
मित िः २०७३।११।३ 
यस नगरपामिकाको चािु आ. ब २०७३/०७४ को स्वीकृ  वार्षिक कायिक्रि  था योजना कायािन्वयन गने 
संबन्धिा देहाय बिोजजिको स्वीकृ  कायिक्रि  था आयोजनाहरुको उपभोक् ा समित  गठन गनुिपने 
भएकािे  पमिि बिो   जजिको मित  सिय र स्थानिा उपजस्थ  भइ सहयोग गररददनुहुन सरोकारवािा 
सबैिाइ यसै सूचना िार्ि   अनुरोध गररन्छ ।  

स्वीकृ  योजनाको र्ववरण 
सडक बोडि नेपाि 

क्र. 
स.  आयोजनाको नाि 

 उपभोक् ा समित  गठन गने  
कैफर्य  

 मित   
 

सिय   स्थान  

१ राजिागि देखि पोिररया जाने सडक ििि  िम्भुनाथ 
नगरपामिका वाडि न. -८ 

२०७३.११.०८ ८ बजे 
बबहान 

 पोिररया िेििैदानिा, 
िम्भुनाथ न. पा. ८    

२ राजिागि देखि सबयैा जाने सडक ििि  िम्भनुाथ 
नगरपामिका वाडि न. -७ 

२०७३.११.०८ २ बजे 
ददनको 

 भंगहा स्कुि, , िम्भुनाथ न. 
पा. ७    

३ राजिागि हनुिान िजन्दर देखि दगुािपुर सडक ििि  
िम्भुनाथ नगरपामिका वाडि न. - ७ 

२०७३.११.०९ ८ बजे 
बबहान 

 दगुािपुर टोि, िम्भुनाथ न. पा. 
७    

४ राजिागि कठौना देखि पा ो जाने सडक ििि  
िम्भुनाथ नगरपामिका वाडि न. -०६ 

२०७३.११.०९ २ बजे 
ददनको 

 कठौना हदटया, िम्भनुाथ न. 
पा. ६    

५ 
जन ा िा. बी. रािपरु जिवुा देखि बसबिपुर वडा 
कायाििय जाने सडक ििि  िम्भनुाथ नगरपामिका 
वाडि न. -११ 

२०७३.११.१० 
८ बजे 
बबहान 

 ज.िा.बब रािपरु जिवुा 
अगाडडको चौरिा, िम्भुनाथ न. 
पा. ६    

५ बनौनतनया सडक देखि सिवुा गाउँ जाने सडक ििि  
िम्भुनाथ नगरपामिका वाडि न. -०४ 

२०७३.११.१० २ बजे 
ददनको 

 सिुवा टोि, िम्भनुाथ न. पा. 
४    

      नगरक्षेत्र पुबािधार बबकाि कायिक्रि 

क्र. 
स.  आयोजनाको नाि 

 उपभोक् ा समित  गठन गने  
कैफर्य  

 मित   
 

सिय   स्थान  

१.० हाट बजार तनिािण ट्राफर्क बजार वाडि न. २ र ३ २०७३.११.११ 
८ बजे 
बबहान 

 ट्राफर्क बजारको उ र र्ि , 
िम्भुनाथ न. पा. २ र ३    

२.० 
सडक कािोपत्रे  था ढि तनिािण बुद्ध चौक देखि 
िानेपानी योजना स्थि सम्ि वाडि न. ६ २०७३.११.११ 

२ बजे 
ददनको 

 िानपेानी अगाडडको चौरिा, 
िम्भुनाथ न. पा. ६    

३.० 
सडक कािोपत्रे  था ढि तनिािण िहादेव चौक देखि 
िानेपानी िानपरु सरदारको घरसम्ि सम्ि वाडि न. 
११ 

२०७३.११.१२ ८ बजे 
बबहान 

 िहादेव सािुदातयक भवन, 
िम्भुनाथ न. पा. ११  

  

४.० कबडि हि तनिािण पोिररया वाडि न. ८ २०७३.११.१२ 
२ बजे 
ददनको 

 तनिािण स्थि, िम्भनुाथ न. 
पा. ८    

५.० 
सडक कािोपत्रे  था ढि तनिािण गोबबन्द चौक देखि 
दक्षक्षण वाडि न. १ २०७३.११.१३ 

८ बजे 
बबहान 

 वडा कायाििय १ र २ को 
चौरिा, िम्भनुाथ न. पा. १    

 
........................... 

संजजव न्यौपाने 
कायिकारी अधधकृ  


