
ःथानःथानःथानःथान िमितिमितिमितिमित समय न.पा. उ.स जमा
1 अधुरो कृंण म��दर िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 1 योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 191250 33750 225000

2
बाँसवार) स*यनारायण/अवध+कशोर/कौशल +कशोरको घर हुदै मुल सडक सम 
प�0ककरण गन� काय�

वडा नं. २ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000

3 ूा.#व.२ मा कपाउ3डवाल र शौचालय िनमा�ण गन� काय� वडा नं. २ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 1020000 180000 1200000

4
अिनल राजभ3डार)को घर दे�ख म�ःजद टोल सम सडक प�0ककरण र नाला िनमा�ण 
गन� काय�

वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 1020000 180000 1200000

5 मुसहर) टोलमा सडक प�0ककरण र नाला िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 964750 170250 1135000

6 गौर बजार दे�ख प�8म अधुरो बाटो प�0ककरण गन� काय� वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 1020000 180000 1200000

7
रामएकवाल ठाकुरको घर दे�ख अ;ण साहको घर सम सडक प�0ककरण र नाला 
िनमा�ण गन� काय�

वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 1020000 180000 1200000

8 ौीभगवान जयसवालको घर दे�ख गौर बजार सम सडक प�0ककरण गन� वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।19 #वहान ८ बजे 680000 120000 800000

9
अिनल हलुवाईको घर दे�ख प�8म धीरज जयसवालको घर सम सडक प�0ककरण गन� 
काय�

वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।20 #वहान ८ बजे 680000 120000 800000

10 भ�सार न�जक सश? 0यापमा बाँयो @याँस Aला�ट िनमा�ण गन� वडा नं. 3 योजना ःथल 2073।11।20 +दउसो २ वजे 42500 7500 50000

11
जयराम पासवानको घर दे�ख भारतीय िसमाना सम सडक प�0ककरण र नाला िनमा�ण 
गन� काय�

वडा नं. ४ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000

12 दिलत बःतीमा सडक तथा नाला प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ४ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 680000 120000 800000

13 क#ोःतान संरDण गन� काय� वडा नं. ४ योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000

14 सामुदाियक भवनमा Eयाल ढोका र #वधुतीकरण गन� काय� वडा नं. ४ योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 195500 34500 230000

15
शिश कुमार चौधर)को घर दे�ख रामच�ि साहको ज@गा हुदै शंकर झाको िमल समको 
सडक प�0ककरण गन� काय�

वडा नं. ४ योजना ःथल 2073।11।19 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

16
0यास बो+डग ंःकुल दे�ख द�Dण सुरे�ि उपाIयाय र फ+हम अंसार)को घर सम सडक 
प�0ककरण गन� काय�

वडा नं. ५ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

17
अनुठा रायको घर दे�ख रामएकवाल साहको र राजेLर िसंहको घर हुदै #वरे�ि राजमाग� 
सम सडक प�0ककरण गन� काय�

वडा नं. ५ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 1700000 300000 2000000

18 क#ोःतान संरDण गन� काय� वडा नं. ५ योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000

19
ौीनारायण साहको घर दे�ख महे�ि दास को घर सम सडक प�0ककरण तथा नाला 
िनमा�ण गन� काय�

वडा नं. ५ योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 420750 74250 495000

20 मचकु+टया पुल दे�ख बकैया बाँध सम सडक प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ६ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000
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तपिसल

              ूःतुत #वषयमा यस नगरपािलका काया�लयबाट आिथ�क वष� २०७३/०७४ मा गौर नगरपािलका वडा न.ं १ दे�ख १३ समका #विभ�न ःथानह;मा तपिसल अनसुारका योजनाह; सचंालन गनु� पन� भएकोले 
तपिसलको िमित, समय र ःथानमा उपभोYा सिमित गठन गनु� पन� भएको हुदाँ ःथानीय वडावासी, राजनीितक दल, बु#Z�जबी, पऽकार, भि भलादमी, नाग[रक समाज एवं समाजसेवीह;को उ*साहजनक सहभािगताको लािग 
यो साव�जिनक सचूना ूकािशत ग[रएको \यहोरा सब��धत सबैमा जानकार)को लािग अनरुोध छ ।



21
दशरथ सहनीको घर अगाड)को अधुरो कालोपऽे सडक दे�ख +टकुिलयाको #प.िस.िस.सडक 
सम अधुरो सडक प�0ककरण गन� काय� ।

वडा नं. ६ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000

22 शभु यादवको घर दे�ख अवधेश यादवको घर सम सडक प�0ककरण गन� वडा नं. ६ योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 680000 120000 800000

23 नहर दे�ख गढवा टोल जाने सडक प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ७ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000
24 अ^छेलाल सहनीको घर दे�ख जयराम सहनीको घर सम सडक प�0ककरण गन� वडा नं. ७ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

25 िचऽगु_ म��दर िनमा�ण सहयोग काय�बम वडा नं. 7 योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000
26 रामम��दर दे�ख भवानी वमा�को घर सम सडक प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

27
अ+द*यनाथ झाको घर दे�ख +कशोरको घर हुँदै मदन ठाकुरको घर हुदै रामिनवासको घर 
सम सडक प0क`करण गन� काय�

वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

28 +दपे�ि यादवको घर दे�ख उaर जाने बाटो प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000

29 घनँयाम पटेलको घर दे�ख गजे�ि मcलीक को घर सम सडक प�0ककरण गन� वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 127500 22500 150000
30 हिसन अPतरको घर दे�ख ूेमच�ि लालको घर सम सडक प0क`करण गन� काय� वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।19 #वहान ८ बजे 170000 30000 200000

31
सते�ि िसंहको घर दे�ख रामाशंकर यादवको घर सम सडक प0क`करण तथा नाला 
िनमा�ण गन� काय�

वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।20 #वहान ८ बजे 340000 60000 400000

32 िन.मा.#व.बालम��दरको भौितक संरचना सुधार गन� काय� वडा नं. ८ योजना ःथल 2073।11।20 +दउसो २ वजे 85000 15000 100000

33
ू+दप महतोको बार) दे�ख पूव� तफ�  समद यादवको ज@गा समको अधुरो बाटो 
प�0ककरण गन� काय� ।

वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।15 +दउसो २ वजे 2125000 375000 2500000

34 राजे�िको घर दे�ख ओलीको घर सम सडक प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।16 +दउसो २ वजे 382500 67500 450000
35 आिशन िमयाँ अंसार)को घर दे�ख िसयाराम साहको घर सम बाटो िनमा�ण गन� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।17 +दउसो २ वजे 120000 30000 150000

36 +दगबर िमौको घर दे�ख उपे�ि जयसवालको घर सम सडक प�0ककरण गन� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 127500 22500 150000

37 बैजुको घर दे�ख ओमूकाशको घर सम सडक प�0ककरण गन� काय� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।18 +दउसो २ वजे 170000 30000 200000

38 चमार टोलमा शुZ #पउने पानीका लािग साव�जिनक धारा जडान गन� काय� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।19 #वहान ८ बजे 25500 4500 30000
39 आय� समाजको अधुरो भवन िनमा�ण गन� काय� । वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।19 +दउसो २ वजे 212500 37500 250000
40 कोईर) टोलको ॄgबाबा म��दर िनमा�ण गन� काय� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।20 #वहान ८ बजे 170000 30000 200000

41 राजारामको घर दे�ख शंकर केशर)को घर जाने बाटो प�0ककरण गन� वडा नं. ९ योजना ःथल 2073।11।20 +दउसो २ वजे 51425 9075 60500

42 मदशा� दे�ख बाँध जाने बाटो प0क`करण गन� काय� वडा नं. 10 योजना ःथल 2073।11।15 +दउसो २ वजे 4608000 814000 5422000

43 शहर) ःवाःhय �0लिनकको अधुरो भवन िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 10 योजना ःथल 2073।11।16 +दउसो २ वजे 850000 150000 1000000
44 क#ोःतान संरDण गन� काय� वडा नं. 10 योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000
45 ूा.#व.सवगढाको भौितक संरचना सुधार गन� काय� वडा नं. 10 योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000
46 अिनल पा3डेको घर दे�ख परशुरामको घर सम बाटो प0क`करण गन� वडा नं. 11 योजना ःथल 2073।11।15 +दउसो २ वजे 420750 74250 495000
47 सरःवती िन.मा.#व.को अधुरो भवन िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 11 योजना ःथल 2073।11।16 +दउसो २ वजे 425000 75000 500000

48 क#पल साहको ज@गा दे�ख शेख अिल अPतरको घर सम प�0ककरण गन� काय� वडा नं. 11 योजना ःथल 2073।11।17 +दउसो २ वजे 1020000 180000 1200000

49 मोYम मम�त गन� काय� वडा नं. 11 योजना ःथल 2073।11।18 +दउसो २ वजे 85000 15000 100000
50 दालिमल दे�ख पुरेनवा जाने बाटो प0क`करण गन� काय� वडा नं. 12 योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4608000 814000 5422000
51 क#ोःतान संरDण गन� काय� वडा नं. 12 योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 63750 11250 75000

52 मा.#व.हजिमिनया दे�ख रामच�ि िसंहको घर हुदै शंकर ठाकुरको घर सम सडक प�0ककरण वडा नं. 13 योजना ःथल 2073।11।15 #वहान ८ बजे 4250000 750000 5000000
53 रामदेव िसंहको घर दे�ख कमल साहको घर हुदै रामएकवाल साहको घर सम सडक प�0ककरण गन� 

काय�
वडा नं. 13 योजना ःथल 2073।11।16 #वहान ८ बजे 425000 75000 500000

54 क#ोःतान संरDण गन� काय� वडा नं. 13 योजना ःथल 2073।11।17 #वहान ८ बजे 63750 11250 75000

55 शैलेश म��दर िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 13 योजना ःथल 2073।11।18 #वहान ८ बजे 170000 30000 200000
56 स�तोषको घर दे�ख #वर�ची ठाकुरको घर सम बाटो तथा नाला िनमा�ण गन� काय� वडा नं. 13 योजना ःथल 2073।11।19 #वहान ८ बजे 85000 15000 100000


