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१ बालाबाखि डीहबाि स्थान दनेख स्वास्थ चौकक सम्म दबैु नति नाला ननमायण । १ ३००० उ.स.

२ जर् कृष्ण र्ादवको घि दनेख पूवय भित र्ादवको घि सम्म सडक ढलान । १ १००० उ.स.

३ मुसहिी टोलको अधुिो सावयजननक दलान ननमायण । १ ५००

४ चोिाकोलर्पुिमा धमयशाला ननमायण २ १०००

५ चोिाकोलर्पुिमा मनतदि ननमायण २ १०००

६ चोिाकोर्लपुिमा पोखिी घाट ननमायण २ १०००

७ बलुवाहा पोखिीमा चािै नति घाट ननमायण २ ३०००

८ तपनशल बाबाको मनतदि ननमायण २ १०००

९
शनहदनगि नगिपानलकाको चोिाकोर्लपुिमा सिोज र्ादव घि दनेख 

पननलाल गोइत को घि सम्म िोड ढलान ।
२ ५००

१०
शनहदनगि नगिापानलकाको मतौनामा बिहमदवे को घि दनेख िामऔताि

 घि सम्म ढलान गने ।
२ ९००

११
शनहदनगि नगिानलकाको डिखोिीर्ामा दवुे िोनहता को घि दनेख िाजेश्वि िोनहता घि सम्म 

ढलान गने ।
२ ५००

१२
शनहदनगि नगिपानलकाको चोिाकोर्लपुिमा सत्र्नािार्ण घि दनेख 

सत्रोहन पासमान घि सम्म ढलान ।
२ ५००

१३ कमलपुि बतिानह मा अधुिो कदलनाथ भदिी मनतदि ननमायण । २ ५००

१४ र्दकूुहा बजाि व्यवस्थापन ३ ४०००

१५ नशवशंकि मण्डलको पोखिी दनेख चााँदनी चौक सम्म सडक ढलान ३ १५००

१६
चााँतदी चौक दनेख झगरु मण्डल ि नवकरु साहको घि हाँद ैबजाि सम्मको 

सडक ढलान ३
३०००

१७ चााँदनी चौक दनेख उपेतर, नशव व्यािको घि सम्म सडक ढलान ३ १०००

१८
व्यािको पोखिी दखेी पनिम मोहन महथाको घि हद ैसिस्वती मंकदि सम्म भएि नशव 

कुमाि साहको जग्गा सम्म सडक ननमायण ३
३०००

१९
उदर् साहको पान पसल हद ैिाम वृक्ष मंडलको घि भएि गंगा िाम दासको घि सम्म 

ढलान िोड । ३
२०००

२० र्दकूुहा आर्ुबेद औषधालर्मा  अपुिो र्ोग भवन ननमायण  । ३ १०००

२१ जनडबुटी उधान व्यवस्थापन । ३ १००

२२ पञ्चकमय सेवा व्यवस्थापन ि सोकालानग सामग्री (मेनशन) खिीद ३ ५००

२३ बर्थयङ्ग सेतटि व्यवस्थापन उपकिण, फर्नयचि, एम्बुलेतस खिीद ३ १५००

२४ PHC लाई अपगे्रनडङ्ग ( पनचस सैर्ा अस्पताल संचालन) ३ २५००

२५
 महनलर्ा नभखन झा घि दनेख होसनपटल िोड हद ैनवजमोहन ठाकुिको घि सम्म ढलान 

िोड ४
१०००

२६ महनलर्ा मा िामचतर घि दनेख उति तफय  हद ैनवसवतद ुर्ादव घि सम्म ढलान िोड ४ १०००

२७
पासमान टोल मा गणेश पासमानको घि दखेी ितन पासमान को घि सम्म वाटो ढलान 

गने । ४
५००

बार्षयक खरिद र्ोजना

शहीदनगि नगिकार्यपानलकाको कार्ायलर् र्दकूुहा, धनुषा

खरिद नवनध

नस.न.ं खरिदको प्रकाि/आर्ोजनाको नाम वडा न.ं
स्वीकृत

बजेट

लागत

अनुमान

आ.व. २०७४।०७५                                                                          रु. हजािमा

