
 

बौतिक ऩूर्वाधवय शवखव 
भनहयी भकर्वनऩुय 
फवगभिी प्रदेश 



आर्थाक र्र्ा २०७७-०७८ 

 
 
मस ्आर्थाक र्र्ाभव ऩूॉजजगि िपा  रु  ३२,६६,४५,०००  को वर्कवस 
तनभवाण कवमा सम्ऩन्न गरयएको छ। 



वर्भबन्न तनभवाण कवमाहरुको वर्र्यण 

आय.् भस. भस. वप्रस्ट्रेस ्ऩूरहरु् 
 
१) ट्र्वङ्ग्रव खोरव ऩूर  
                   
                    रम्फवइ                 : २ स्ट्ऩवन ६० भभटय      
                  सम्झौिव यकभ           : रु ६,५९,५०,०६३.५१ 
                  सम्झौिव भभति           : २०७७।०९।२७   
                  सभम अर्धी             :  २ र्र्ा 
                  हवर सम्भ बएको कवमा    : ऩवईर तनभवाण 
                  बौतिक प्रगति           : ३०%  





आय.् भस. भस. वप्रस्ट्रेस ्ऩूरहरु् 
 
२) भभसने खोरव ऩूर  
                   
 
                  रम्फवइ                 : २ स्ट्ऩवन ७० भभटय      
                सम्झौिव यकभ           : रु ६,४९,६०,८३९.७२ 
                सम्झौिव भभति           : २०७७।०९।२७   
                सभम अर्धी             :  २ र्र्ा 
                हवर सम्भ बएको कवमा    : ऩवईर तनभवाण 
                बौतिक प्रगति           : ३०%  
 





आय.् भस. भस. वप्रस्ट्रेस ्ऩूरहरु् 
 
३) हवडी खोरव ऩूर  
                   
 
                  रम्फवइ                 : १ स्ट्ऩवन ३० भभटय      
                सम्झौिव यकभ           : रु ५,३५,५१,५२५.६८ 
                सम्झौिव भभति           : २०७७।०८।०७   
                सभम अर्धी             :  २ र्र्ा 
                हवर सम्भ बएको कवमा    : ड्मवभ िथव ऩवईर तनभवाण 
                बौतिक प्रगति           : २०%  
 





आय.् भस. भस. वप्रस्ट्रेस ्ऩूरहरु् 
 
४) थवडो खोरव ऩूर  
                   
 
                  रम्फवइ                 : ३ स्ट्ऩवन ९० भभटय      
                सम्झौिव यकभ           : रु ८,६७,०५,२२८.५२ 
                सम्झौिव भभति           : २०७७।०९।२७   
                सभम अर्धी             : ३ र्र्ा 
                हवर सम्भ बएको कवमा    : ऩवईर तनभवाण 
                बौतिक प्रगति           : २०%  
 





आय.् भस. भस. वप्रस्ट्रेस ्ऩूरहरु् 
 
5) च्मवऩर खोरव ऩूर  
                   
 
                  रम्फवइ                 : ३ स्ट्ऩवन ९० भभटय      
                सम्झौिव यकभ           : रु ६,२८,९८,१५८.६२ 
                सम्झौिव भभति           : २०७७।०९।२७   
                सभम अर्धी             :  २ र्र्ा 
                हवर सम्भ बएको कवमा    : अब्मुटभेन्ट िथव ऩवएय तनभवाण 
                                        (सफ-स्ट्रक्चय कजन्िटटङ्ग्ग) 
                बौतिक प्रगति           : ४५%  
 











र्डव बर्न 

 
 सङ्ग््मव : ६ (र्डव नॊ १,२,५,६,७,९) 
 
 सम्ऩन्न् २ र्टव बर्नहरु (र्डव नॊ २ य ५) 
 
 अन्म बर्नको ५० देखी ७० प्रतिशि कवमा बएको 
 
  



२ नॊ र्डव कवमवारम 
बर्न 



५ नॊ र्डव 
कवमवारम बर्न 
 







स्ट्र्वस्ट््म बर्न 

 
 सङ्ग््मव : ६ (र्डव नॊ १,२,४,५,८,९) 
 
 स्ट्र्वस्ट््म बर्नको ३० देखी ४० प्रतिशि कवमा बएको 
 
सभस्ट्मव् 
र्डव नॊ ४ भव सभमभव जग्गव उऩरब्ध गयवउन नसककएको 
 
  



स्ट्र्वस्ट््म बर्न  
र्डव नॊ ५ 



र्डव  अन्िगिा बफभबन्न मोजनव हरु : 

 स्ट्रवफ फवटो तनभवाण : ६.५ km 

 रवबेर फवटो तनभवाण :२०.००km 

  रयटेतनॊग र्वर : २.५ km  
 सडक नवरव :१.००  km  
 ड्मवभ तनभवाण :२.००  km 
 खवनेऩवनी ऩवइऩ रवइनको कवमा :३५.००  km  
 बफधुि सम्फन्धी िवय ऩोरको कवमा  : १७.०० km 
 भबर् टवर्य तनभवाण  
 गुम्फव तनभवाण  
 



देर्कोट भबर् टवर्य  



गुम्फव तनभवाण र्डव नॊ ८  



जन सहबवर्गिव य जन श्रभदवन 



ददायव र्सन्िऩुय डडजलरऩुय सडक र्डव नॊ ५ 



गुम्फव तनभवाण र्डव नॊ ८ 



वऩस ऩवका  र्डव नॊ ८ 



जोगी िवर र्डव नॊ ६ 



बुर चोक र्डव नॊ ६ 



खवनेऩवनी डडऩ र्ोरयङ्ग् ग कवमा 

 
 सङ्ग््मव : ४ (र्डव नॊ १,३,५,८) 
 
 सम्ऩन्न् ३ र्टव फोरयङ्ग्ग (र्डव नॊ १,५ य ८) 
 
सभस्ट्मव् 
कोभबड य र्र्वाको कवयणरे कवमाभव सभस्ट्मव  
 
  



डडऩ र्ोरयङ्ग् ग कवमा र्डव नॊ १ 



सभस्ट्मवहरु 

 
 सभमभव फजेट व्मफस्ट्थवऩन नबएको 
 उऩमुक्ि तनभवाण स्ट्थरको छनोट गदवा सभन्र्म नबएको 
 सवधनको अबवर् 
 ऩमवाप्ि सेर्व सवुर्धव उऩरव्ध नबएको 
 सहयी वर्कवस य बर्न व्मफस्ट्थवऩनकव तनम्िी गवउॉ ऩवरीकवको आफ्नै कवनुनी 

व्मफस्ट्थव नबएको 
 घय नक्सव अभबरेखखकयणको कवमा व्मजस्ट्थि नबएको  
 



धन्मर्वद!!! 


