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 अनसुूची – २ 

 विशषे परिषद्बाट पारित भएका योजनाहरुको विििणः- 

कागेश्ििी मनहिा नगिपालिकाको थप बजेट विननयोजन विििण 

     

     
िडा स्तिीय मुख्य योजना 

   
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ भोर्लाबोट क ुँ ईकेर्गलउुँ  सहिदपलका  सडक १ १०००००० 

मन्त्रलर्यमल 
ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

२ िलमजलर्की मन्न्त्दि र्लककर्ल सडक २ २००००००   

३ ढकलर्गलउुँ उकलर्ो ढर्लर् १४ १००००००   

४ जर्कको घिबलट स यामण्डर्ी सडक २ ९०००००   

५ ठ र्लखेत आकलसी सडक १५ १०००००० 

मन्त्रलर्यमल 
ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

६ तीर्ाचोक भटमलसे सडक ४ १०००००० 

मन्त्रलर्यमल 
ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

७ मर्र्टलि एकर्लरे् सडक १६ ९०००००   

८ 
ढ ुंगेधलिल भण्डलिीगलउुँ  ि ुँदै पन्ण्डत गलउुँ  ककिण पन्ण्डतको 
घिको सडक 

५ ९०००००   

९ अज ार्को घि अगलडी पहििो नर्यन्त्रण ससुंखडलगलउुँ  ६ १०००००० 

मन्त्रलर्यमल 
ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

१० बस्तेको हढक ठ र्लघि सडक ७ ९०००००   

११ िलधलकृष्ण मन्न्त्दि कलकीगलउुँ  सडक ८ ९०००००   

१२ बलबलचोक गज िेर्गलउुँ  अधधकलिीगलउुँ  सडक ९ ९०००००   

१३ ढरे्को बिपपपर् ढ ुंगेर्गलउुँ ि ुँदै ड मलखलर् सडक १० १०००००० 

मन्त्रलर्यमल 
ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

१४ तेजपिर्लयक समठ्ठलिलमको घि सम्मको सडक ११ ५०००००   

१५ समठ्ठलिलमको घि देखख स नर्र् दलिलर्को घिसम्म ११ ५०००००   

१६ बजिुंगबसर् मर्मोिर्चोक सडक १२ ९०००००   

१७ बबिेन्त्रचोक िडल कलयलार्य सडक १३ १०००००० मन्त्रलर्यमल 
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ससफलरिस गर् ा 
परे् सडक 

  जम्मा   १६३०००००   

     
जनसहभागगतामा आधारित सडक तथा ढि ननकास (५०-५०) 

          

लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ प्रगनतटोर् मलगा‚ र्र्ी ग्रलभेसर्ङ्ग ७ १५००००   

२ अधगसिल मलगा १३ ३०००००   

३ 
बजिुंगबर्ी चोक दक्षिण पट्टी सुंगम चोक ढर् 
नर्मलाण 

१२ ५०००००   

४ घर्लमुंगर् टोर् सभरी सडक १३ ५०००००   

५ हिमलर्य मलगा १३ ३०००००   

६ ककिलुँत चोक सडक तर्ल ढर्  ११ ४०००००   

७ मर्ििल ढर् नर्मलाण‚ िडल र्ुं. १२ १२ ३०००००   

८ सििस न्त्दि टोर् ढर् ममात १३ ३०००००   

९ गहै्रीगलउुँ  पिकलस समलज ढर् नर्मलाण ९ ५०००००   

१० िििि मिलदेि समर्र्चोक सडक ढर् तर्ल ग्रलभेसर्ङ १२ ४०००००   

११ गोपिन्त्द दलिलर्को घिबलट प्रतलप िलणलको घि सडक १३ ३०००००   

१२ श्रीिलम मलगा सर्ससटी पलटी प्यलरे्स १३ ३०००००   

१३ पुँधेिो फ यलर्डलुँडल सडक कलर्ोपरे ९ ५०००००   

१४ नतिलिीटोर् बरकोण स्क र् ठलडो सडक ९ ३०००००   

१५ डलुँडलगलउुँ  टोर् ढ ुँगलको िलर् नर्मलाण १२ ३०००००   

१६ दलिलर्गलउुँ  सभरी सडक ढर् १३ ४०००००   

१७ प णापिर्लयक  मलगा १२ ४०००००   

  जम्मा   ६१५००००   

     
पिूााधाि विकास कायाक्रमः- 

 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ धचप्रे् गौंडल मिलन्त्टलि सडक‚ गोठलटलि ११ ४७०००००   

२ स यामण्डर्ी स िेदीगलउुँ  इन्त्रलयणी सडक ११ ४५०००००   

  जम्मा   ९२०००००   

     
संयकु्त िडा कायाािय १‚ २ ि १४ गागििेदी 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ सलतघट्टे अधधकलिी गलउुँ  सडक १ १०००००   
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२ ससद्धी गणेि उ.मल.पि. अगलडीको कल्भटा १ ४०००००   

३ प ुँिलिगलउुँ  कृष्ण मन्न्त्दि सडक - कल्भटा १४ ३०००००   

४ स िेदी गलउुँ  चोक देखी आर्लपोट िेल्र्पोष्ट सडक २ ४०००००   

५ कलभे्र प ुँिलि गलउुँ  सडक १४ २०००००   

६ ओदलन्त्ची ससन्त्ध सेिल सडक ग्रलभेसर्ङ्ग २ ि १४ २०००००   

७ गणेिमलर् मलगा‚ चलपको बोट सडक १४ २०००००   

८ बलह्रबबसे-ठलडो क र्ो सडक १ ४०००००   

९ ठ र्लहढक-सलतघट्टे कृपि सडक २ ४०००००   

१० 
सलतघट्टे चोक देखी श्रीिलमको घिसम्म सडक 
ग्रलभेसर्ङ्ग 

१ २०००००   

११ न्जत बिलद िको घिबलट मलधर्ल्र्ो गलउुँ  जलरे् बलटो १ ३०००००   

१२ भोर्लाबोट मलरे् गलउुँ  ि ुँदै बलर् उद्धलि जलरे् ठलडो बलटो  १ ४०००००   

१३ प िलुँिगलउुँ  सिस्िती बस्ती सडक १ १५००००   

१४ ठ र्लहढक पपपर्बोटदेखी र्लसमडलुँडल जलरे् बलटो १ १०००००   

१५ अधधकलिीगलउुँ जलरे् कल्भटा ममात १ ३०००००   

१६ गलगर् ग म्बल ि ुँदै मलधर्ल्र्ो गलउुँ  जोड्रे् बलटो १ २०००००   

१७ पि ािलमको खेतबलट सलर्ोटलिी कृष्ण मन्न्त्दि सडक १४ १००००००   

१८ ध रे्प र् कृष्णमन्न्त्दि सडक १४ १००००००   

१९ पलििीदेिी मन्न्त्दि अगलडीको सडक १ २०००००   

२० प िलुँिगलउुँ  ठलडो पलखो भोर्लाबोट १ २०००००   

२१ ढ र्लहढक पपपर्बोट सडक २ १०००००   

२२ सूयामण्डर्ी फलुँट कृपि सडक २ १०००००   

२३ स िेदीगलउुँ  मलझटोर् सपिधलर् मलगा  २ १००००० 
 

  जम्मा   ६९५००००   

     