समर् तानलका

कैकफर्त
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२८ नसमिािही पासमान टोलमा समुदानर्क दलान ननमायण ४ १०००

२९  ननुपटीमा कनवि कुटीको छत ढलान  ४ ५००

३० हौवाही भतदा पिीम मिचौिामा कल्भटय ननमायण गने । ४ ७००

३१  हौवाही भतदा पनिम िामदर्ाल र्ादवको गाछी ननजक कल्भटय ननमायण ४ १०००

३२  नसमिािही पासमान टोलमा गाङ्गगोिोपनी मंकदि जाने मेन बाटोमा गेट ननमायण ४ ५००

३३ पचहवाय टोल मुल बाटो ढलान गने । ५ २५००

३४ पचहवाय मुसहिी टोलमा खेल मैदान ननमायण ५ १०००

३५ कनवि कुटी नभत्र जनडबुटी उद्यान ननमाय० ५ ५००

३६ बजिंगबलीको मनतदि ननमायण ५ ५००

३७
नवद्यार्ल चौक दनेख नतद ककशोि साहको घि हाँद ैमुसहिी मंडलको घि 

सम्मको बाटो ढलान । ५
२०००

३८ नवताय टोलमा सुिेश महिा घि दनेख नहि सम्म ढलान िोड ननमायण ५ १०००

३९  बागेशिी पोखिी को  नडलमा िामजानकी मंकदि ननमायण गने । ५ ३०००

४० पचहवाय नडहबाि पोखिी घाट ननमायण ५ १२००

४१ कटघेिा पोखिी नजिनोधाि तथा घाट तथा नसचाई कलभट ननमायण ५ १३००

४२ नसमिापटीको सावयजननक दलान ननमायण ५ १०००

४३ दलान दनेख छुतहि साकफको घि सम्म ढलान िोड ५ १०००

४४ पचहवाय मुसहिी टोल दनेख हिबाडा सम्मको सडकमा माटो तथा ग्राभल ५ १०००

४५  हिबािा सलहसे मनतदि दनेख हरिपुि पासमान टोलमा माटो ग्राभल कलभट ननमायण ६ १०००

४६ महिा टोल धननकाि टोल हाँद ैवडा कार्ायलर् सम्म ढलान ।  ६ २५००

४७ हिीपुि दास टोल सडक ढलान गिने मुसाइ घि दनेख नहि सम्म । ६ १०००

४८ कोिािी  पोखिी लाइ प्रर्टककर् स्थल को रुपमा ननमायण गने । तथा कबिगाह व्यवस्थापन ७ २०००

