानाको घरसम्म

जाने सडक 2,790,000
113 वडा  नं १ भेटघाट तटबन्ध 500,000

114

२ नं वडा कालोपते्र - वाशण मकु्त कमैया शिशवर वालकल्याण शन.मा.शव.

हुदै खल्लागोठ जाने सडक 657,000
115 २ नं वडा कालोपते्र - बाणी बजार रामी लहुारको घरको सडक 795,000
116 २ नं वडा कालोपते्र - बंक देशख जनउत्थान जाने सडक 750,000

117

३ नं वडा कालोपते्र - मलु सडक देशख वडा कायाालय हुदै लम्वागडैया

सम्मको सडक 2,700,000
118 ४ नं वडा कालोपते्र – नवयगु मा.शव. देशख माशथ मालबेुला जाने सडक 1,530,000

119

५ नं वडा कालोपते्र – अत्तररया परि शपपल चौतारा पश्चीम ४ र ५ को

शसमा सडक 1,380,000

120

५ नं वडा कालोपते्र – मोहना चोक देशख मकु्त कमैया हुदै पशबत्र बशस्त

जाने सडक 640,000
121 ५ नं वडा ढल शनकास 5,600,000
122 ६ नं वडा तुलतुले खोलामा कल्भटा शनमााण 680,000

123

६ नं वडा कालोपते्र -  मोहनाचोक सरश्वती मागा िाशन्त टोल हुदै

वालवुाफाटा कृशष सडक जोडने सडक 1,645,000

124

७ नं वडा कालोपते्र - चम्मन चौराह देशख कञ्चन मा.शव. हुदै नवराज

पाण्डेयको पसल सम्मको सडक 2,050,000
125 स्वास््य चौकी सम्म जाने सडक कालोपते्र वडा नम्बर ८ 640,100
126 वडा कायाालय देशख चौगाजा गौडी जाने सडक कालोपते्र वडा नम्बर ८ 792,000

127

८ नं वडा कालोपते्र - मजगाई झोप ुदेशख शधरेन्र भण्डारीको शमल हुदै

गौडी रतासी सम्मको सडक 1,945,000

128

९ नं वडा कालोपते्र - पञ्चाशधन स्कुल देशख महने्र बहादरु शसहको घर

सम्मको सडक 1,252,000

129

पांग्रेबजार, शसता सामदुाशयक वन हुदै बलवुानाला सडक कालोपते्र वडा

नम्बर ९ 787,100
130 ९ नं वडा कालोपते्र -  शपपररया चोकबाट पे्रमनगर जाने सडक 800,000
131 खोला नालाको IEE 1,346,000

415,235,043
वडाहरुको शसशलंग 

132 वडा नम्बर १ ६१०००००
133 वडा नम्बर २ ५८०००००
134 वडा नम्बर ३ ४००००००
135 वडा नम्बर ४ ६५०००००
136 वडा नम्बर ५ ५०२००००
137 वडा नम्बर ६ ४६०००००
138 वडा नम्बर ७ ५३०००००
139 वडा नम्बर ८ ४७०००००
140 वडा नम्बर ९ ५२२५०००

वडाहरुको शसशलंग जम्मा 47,245,000

462,480,043.00

जम्मा

जम्मा


