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 सडक तिय 2,800,000.00              

१   साफिक िडा नं. ४ दनलत िस्ती मोटरबाटो 200,000.00                
२   चौतारा नगदाने मोटरबाटो ममयत 200,000.00                
३   ब्र्ाङ्चेपानी झर्ााँडी नगदाने मोटरबाटो ममयत 250,000.00                
४   साउने खोला माङसान मोटरबाटो 250,000.00                
५   लामाटोल मोटरबाटो 100,000.00                
६   पात्लेपानीहुाँदै गौंरतीमन्ददर जाने मोटरबाटो ममयत 200,000.00                
७   कामीको घरडााँडा बाट पाङलङु जाने मोटरबाटो 100,000.00                
८   माख्रोश्वारा दमैफिसौना छााँगा मोटरबाटो 100,000.00                
९   नााँसपातीको बोट हुाँदै कुाँ िरटोल, परुी टोल जोड्ने मोटरबाटो 150,000.00                
१०   फिष्टटोल भण्डारी टोल अचयले हुाँदै केउरीने जोड्ने मोटरबाटो 150,000.00                
११   साउनेपानी न् ाँगाफटघर दन्िणकाली रामपरेु सडक 150,000.00                
१२   कोलडााँडा हुाँदै बस्नेतटोल जोड्ने मोटरबाटो 200,000.00                
१३   नसतामहादेिथानढकढके हुाँदै कामीगाउाँजोड्ने मोटरबाटो 300,000.00                
१४   नसता प्राफिबाट खत्रीटोल लामोटोल जोड्ने मोटरबाटो 100,000.00                
१५   दनलत बस्ती जोड्ने मोटरबाटो िडा नं. २ साफिक 150,000.00                
१६   चहुान टोल हुाँदै बसेरी िडा नं. ५ मोटरबाटो 100,000.00                
१७   पात्लेपानी गणेशथानक्र्ामसाङ नसफढबाटो 100,000.00                

 खानेपानी तिय 1,100,000.00              
1   िडा नं. ४, ५ ढकढके डााँडा  ट्याङ्ककीननमायण 400,000.00                
2   नभकुय नाखानेपानी ट्याङ्कीननमायण 400,000.00                
3   पाँधेरा डााँडा खानेपानीट्याङ्कीननमायण 50,000.00                  
4   िडा नं. ६ खानेपानी पाखाटोल समेत 150,000.00                
5   कमलादेिी खानेपानी मानथल्लो ट्याङ्की 100,000.00                

 फिधतु तिय 100,000.00                
1   ढुिानी खचय (फिद्यतु)                 100,000.00 

 नसचाई तिय 300,000.00                
1   लप्से नसंचाई ट्याङ्की 100,000.00                
2   लामे नसंचाई ट्याङ्की 100,000.00                
3   देिीधारा नसंचाई ट्याङ्की 100,000.00                

 कृषी सडक 1,050,000.00              
1   नसफिकमला खेलमैदान चण्डेश्वरी िाँ लाटे ठाडोखोला कृफष सडक 150,000.00                

2
  मा ागाउाँ ट्याङ्कीपाँधेरो कामनसंगे सोह्रमडेु काउसे चनौटे छााँगे हुाँदै केउरीने
कृफष सडक 500,000.00                

3   गैरीगाउाँमोडदेन्ख सोह्रमडेु चौर कृफष सडक 150,000.00                
4   आहालडााँडा हुाँदै खानीखोलाकृफष सडक 250,000.00                

 लन्ित िगय तिय 250,000.00                
1   लन्ित िगय ति 250,000.00                
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चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपानलका िडा नं 6
आ. ब. ०७४÷७५ को िाफषयक र्ोजना
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चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपानलका िडा नं 6
आ. ब. ०७४÷७५ को िाफषयक र्ोजना

 न्शिा तिय 1,300,000.00              
1   नसफिकमला माफि स्टेशनरी िननयचर व्र्िस्थापन 500,000.00                
2   दन्िणकाली आधारभतु फिद्यालर् शैन्िक सामग्री खररद 300,000.00                
3   िागेश्वरी आधारभतु फिद्यालर् सामग्री खररद 300,000.00                
4   नसता आधारभतु फिद्यालर् शैन्िक सामग्री खररद 200,000.00                

 स्िास््र् तिय 100,000.00                
1   उपस्िास््र् चौकी िर्िस्थापन खचय 100,000.00                

7,000,000.00                कुल जम्मा  
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