     

     
संयकु्त िडा कायाािय ३ ि १५ आिापोट 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ फ यलर्गलउुँ  ओिलर्ो मलझटलि सडक ३ ि १५ ३०००००   

२ बलर्बबकलस ध रे्प र् सडक ३ ि १५ ३०००००   

३ सभमसेर्पलटी बलगमती सडक ३ ि १५ ३०००००   

४ सलउरे्पलर्ी टलि सडक ३ ि १५ ३०००००   

५ कृष्णचौि-बस्रे्तगलउुँ  ठ र्लहढक सडक ३ ि १५ ३०००००   

६ र्लरे्श्ििी बलगमती सडक ३ ि १५ २५००००   

७ चौतलिीटलि खििे सडक ३ ि १५ २५००००   
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८ बलिपलक बबपीचोक सडक ३ ि १५ २५००००   

९ स यामण्डर्ी बसलिलखोल्सल कल्भटा ममात ३ ि १५ १०००००   

  जम्मा   २३५००००   

     
संयकु्त िडा कायाािय ४ ि १६ भद्रबास 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ पि.पी. सङ्ग्रलिर्य-भरबलस सडक ४ ि १६ ३०००००   

२ िहिद आदिा क्यलम्पस पि ुँच मलगा ४ ि १६ २०००००   

३ ससमल्ची चलपलटलिी सडक ४ ि १६ ३०००००   

४ 
िलज  क ुँ इकेर्को घिबलट प्रहदपको घि ि ुँदै स्िलस््य 
केन्त्र जलरे् सडक 

४ ि १६ ३०००००   

५ सिस्िती मन्न्त्दि भटमलसे सडक ४ ि १६ ३०००००   

६ 
सलपिक गलगर्फेदी भरबलस ससमलर्ल सडक पिस्तलि 
मिलदेि फलुँट जलरे् सडक 

४ ि १६ ३०००००   

७ ससद खला जलरे्बलटो  ४ ि१ ६  २०००००   

  जम्मा   १९०००००   

     
संयकु्त िडा कायाािय ५‚ ६ ि ७ डााँछी 

लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ िरि र्लपल घि पछलडी तलमलङ िस्ती जलरे् सडक ७ ३०००००   

२ ब्रम्िखेर् स िकेो चौिबलट-मलझगलउुँ  र्लपल टोर् सडक ५ ४०००००   

३ ब्रम्िखेर् स िकेो चौिबलट-रे्िलि बस्ती जलरे् सडक ५ ३०००००   

४ पलर्ी ट्यलङ्की सडक ग्रलभेसर्ङ ६ २०००००   

५ 
ब्रम्िखेर् ढ ुंगेधलिोबलट-मलझगलउुँ  र्लपल टोर् स नर्र् 
र्लपलको घितफा को सडक 

५ ४०००००   

६ र्क्ष्मीर्लिलयण मलगा‚ र्र्ी  ७ १०००००   

७ र्र्ीचौि-कोर्मतशे्िि सडक ग्यलसभङ्ग ६ ि ७ ३०००००   

८ बलघधलिल चक्रपर् सडक ५ ४०००००   

९ सलर् र्र्ी पिूा सडक ७ ३०००००   

  जम्मा   २७०००००   

     
संयकु्त िडा कायाािय ८‚ ९ ि १० मिूपानी 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ खििे फ यलर्गलउुँ  पेप्सी जोड्रे् सडक १० ५०००००   
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२ नतिलिीटोर् सभरी सडक ९ १०००००   

३ दक्षिणढोकल ढ ङ्गेधलिल उत्ति बस्ती सडक ९ २५००००   

४ दक्षिणढोकल ससपलिी िोटर्-उत्ति बस्ती सभरी सडक ९ २०००००   

५ बलर्धगतलञ्जर्ी-िडल कलयलार्य सडक ममात ९ २०००००   

६ िलधलकृष्ण मन्न्त्दि देखख गोदलिगलउुँ  र्यलुँबस्ती सडक ८ ३०००००   

७ मूर्पलर्ी र्लपलगलउुँ  मलझ बस्ती सडक  ८ ३०००००   

८ 
घट्टलको पिूलर्ो पुँधेिो - तखल र्ीर्बलिलिी पेट्रोर् पम्प 
सडक 

८ २०००००   

९ उद्धि सलपकोटलको घि अगलडीबलट जलरे् बलटो ९ १०००००   

१० र्लगदि िलचर्लर्य बलबलचोक सडक ९ ५०००००   

११ पपपर्बोट गोदलिगलउुँ  जलरे् सडक ९ २०००००   

१२ म िलिी र्लपलको घिबलट धगतलञ्जर्ी स्क र् सडक ९ ३०००००   

१३ उद्धि कलकीको घिबलट गोदलिगलउुँ  जलरे् सडक ९ ३०००००   

१४ बिपपपर्बलट त र्सल धगिीको घि जलरे् सडक ९ २०००००   

१५ कृष्ण मन्न्त्दिबलट िलमजलर्की जलरे् सडक ९ २०००००   

१६ र्लसमछलरे् गलउुँ  र्िद गला मन्न्त्दि अधधकलिी गलउुँ   ९ ३०००००   

१७ सजृर्ल चोक डे्रर् ममात तर्ल नर्मलाण ९ २०००००   

१८ नर्र्बलििी पेट्रोर्पम्प तखल सडक ८ २०००००   

१९ 
पन्त्तको घि देखख कलमीडलडलुँ ि दै पेप्सी सडक डे्रर् ममात 

तर्ल नर्मलाण 
८‚९ ि १० ७०००००   

  जम्मा   ५२५००००   

     
संयकु्त िडा कायाािय ११‚ १२ ि १३ गोठाटाि 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ गोठलटलि हिमलर्य मलगा-खििे कल्भटा नर्मलाण १३ ३०००००   

२ ह्िलइट िलउसबलट सभर र्यलुँ बस्ती जलरे् सडक ११ ४०००००   

३ प डलसैर्ी गलउुँ  दलिीको डोर् ढर् ११ ४०००००   

४ उज्जिर् र्गि समलज सडक १२ ि १३ ५०००००   

५ कर्मर्र्ी ढर् तर्ल सडक  ११ ३०००००   

६ 
र्लगरिकबलट आदिा टोर् स धलि ससमनत पिर्लयक 
बस्ती जलरे् सडक एिुं ढर् 
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मखणसर्ङ्गेश्िि नर्म्र् मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ 