४९  खत्वे टोल मा सावयजननक दलान अधुिो िहकेो मा दलान ननमायण गने । ७ ७००

५०  धवौली र्ादव टोल मा कृष्ण सोविण पोखिीमा घाट ननमायण । ७ १५००

५१ दास टोलमा दनलत दलान ननमायण ७ १०००

५२ नेमुवाटोलमा समुदानर्क दनलत दलान ननमायण । ७ ५००

५३  तािाटोलको पोखिी नडलमा िहकेो अधुिो सल्हशे गहवि ननमायण । ७ ५००

५४  धवौली सानवक ५ अधुिो मनस्जद ननमायण । ७ ५००

५५ धवौली गटोनलमा सावयजननक महिा दलान ननमायण गने ७ १५००

५६ डुमरिर्ामा िहकेो मानतचमाई थान तथा  बाउनडिी गने । ८ १०००

५७  नाथपटी पासमान टोल मा दलान दनेख नडहीवाि नाथ सम्म िोड ढलान गने । ८ १५००

५८
डुमरिर्ा सूर्यनाथ िान स्माकय  दनेख कमलपुि  कमलावाध सम्म सडक ममयत तथा ग्राभेल 

गने । ८
२०००

५९ डुमािीर् सूर्यनाथ िान स्माकय  दनेख दनक्षण नाला ननमायण । ८ १०००

६० ट्रतसफिमि दखेी मतची माइ थान सम्म ढलान िोड ननमायण ८ २०००

६१ वडा न.ं ८ नाथपट्टी िामजानकी पोखिी मा मिमत सम्भाि । ८ १००

६२
शनहदनगि नगिपानलका वडा न.ं ५, ६ हडवाडा दनेख नसमिापरट्ट सम्मको सडकमा कलभट 

ननमायण तथा माटो ि ग्राभल गने ५,६
२०००

६३ शनहदनगि नगिपानलकामा िहकेो एक मात्र कालोपत्र को ममयत सम्हाि गने । वडा ३-९ २५००

६४ आर्ुबेद गााँउ घि न्ल्नक प्रतेक वडामा ि आर्ुबेद औषनध खिीद गिी नवतिण समेत । १ दनेख ९ ६००

६५ स्वास्थर् वृत र्ोग कार्यक्रम सबै वडामा सबै वडा १६०
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६६ मनहला स्वर्सेनवकालाई र्ोग जनडबुटी तानलम प्रत्र्ेक वडामा । १ दनेख ९ १००

६७ गहाँ नवऊ खिीद नवतिण (९ सर् बोिा) प्रतेक वडा २५००

६८ कृनष प्रसाि कार्यक्रम न.पा.नभत्र १६००

६९ बानल नवकाष कार्यक्रम न.पा.नभत्र ३००

७० आलु तिकािी तथा मसाला नवकाष कार्यक्रम न.पा.नभत्र २८०

७१ सहकािी खेती साना नसचाइ तथा मल ढुवानन कार्यक्रम न.पा.नभत्र २००

७२ माटो पिीक्षण न.पा.नभत्र ९४

७३ च्र्ाउाँ  खेती कार्यक्रम न.पा.नभत्र १००

७४ पशुसेवा प्रसाि कार्यक्रम न.पा.नभत्र ३५०२

७५ कि जन जागिन अनभर्ान न.पा.नभत्र १००

७६ सप्तसनहद बहमुनख ्र्ाम्पस अनुदान न.पा.नभत्र १०००

७७ नागिीक साक्षािता अनभर्ान सबै वडा ९००

७८ ननशुल्क सेवा औषनध खरिद (स्वास््र् केतर) सबै वडा २२५०

७९ ननशुल्क सेवा औषनध खरिद (आर्ुबे) सबै वडा ४५०

८० मेर्ि कप (फुटब, भनलबल, कक्रकेट) नगि स्तिीर् प्रनतर्ोनगता कार्यक्रम । न.पा.नभत्र १५००

८१ स्थाननर् तहलाई छुवा छुत मुक्त घोसना अनभर्ान न.पा.नभत्र १००

८२ मनहला तथा बालनवकाष कार्यक्रम न.पा.नभत्र ३४०६

८३
पूाँनजतग अनुसतधान तथा पिामशय खचय (सवे, सम्भाव्यता अध्र्र्न, माटो परिक्षण, नडजाइन, 

न्सा,लगत अनुमा) न.पा.को कार्यलर् भवन, र्दकूुहा बजाि, कोिािी पोखिी, कमल पोखिी ।

अ.तथ 

नवकास
५०००

८४ शस्र प्रहिी बल नेपाल सुिक्षा बेस भवन ननमायण सहर्ोग न.पा. ५००

८५ फोहिमौला व्यवस्थापन-(ट्रार््टि, सेफटी ट्ांकी खरिद, प्रतेकवडा बजाि चौकमा फोहि कतटेनि िाखने न.पा. २५००

१०८६४२

पेश गने चेक गने स्वीकृत गने

जम्मा