गलगर्फेदी १ १००००० बलर्बलसर्कल 

३७ महिर्ल‚ दसर्त‚ बलबलसर्कल तर्ल अन्त्य   १०००००० महिर्ल 

३८ 
सलपिक गल.पि.स. सभमसेर् टलिको प िलर्ो पोखिी 
सुंििण 

२ ५०००००   

३९ कर्घट्टल पोखिी सुंििण‚ गोठलटलि १२ २००००० अन्त्य 

४० बबिभर क ण्ड सुंििण तर्ल उद्यलर् नर्मलाण‚ गोठलटलि ११ ५००००० बलर्बलसर्कल 

४१ 
पपपर्बोट य र् चौतलिो स धलि तर्ल य िल कलयाक्रम  

मूर्पलर्ी 
८ ३००००० अन्त्य 

४२ र्र्ी सलर्ो चौिी चौतलिो एिुं उद्यलर् नर्मलाण १३ ५००००० बलर्बलसर्कल 

४३ 
श्री नर्र्बलिलिी जेष्ठ र्लगरिक समूि भिर् ममात तर्ल 
स धलि चलपलबोट गोठलटलि 

११ ७००००० अन्त्य 

४४ सन्त्तोि कलकी स्मनृत प्रनतष्ठलर् १३ १५०००० बलर्बलसर्कल 

  जम्मा   १५५५००००   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     
सम्पदा सिंिण 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ जलर्की मन्न्त्दि सुंििण‚ गलगर्फेदी २ ४०००००   

२ सिबकलिी देिी मन्न्त्दि‚ गलगर्फेदी १ १५००००   

३ 
स न्त्दिीजर् बलगमती घलटेपलटी ममात तर्ल स धलि 
गलगर्फेदी १४ २०००००   

४ सोमसर्ड्गेश्िि मन्न्त्दि नर्मलाण‚ ब्रम्िखेर् ५ ३०००००   

५ कलन्न्त्तभैिि मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ डलुँछी  ५ २०००००   

६ चम्पक पिर्लयक मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ डलुँछी ६ २०००००   

७ भक ण्डेश्िि मिलदेि मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ डलुँछी ५ १५००००   

८ मर्कलमर्ल मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ मूर्पलर्ी ९ २०००००   

९ र्क्ष्मीर्लिलयण मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ मूर्पलर्ी ८ ४०००००   

१० मिलुँकलर् भैिब मन्न्त्दि तर्ल सुंििण‚  मूर्पलर्ी ८ २०००००   
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११ ॐ िलन्न्त्त भिर् नर्मलाण‚ िडल र्ुं. ८ मूर्पलर्ी ८ २०००००   

१२ कक्रयलप री भिर् नर्मलाण‚ गोठलटलि १३ ४०००००   

१३ कक्रयलप री भिर् भरबलस ४ ि १६ २०००००   

१४ कक्रयलप री भिर् भरबलस ि डलुँछी 
४‚ ५ ि 
१६ 

२०००००   

१५ िलम मन्न्त्दि ममात तर्ल स धलि चलपलकोबोट‚ गलगर्फेदी १४ १०००००   

१६ कक्रयलप री भिर्‚ फ यलर्गलउुँ मरू्पलर्ी १० ३०००००   

१७ सिि मन्न्त्दि ममात तर्ल स धलि‚ सिबचोक ११ २०००००   

१८ िलम मन्न्त्दि स धलि तर्ल व्यिस्र्लपर् ११ ३०००००   

१९ श्री मिलससद्धीकलर्ी मलतल मन्न्त्दि १३ ३०००००   

२० क ईिेचल टोर्को मन्न्त्दि छलर्ल ममात‚ भरिलस   ५००००   

२१ सिि पलिाती मन्न्त्दि‚ िडल र्ुं. १३ १३ १५००००   

२२ सभमेश्िि मन्न्त्दि ममात तर्ल स धलि‚ गलगर्फेदी २ ४०००००   

२३ 
सलम दलनयम भिर् नर्मलाण‚ आदिा टोर् स धलि ससमनत 
पिर्लयक िस्ती ११ ४०००००   

२४ गणेि मन्न्त्दि सलुँस्कृनतक सुंििण‚ आर्लपोट ३ १०००००   

२५ कृष्ण प्रणलमी मन्न्त्दि‚ आर्लपोट १५ ३०००००   

२६ मखणसर्ङ्गेश्िि मन्न्त्दि १ ४०००००   

२७ िलधलकृष्ण मन्न्त्दि मरू्पलर्ी १० १०००००   

२८ कलन्त्र्लको डडर् सलम दलनयक ककरियलप री भिर् सुंििण ११ १०००००   

२९ सभमलदेिी मन्न्त्दि १४ ४०००००   

३० नर्मलाणलधधर् तलमलङ सलुँस्कृनतक सुंग्रलिर्य गलगर्फेदी १ ४०००००   

३१ गणेि मन्न्त्दि सुंििण‚ आर्लपोट ३ २०००००   

३२ पलिसीदेिी मन्न्त्दि १ २०००००   

३३ मलक्सिलदी अध्ययर् केन्त्र र्र्ी ७ ७०००००   

३४ सेतीदेिी मन्न्त्दि १ ३०००००   

३५ र्लरे्श्ििी य िल सलम दलनयक भिर् ३ ३०००००   

३६ अयलार्गलउुँ  सलम दलनयक भिर् ९ १०००००   

३७ कलसर्कल भगिनत मन्न्त्दि  ११ २०००००   

३८ ककरियलप री भिर् १ १०००००   

३९ 
ऋिेश्िि मिलदेि िेर परिसि सुंििण समलज‚ धमािलर्ल 
नर्मलाण 

१० ३०००००   

४० कोल्मतशे्िि‚ ॐ िलन्न्त्त भिर् नर्मलाण‚ िडल र्ुं. ६ डलुँछी ६ २०००००   

४१ िज िको धलिल िेर प र्ानर्मलाण‚ िडल र्ुं. १२ गोठलटलि ६ २०००००   

४२ ससद्धी गणेि मन्न्त्दि‚ गलगर्फेदी १ २०००००   

४३ 
मर्कलमर्ल मन्न्त्दि ममात तर्ल सुंििण‚ मूर्पलर्ी 
कक्रकेट मैदलर् र्न्जक 

९ २०००००   
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४४ ज्िलर्लदेिी मन्न्त्दि गोठलटलि १३ २०००००   

४५ अमिर्लर् मन्न्त्दि‚ आर्लपोट   २०००००   

४६ सिस्िती मन्न्त्दि सुंििण ४ १०००००   

४७ मिलुँकलर्ी मन्न्त्दि ठूर्लहढक  २ १०००००   

४८ र्िमीर्लिलयण मन्न्त्दि ढर्लर् १४ १०००००   

४९ क र्लपलिी टोर् गलगर् मन्न्त्दि तर्ल पलटीनर्मलाण १ २०००००   

५० िलधलकृष्ण मन्न्त्दि मरू्पलर्ी ८ ५००००   

  जम्मा   ११५५००००   

     
लशिा 

     
लस.न.ं विििण िडा न.ं िकम कैफियत 

१ गलन्न्त्ध आदिा क्यलम्पस‚ गोठलटलि १३ ५०००००   

२ कलन्न्त्तप ि क्यलम्पस‚ डलुँछी ७ ५०००००   

३ िहिद आदिा क् यलम्पस‚ भरबलस  १६ ५०००००   

४ 
ससद्धी गणेि उच्च मलध्यसमक पिद्यलर्य (प्रलपिधधक 
सििलर्य पिूलाधलि पिकलस समेत) गलगर्फेदी १ ११०००००   

५ िलन्ष्ट्रय नर्मलाण उच्च मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ मूर्पलर्ी १० ७०००००   

६ तेज पिर्लयक उच्च मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ गोठलटलि ११ ५०००००   

७ िहिद आदिा उच्च मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ भरबलस १६ ३०००००   

८ गलन्त्धी आदिा उच्च मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ गोठलटलि १३ ३०००००   

९ आर्न्त्द भिैि मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ मूर्पलर्ी ९ ५०००००   

१० कलन्न्त्त भैिि मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ डलुँछी ७ ३०००००   

११ बलर् उद्धलि मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ गलगर्फेदी १ ४०००००   

१२ बलर् पिकलस मलध्यसमक पिद्यलर्य‚ आर्लपोट १५ ३०००००   

१३ बलर् िलन्ष्ट्रय प्रलर्समक पिद्यलर्य‚ गोठलटलि भिर् ११ ११०००००   

१४ र्िजलगिण गहृिणी िकैन्ल्पक पिध्यलर्य  १३ ३०००००   

१५ र्लरे्श्ििी प्रल.पि. आर्लपोट   १०००००   

  जम्मा   ७४०००००   

 

 

 



39 

 

अनसुूची – ४ 

आगथाक िषा २०७४/०७५ मा संचािन हुने  िस्तीस्तिीय‚ िडास्तिीहुदै एफककृत योजना तजुामा 
सलमनतबाट लसिारिस भएका योजनाको विििणः- 

िडा नं. १ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ पलििी देिी मन्न्त्दि नर्मलाण १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२ ससद्धीगणेि मन्न्त्दि नर्मलाण तर्ल ममात स धल १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
३ सेनतदेिी मन्न्त्दि नर्मलाण ५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
४ सििकलिी देिी ममात स धलि १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
५ बलह्रपिसे सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
६ घट्टेखोर्ल म र्ी क र्ो ममात १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
७ िडल कलयलार्य स्यलरे् घटल ि ुँदै सलतघट्टे चोक सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
८ क ईकेर् गलउुँ  खलरे्पलर्ी  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
९ क ईकेर्गलउुँ  सेतीदेिी मन्न्त्दि ममात  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१० सलतघट्टे खोर्ल ससद्धीगणेि पपपर्बोट बलटोको प र् बलटो 

ममात 
१‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 

११ सलतघट्टे पपपर्बोट मखणसर्ङ्गेश्िि सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१२ दसर्त बस्ती प िलि टोर् खरीपलखल पपपर्बोट सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१३ सुंय क्त खलरे्पलर्ी (पपपर्बोट ि प िलि टोर्)  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१४ महिर्ल सलम दलनयक भिर् नर्मलाण १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१५ मखणसर्ङ्गेश्िि मन्न्त्दि ससढी नर्मलाण ५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१६ मिलदेि खोर्ल अधधकलिी गलउुँ  मखणसर्ङ्गेश्िि स्क र् जोड्रे् 

सडक (तल्र्ो बलटो) 
१‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 

१७ दसर्त बस्ती क ख िलफमा देखख प िलि गलउुँ  खरी डलुँडल जोड्रे् 
सभरी सडक 

१‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 

१८ दसर्त बस्ती मिलदेि मन्न्त्दि नर्मलाण ५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
१९ धितोङ टोर् ि ुँदै घोरे् टोर् सििप िी जोड्रे् सडक  १‚७५‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२० ठलडोबलटो भोर्लाबोट ि ुँदै स्क र् जोड्रे् सडक ३‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२१ ग म्बल ि ुँदै र्लर्लर्टोर् सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२२ धचप्रे्ढ ङ्गे र्लर्लर् टोर् ससडी नर्मलाण  १‚५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२३ मलर्लगी गलगर् मलरे्टोर् खलरे्पलर्ी ममात ५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 
२४ भोर्लाबोट सलम दलनयक भिर् नर्मलाण १‚५०‚०००।०० १ प ुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 
१ क ईकेर्गलउुँ   ससुंचलई  १‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
२ इन्त्रलयणी ससद्धीगणेि जलरल व्यिस्र्लपर् ७५‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
३ बलर्बलसर्कल तर्ल दसर्त अन्त्तगात र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्रकल 

र्लधग 
१‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
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४ महिर्ल र्क्षित अन्त्तगात र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्रकल र्लधग १‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
५ ग म्बल नर्मलाण (जर्जलती अन्त्तगात) २‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
६ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्र  १‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
७ दसर्त बन्स्त सलम हिक भिर् १‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
८ महिर्ल स्िलस््य स्ियुं सेपिकल भ्रमण १‚००‚०००।०० १ र्क्षित सम ि 
 

िडा नं. २ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ मलझगलउुँको पोखिी ममात २‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
२ सभमसेर्र्लर् मन्न्त्दि ममात ३‚५०‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
३ सभमेश्िि मन्न्त्दि ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
४ पलल्पलर्ी डलुँडल ग्रलभेर् १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
५ ठ र्लहढकबलट आर्लपोट जलरे् सडक १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
६ दििर् र्लपलको घि जलरे् सडक ग्रलभेर् १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
७ ठ र्लहढक देखख पलखल बलटो (कृपि सडक) २‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
८ सेनतदेिी मन्न्त्दि ममात ५०‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
९ मर्कलमर्ल मन्न्त्दि ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
१० िलम जलर्की मन्न्त्दि ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
११ खलरे्पलर्ी पुँधेिो ममातकल र्लधग १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
१२ पलर्ीपिर्लटलि िलटो र्लिलयणको घिदेखख दसर्त िस्तीसम्म 

सडक ममात 
१‚५०‚०००।०० २ प ुँन्जगत 

१३ ज्िलर्लदेिी मन्न्त्दि ममात ५०‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
१४ पलिी गणेि बिलद िको घिबलट सलपिक ५ र्म्बि जलरे् सडक 

ममात 
१‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 

१५ पिश्स को घिदेखी िमेिको घिसम्म जलरे् बलटो १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 
१६ मिलकलर्ी मन्न्त्दि ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 
१ महिर्ल कलयाक्रम अन्त्तगात खलरे्पलर्ी ३‚००‚०००।०० २ र्क्षित सम ि 
२ बलर्बलसर्कल कलयाक्रम अन्त्तगात  २‚००‚०००।०० २ र्क्षित सम ि 
३ जर्जलती कलयाक्रम अन्त्तगात  १‚००‚०००।०० २ र्क्षित सम ि 
४ महिर्ल कलयाक्रम अन्त्तगात  १‚००‚०००।०० २ र्क्षित सम ि 
 

िडा नं. १४ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ सलन्त्टलिी डडर् (खििे जलरे् क र्ो) देखख कृष्ण मन्न्त्दि सम्मको 
बलटो ममात  

१०‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 

२ ध रे् प र् देखख कृष्ण मन्न्त्दिसम्मको बलटो  ममात २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 
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३ कलभे्र प र्देखख प िलिगलउुँ  सम्मको बलटो ममात २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 
४ ढकलर्गलउुँ र्क्ष्मीर्लिलयण मन्न्त्दिदेखख कृष्ण मन्न्त्दि सम्मको 

बलटो ममात 
२‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 

५ भोरे्टलि गलउुँको बलटो ममात  २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 
६ सलन्त्टलिी चलपकोबोट देखी कडोर् सम्मको बलटो ममात १‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 
७ खििे सम्म सलन्त्टलिी डडर् देखखको बलटो नर्मलाण १‚००‚०००।०० १४ प ुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 
१ महिर्ल पिकलस कलयाक्रम ३‚००‚०००।०० १४ र्क्षित सम ि 
२ बलर्बलसर्कल कलयाक्रम अन्त्तगात (धचल्ड्रेर् पलका ) १‚००‚०००।०० १४ र्क्षित सम ि 
३ बलर् क्र्बिरुको र्लधग १‚००‚०००।०० १४ र्क्षित सम ि 
४ जर्जलती र्क्षित कलयाक्रम अन्त्तगात १‚००‚०००।०० १४ र्क्षित सम ि 
५ बदृ्धबदृ्धलिरु र्क्षित कलयाक्रम अन्त्तगात १‚००‚०००।०० १४ र्क्षित सम ि 
     
 

िडा नं. ३ ि १५ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

  पनू्जगत तिा ः    
सस.
र्ुं. 

ठेगलर्ल 
 

पिनर्योन्जत सििाक योजर्लको 
र्लम 

पिनर्योन्जत 
िकम 

कैकफय
त 

१ िडल र्ुं.१५ ठूर्लखेत आकलिी सडक सडक ५‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.१५ फ यलर्गलउुँ ‚ टलि‚ कलभे्र प िलुँिगलउुँ सडक सडक ५‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं.१५ गणेि मन्न्त्दि बलगमती सडक सडक ५‚००‚०००।००  
४ िडल र्ुं १५ सडक ममात तर्ल र्यलुँ सडक ट्रयलक नर्मलाण सडक १‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं १५ आर्लपोट स्िलस््यचौकीमल स्िलस््य कलयाक्रम सुंचलर्र् स्िलस््य १‚००‚०००।००  
६ िडल र्ुं १५ आर्लपोट एकककृत खलरे्पलर्ी आयोजर्ल ि भएकल 

ईर्लि‚ क िल‚ धलिल ममात 
खलरे्पर्ी १‚५०‚०००।००  

७ िडल र्ुं १५ बलर्बबकलस मल.पि. पहििो नर्यन्त्रण पहििो 
नर्यन्त्रण 

१‚००‚०००।००  

८ िडल र्ुं १५ ध रे्परू्‚ ठ र्लखेत‚ आकलिी ससुंचलई सस ुंचलई १‚००‚०००।००  
९ िडल र्ुं १५ सलिाजनर्क जग्गल सुंििण तर्ल िेखलङ्कर् प्रनत 

सुंििण 
१‚००‚०००।००  

१० िडल र्ुं १५ कृष्णप्रणलमी मन्न्त्दि सुंििण सुंपदल 
सुंििण 

७५‚०००।००  

११ िडल र्ुं १५ अमिर्लर् बलबल मिलदेि मन्न्त्दि  सुंपदल 
सुंििण 

७५‚०००।००  

१२ िडल र्ुं १५ कृपि सडक सडक १‚००‚०००।००  
१३ िडल र्ुं १५ बलर्पिकलस मल.पि. सििल ५०‚०००।००  
१४ िडल र्ुं १५ मिलदेि खोर्ल दलयलुँ/बलयलुँ िेखलङ्कर् सुंििण ५०‚०००।००  
  जम्मल    



42 

 

  िक्षित कायाक्रम तिा     
१ िडल र्ुं १५ सिसफलई तर्ल खलरे्पलर्ी कलयाक्रम महिर्ल ७५‚०००।००  
२ िडल र्ुं १५ ससपम र्क तलसर्म महिर्ल ७५‚०००।००  
३ िडल र्ुं १५ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्रर्लई तलसर्म महिर्ल १‚००‚०००।००  
  जम्मल    
१ िडल र्ुं १५ धलिलपलखलमल बलर्मैरी पलका  नर्मलाण बलर्बलसर्कल १‚७५‚०००।००  
२ िडल र्ुं १५ खेर्क द सलमलग्री खरिद तर्ल प स्तक खरिद  ७५‚०००।००  
  जम्मल    
१ िडल र्ुं १५ पिपन्त्र् दसर्त तर्ल जर्जलनत सम दलयमल िौचलर्य 

नर्मलाण 
जर्जलनत १‚००‚०००।००  

२ िडल र्ुं १५ गणेि मन्न्त्दि जलरल व्यिस्र्लपर् सुंकृती 
सुंििण 

६२‚५००।००  

३ िडल र्ुं १५ दसर्त िस्ती अगलडीको पीपर्बोटमल चौतलिो तर्ल जेष्ठ 
र्गरिक पिश्रलमस्र्र् नर्मलाण 

जेष्ठर्लगरि
क 

१‚००‚०००।००  

४ िडल र्ुं १५ असभम खखकिण तर्ल ससपमूर्क तलसर्म दसर्त/जर्
जलनत 

१‚२५‚५००।००  

  जम्मल    
१ िडल र्ुं. ३ र्लरे्श्ििी बलगमती पि.पी. चोक सडक सडक ५‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं. ३ कृष्णचर बस्रे्त गलउुँ  ठूर्ल हढक सडक सडक ५‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं. ३ पिसमिे सूयामण्डर्ी ओदलन्त्ची सडक सडक ५‚००‚०००।००  
४ िडल र्ुं. ३ भईििेको सडक ममात तर्ल र्लयुँ सडक नर्मलाण सडक १‚५०‚०००।००  
५ िडल र्ुं. ३ स्िलस््य सम्िन्न्त्धत जर्चेतर्ल म र्क कलयाक्रम 

सुंचलर्र् 
 १‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं. ३ आर्लपोट एकककृत  खलरे्पलर्ी व्यिस्र्लपर् तर्ल ईर्लि‚ 
क िल‚ धलिल‚ पधेिल ममात ि सुंििण 

खलरे्पलर्ी १‚५०‚०००।००  

७ िडल र्ुं. ३ भूसुंििण तर्ल र्दी कटलर् नर्यन्त्रण पहििो 
िोकर्लम 

१‚००‚०००।००  

८ िडल र्ुं. ३ ससन्त्ध स्रो ससुंचलई सस ुंचलई १‚००‚०००।००  
९ िडल र्ुं. ३ सलिाजनर्क जग्गल सुंििण ससमलङकर् तर्ल िेखलङ्कर् पनता 

सुंििण 
१‚००‚०००।००  

१० िडल र्ुं. ३ मठ मन्न्त्दि तर्ल सुंकृती सुंििण सुंपदल 
सुंििण 

५०‚०००।००  

११ िडल र्ुं. ३ कृपि सढक  १‚००‚०००।००  
१२ िडल र्ुं. ३ र्लरे्श्ििी प्रल.पि. सििल ५०‚०००।००  
 िडल र्ुं. ३ र्क्षित िगा    
१ िडल र्ुं. ३ महिर्ल सिसफलई तर्ल खलरे्पलर्ी कलयाक्म महिर्ल ७५‚०००।००  
२ िडल र्ुं. ३ महिर्ल ससपमूर्क तलसर्म महिर्ल ७५‚०००।००  
३ िडल र्ुं. ३ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्रको र्लधग तलसर्म महिर्ल १‚००‚०००।००  
४ िडल र्ुं. ३ पपप्रे्खोल्सल बलर्मैरी पलका  नर्मलाण बलर्बलसर्कल १‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं. ३ र्लपलचौि खेर्क द मदैलर् नर्मलाण बलर्बलसर्कल ७५‚०००।००  
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६ िडल र्ुं. ३ खेर्क द सलमलग्री तर्ल प स्तक खरिद बलर्बलसर्कल ७५‚०००।००  
७ िडल र्ुं. ३ पिपन्त्र् दसर्त तर्ल जर्जलनत सम दलयमल िौचलर्य 

नर्मलाण तर्ल सिसफलई 
दसर्त/जर्
जलनत 

१‚००‚०००।००  

८ िडल र्ुं. ३ र्लरे्श्ििी मन्न्त्दि जलरल व्यिस्र्लपर् तर्ल सुंस्कृती 
सुंििण 

जर्जलनत ६२‚५००।००  

९ िडल र्ुं. ३ जेष्ठर्लगरिक पिश्रलम स्र्र् नर्मलाण जेष्ठ 
र्लगरिक 

१‚००‚०००।००  

१० िडल र्ुं. ३ दसर्त तर्ल जलर्जलनतको र्लधग असभम खखकिण तर्ल 
ससपपिकलस तलसर्म 

दसर्त/जर्
जलनत 

१‚२५‚५००।००  

 

िडा नं. ४ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ िलग्मतीफलुँट भटमलसे कृपि सडक नर्मलाण (नर्िन्त्तितल) ५‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
२ बरिेणी मलगा नर्मलाण ३‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
३ ससद ुंिखल खििेबलटो नर्मलाण बबस्तलि ३‚५०‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
४ चलुँपलटलिी पपपर्बोट ट्रलन्त्ससमटि बलटो भ-ूसुंििण बलटो नर्मलाण ३‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
५ ढकलर्टोर् ढर् नर्मलाण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
६ मिलदेि खोर्ल फलुँट गोिेटो बलटो १‚५०‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
७ चलपलटलिी पपपर्बोट ससमल्सी ससढी बलटो नर्मलाण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
८ जगे्र धलिल म र् सुंििण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 
९ र्लपलडलुँडल ईर्र्लि बलटो नर्मलाण नर्मलाण ममात १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 
१ स्िलस््य केन्त्र व्यिस्र्लपर् १‚००‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
२ आय िेद औिधलर्य व्यिस्र्लपर् ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
३ य िल ससप म र्क कलयाक्रम १‚५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
४ दसर्त‚ जर्जलती िमतल पिकलस १‚००‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
५ महिर्ल र्क्षित िमतल पिकलस १‚५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
६ कृपि तलसर्म ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
७ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्र ससपम र्क तलसर्म ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
८ सलुँस्कृनतक सुंििण गणेि भैिि ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 

 

िडा नं. १६ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ भरेश्िि एकर्लरे् सडक नर्मलाण ४‚५०‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
२ सिस्िती मन्न्त्दि भटमलसे चोक ढर् नर्मलाण २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
३ भण्डलिी टोर् आगे पुँधेिो बलटो २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
४ नर्खखरे्श्िि धलम बलटो नर्मलाण ५‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
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५ आुँगे क ईकेर् टोर् जलरे् बलटो १‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
६ मट्यलङ्ग्री हढक ढलके्रडलुँडल सडक ३‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
७ ढ ुंगलर्ल गलउुँ  आुँगे सत्यलटलि २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
८ भरेश्िि मन्न्त्दि व्यिस्र्लपर् १‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 

िक्षित िगा अधतगात 
१ आदिा मल.पि. सिि  किल सुंचलर्र् १‚००‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
२ सहिद आदिा क्यलम्पस सुंचलर्र् २‚००‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
३ य िल ससप म र्क कलयाक्रम ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
४ दसर्त जर्जलती िमतल पिकलस १‚००‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
५ महिर्ल र्क्षित िमतल पिकलस ससर्लई एडभलन्त्स १‚५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
६ कृपि तलसर्म ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 
७ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्र ससपम र्क तलसर्म ५०‚०००।०० ४ र्क्षित सम ि 

 

िडा नं. ५ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ ब्रम्िखेर् ढ ुंगे धलिल प र्ःनर्मलाण १५‚००‚०००।०० ५ पूुँन्जगत 
२ रिजलर् टलि उकलर्ो बलटो पलर्ी ट्यलङ्की सम्म ढर्लर् ५‚००‚०००।०० ५ पूुँन्जगत 
३ पौडेर् टोर् स िेदी टोर् बलटो िलर् नर्मलाण ४‚००‚०००।०० ५ पूुँन्जगत 
४ मलझीको घि पछलडी कक्रयलप री ट्रष्ट १‚००‚०००।०० ५ पूुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 

१ जस्प ि महिर्ल सम ि भिर् प्र्लष्टि गर्ा १‚००‚०००।०० ५ र्क्षित सम ि 
२ रिजलर्टलि क िल नर्मलाण १‚००‚०००।०० ५ र्क्षित सम ि 
३ सलउरे् पुँधेिो पहििो नर्यन्त्रण २‚००‚०००।०० ५ र्क्षित सम ि 
४ द ि सुंचलि पछलडी जििे खििे सडक िलर् नर्मलाण (िलम 

खिलस घि पछलडी) 
२‚००‚०००।०० ५ र्क्षित सम ि 

५ र्क्षित िगा सििाकको बलुँकी िकम पनछ नर्णाय गरे् गिी 
नर्णाय भएको 

२‚६२‚५००।०० ५ र्क्षित सम ि 

 

िडा नं. ६ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ चम्पक पिर्लयक प्रल.पि. भिर् प र्ःनर्मलाण १०‚००‚०००।०० ६ पूुँन्जगत 
२ गणेि स्र्लर् देखी र्यलुँपलटी सडक नर्मलाण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्जगत 
३ सस ुंखडल गलउुँ खोरियल बलटो नर्मलाण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्जगत 
४ र्लर्ी कलजीको घिम र्ी पहििो िलर् नर्मलाण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 
५ सत्यलटलि पुँि च मलगा १‚००‚०००।०० ६ र्क्षित सम ि 
६ कोर्मतेश्िि मन्न्त्दि प्रलङ्गणमल ध्यलर् केन्त्र नर्मलाण ५‚००‚०००।०० ६ र्क्षित सम ि 
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७ र्क्षित िगा सििाकको बलुँकी िकम पनछ नर्णाय गरे् गिी 
नर्णाय भएको 

२‚६२‚०००।०० ५ र्क्षित सम ि 

 

िडा नं ७ संग सम्िन्धधत योजनाहरु विििण 

लस.न.ं योजनाको नाम विननयोन्जत िकम िडा न.ं कैफियत 

१ ससर्डोर् सडक ग्रलभेर् ३‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 
२ जौउटलि पेप्सी कोर्ल सडक ग्रलभेर् ४‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 
३ गजिकोट ससुंखडल गलउुँ  सडक ड्रेर् ग्रलभेर् ७‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 
४ र्र्ी आकलस देिी मलगा ि ुँदै कोर्मतेश्िि मन्न्त्दि बलगमती 

सडक ग्रलभेर् 
७‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 

५ कलल्चल घि म र्ीको सडक ि ुँदै ढ ुंगेचौि गजिकोट सडक ग्रलभेर् ५‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 
६ आगेटलि बलटो ग्रलभेर् २‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 
७ सभरी जौउटलि सडक ड मलखलर् चौि डे्रर् नर्मलाण २‚००‚०००।०० ७ पूुँन्जगत 

िक्षित िगा अधतगात 

१ ध्र ि प डलसैर्ीको घि र्न्जक डडप बोरिङ १‚५०‚०००।०० ७ र्क्षित सम ि 
२ सलर्ो र्र्ी कलकी धलिो बबस ङ्खे टोर् ट्रष्ट २‚००‚०००।०० ७ र्क्षित सम ि 
३ िलर् क मलिी मन्न्त्दि पलटी नर्मलाण २‚००‚०००।०० ७ र्क्षित सम ि 
४ बबस ङ्खे टोर् ह्यमू पलईप पिछ्यलउरे् १‚५०‚०००।०० ७ र्क्षित सम ि 
५ र्क्षित िगाको बलुँकी िकम पनछ नर्णाय गरे् गिी नर्णाय 

भएको 
३‚५०‚०००।०० ७ र्क्षित सम ि 

 

िडा नं ८‚ ९ ि १० संग सम्िन्धधत योजना विििण 

सस.
र्ुं. 

ठेगलर्ल 
 

पिनर्योन्जत सििाक योजर्लको 
र्लम 

पिनर्योन्जत 
िकम 

कैकफयत 

१ िडल र्ुं. ८ िडल र्ुं ८ को मिलकलर् भिैब मन्न्त्दि देखख चलसर्से 
दोबलटो सम्म जलरे् बलटोमल ड्रेर् ि ग्रलभेर् 

सडक ६‚००‚०००।००  

२ िडल र्ुं. ८ पीपर्बोट बसपलका  देखख ट्रलन्न्त्मटि र्क्ष्मी र्लिलयण 
चोक जलरे् सडकमल ड्रेर् ि ग्रलभेर् 

सडक ८‚००‚०००।००  

३ िडल र्ुं. ८ मूर्पलर्ी गोठलटलि ससमलर्लको पीपर्बोट देखख िलन्न्त्त 
मलगा कृष्ण मन्न्त्दि जलरे् बलटोमल डे्रर् ि ग्रलभेर् 

सडक ५‚००‚०००।००  

४ िडल र्ुं. ८ प्रकलि रिसलर्को घि  देखख बलस  िोििलको घिसम्मको 
बलटोमल ड्रेर् ि ग्रलभेर् 

सडक ५‚००‚०००।००  

५ िडल र्ुं. ८ पेप्सीब्रम्िखेर् सडक देखख गीतल मन्न्त्दि ि ुँदै बस्रे्तको 
टोर् सम्म जलरे् बलटोमल ड्रेर् तर्ल ग्रलभेर् 

सडक ६‚००‚०००।००  

 िडल र्ुं. ८ िक्षित कायाक्रम    
१ िडल र्ुं. ८ आर्न्त्द भिैि मल.पि. प्रलङगणमल व्र्क छलप्रे् बलर्बलसर्कल २‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं. ८ कलकीडलुँडल िलम कलकीको घि  देखख मूक न्त्द र्लपलको घि  १‚००‚०००।००  
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ि ुँदै जलरे् बलटो नर्मलाण 
३ िडल र्ुं. ८ भण्डलिीको घि देखख  आर्न्त्द भैिि पिध्यलर्यसम्मको 

बलटो नर्मलाण गर्ा 
 १‚००‚०००।००  

४ िडल र्ुं. ८ कृष्ण मन्न्त्दि महिर्लबलको घि  देखख स र्लि बस्तीसम्म 
जलरे् बलटो नर्मलाण 

 १‚००‚०००।००  

५ िडल र्ुं. ८ कृष्णििी पिष्टको घि देखख िडल कलयलार्यसम्मको बलटो 
नर्मलाण 

 १‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं. ८ ससप पिकलस तलसर्म महिर्ल १‚००‚०००।००  
७ िडल र्ुं. ८ स्िलस््य पिीिण गर्ा महिर्ल १‚००‚०००।००  
८ िडल र्ुं. ८ बम्ब को हढक िे पलटी नर्मलाण गर्ा महिर्ल १‚५०‚०००।००  
९ िडल र्ुं. ८ िडल र्ुं. ८ सडक ड्रेर् सिसफलई महिर्ल १‚००‚०००।००  
 िडल र्ुं. ८ पूाँन्जगत कायाक्रम    
१ िडल र्ुं. ९ िलचर्लर्य दलिलर्गलउुँ  बलबचोक सडक नर्मलाण सडक ७‚५०‚०००।००  
२ िडल र्ुं. ९ बलबलचोक गज िेर्डलुँडल रे्पलर् डलुँडल सडक नर्मलाण सडक ५‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं. ९ बोगटीको घि ि ुँदै चलपलबोट िमलईर्ो िस्ती 

सििपञ्चलयर् मन्न्त्दि सडक नर्मलाण 
सडक ६‚००‚०००।००  

४ िडल र्ुं. ९ धग्रर्हिर् ससटी मेर्गेट देखख र्यलुँिस्ती मर्कलमर्ल 
मन्न्त्दि ि ुँदै कक्रकेट ग्रलउण्ड सडक नर्मलाण 

सडक ३‚००‚०००।००  

५ िडल र्ुं. ९ कलगेश्ििी मर्ििल ि गोकणेश्िि ससमलर्ल सडक र्यलुँ 
पिष्ण  र्लसमछलरे्को घि जलरे् सडक नर्मलाण 

सडक ३‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं. ९ धलिलपलखो र्क्ष्मी र्लिलयण मन्न्त्दि जलरे् बलटोको ट्रयलक 
नर्मलाण 

सडक १‚००‚०००।००  

७ िडल र्ुं. ९ िलचर्लर्य सिि मन्न्त्दि पयौंबोटे जलरे् बलटोको ट्रयलक 
नर्मलाण 

सडक १‚५०‚०००।००  

८ िडल र्ुं. ९ र्लियणििी द र्लर्को घि ि ुँदै बस्तीको घि नर्स्करे् 
सडक नर्मलाण गर्ा 

सडक २‚००‚०००।००  

९ िडल र्ुं. ९ अयलार्गलउुँ  सििपञ्चलयर् मन्न्त्दि जलरे् गोिेटो बलटो 
नर्मलाण गर्ा 

सडक १‚००‚०००।००  

 िडल र्ुं. ९  िक्षित कायाक्रम    
१ िडल र्ुं. ९ भञ्ज्यलुँङ्गको क िल सुंििण महिर्ल ५०‚०००।००  
२ िडल र्ुं. ९ र्लगदि बलचर्लर्य सलम दलयीक भिर् महिर्ल १‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं. ९ र्लगदि मन्न्त्दि छेउको उध्यलर् नर्मलाण बलर्बलसर्कल १‚००‚०००।००  
४ िडल र्ुं. ९ सििपञ्चलयर् मन्न्त्दि सुंििण जेष्ठ 

र्लगरिक 
५०‚०००।००  

५ िडल र्ुं. ९ चखर्डोर् परियलि टोर् जलरे् सडक दसर्त १‚५०‚०००।००  
६ िडल र्ुं. ९ बलबलचोक न्स्र्त महिर्ल‚ बलर्बलसर्कल एिुं जेष्ठ 

र्लगरिककल र्लधग उध्यलर् नर्मलाण  
 १‚५०‚०००।००  

७ िडल र्ुं. ९ महिर्लिरुर्लई आयमरू्क तर्ल सीप पिकलस तलसर्म महिर्ल १‚००‚०००।००  
८ िडल र्ुं. ९ महिर्ल स्िलस््य तर्ल स्िलस््य स्ियुं सेपिकल स्ति 

बदृ्धधको र्लग असभमूखखकिण कलयाक्रम 
महिर्ल १‚००‚०००।००  
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९ िडल र्ुं. ९ खनतिडल डलुँडल सडक नर्मलाण महिर्ल १‚००‚०००।००  
१० िडल र्ुं. ९ चखण्डोर् य िल क्र्िमल यिूल सचूर्ल केन्त्र नर्मलाण गर्ा  १‚५०‚०००।००  
  पूाँन्जगत कायाक्रम    
१ िलडल र्ुं. १० खरिको बोटबलट मलझबलिी सडक नर्मलाण सडक ९‚००‚०००।००  
२ िलडल र्ुं. १० ढ ुंगेर्गलउुँ  पलटीटलिचौि पेप्सी सडक जोड्रे् खििे डे्रर् 

तर्ल सडक नर्मलाण 
सडक ९‚००‚०००।००  

३ िलडल र्ुं. १० पििेश्िि मिलदेि मन्न्त्दि न्जणोद्िलि  सुंपदल 
सुंििण 

३‚००‚०००।००  

४ िलडल र्ुं. १० समर्चोक देखख िलधलकृष्ण मन्न्त्दि जलरे् बलटो ग्रलभेर् 
गर्ा 

सडक २‚००‚०००।००  

५ िलडल र्ुं. १० पलटीकोचौिमल जेष्ठर्लगरिक उध्यलयर् तर्ल चौतलिी 
नर्मलाण 

चौतलिो 
नर्मलाण 

२‚००‚०००।००  

६ िलडल र्ुं. १० ठक िीको घिबलट मर्ििलखोर्ल सम्म जलरे् सडकको 
ट्रयलक नर्मलाण 

सडक १‚००‚०००।००  

७ िलडल र्ुं. १० खििे जौटलि  सडक नर्मलाण सडक २‚००‚०००।००  
८ िलडल र्ुं. १० पलटीटलि ड मलदेिी सडक नर्मलाण सडक १‚००‚०००।००  
९ िलडल र्ुं. १० खेर्क द पिकलस कलयाक्रम   खेर्क द 

पिकलस 
१‚००‚०००।००  

  िक्षित िगा कायाक्रम    
१ िलडल र्ुं. १० दसर्त िस्ती सभर जलरे् बलटो ड्रेर् तर्ल ग्रलभेर् गर्ा दसर्त ५‚००‚०००।००  
२ िलडल र्ुं. १० दसर्त िस्तीमल ससपमूर्क तलसर्म सुंचलर्र् गर्ा दसर्त १‚००‚०००।००  
३ िलडल र्ुं. १० महिर्लिरुर्लई आय तर्ल सस।पमरू्क तलसर्म सुंचलर्र् 

गरे् 
महिर्ल १‚५०‚०००।००  

४ िलडल र्ुं. १० महिर्ल स्िलस््य सिपिि सुंचलर्र् महिर्ल १‚००‚०००।००  
५ िलडल र्ुं. १० खरिबोट बलर्उध्यलयर् नर्मलाण बलर्बलसर्कल २‚००‚०००।००  

िडा नं ११‚ १२ ि १३ संग सम्िन्धधत योजना विििण 
  पूाँन्जगत कायाक्रम    
१ िडल र्ुं.११ िीिभर क ण्ड देखख र्ितम धलम जलरे् सडक पिस्तलि पूुँन्जगत ५‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.११ समर्र्सलि सिकलिी कलर् को पसर्बलट िीिभर जलरे् 

बलटो ममात सुंभलि 
पूुँन्जगत ३‚००‚०००।००  

३ िडल र्ुं.११ तेज पिर्लयक गटैबलट भमैलर् खलरे्पलर्ी ि ुँदै सििचोक 
जलरे् बलटो नर्मलाण 

पूुँन्जगत ४‚००‚०००।००  

४ िडल र्ुं.११ ककिलतचोक देखख खलरे्पलर्ीसम्म ढर् नर्मलाण पूुँन्जगत ४‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं.११ िीर्सम बोडड ाङ्ग स्कूर्बलट सििचोक जलरे् बलटो 

पिस्तलि 
पूुँन्जगत १‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं.११ समर्र्सलि सिकलिी कलर् को पसर् देखख गोठलटलि 
बोडड ाङ्ग जलरे् गोिेटोबलटो पिस्तलि 

पूुँन्जगत ३‚५०‚०००।००  

७ िडल र्ुं.११ पिर्लयक िस्तीइ जलरे् िीचको चोकबलट पन्श्चम तफा  
जलरे् बलटो  

पूुँन्जगत ४‚००‚०००।००  

८ िडल र्ुं.११ कर्मर्र्ी बलटो नर्मलाण पूुँन्जगत ४‚००‚०००।००  
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९ िडल र्ुं.११ तेजपिर्लयक गणेिस्र्लर् मूनर्को ठूर्ो धल।िो सुंग ै
ििेको कक्रयलप री भिर् नर्मलाणको र्लधग 

पूुँन्जगत २‚००‚०००।००  

१० िडल र्ुं.११ अर्कलप िी स धलि गिृ पछलडीको िस्तीको ढ र् नर्मलाण पूुँन्जगत ३‚००‚०००।००  
११ िडल र्ुं.११ बलर्िलन्ष्ट्रय पिध्यलर्यको भिर् नर्मलाण पूुँन्जगत ४‚००‚०००।००  
१२ िडल र्ुं.११ तेजपिर्लयक गणेि मन्न्त्दि सुंििण तर्ल स धलि पूुँन्जगत २‚००‚०००।००  
१३ िडल र्ुं.११ िलम मन्न्त्दि िलमेश्ििधलम नर्मलाण तर्ल सुंििण पूुँन्जगत २‚००‚०००।००  
 िडल र्ुं.११ र्क्षित िगा कलयाक्रम    
१ िडल र्ुं.११ महिर्ल िमतल असभबदृ्धध कलयाक्रम महिर्ल २‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.११ र्लगरिक सचेतर्ल केन्त्र महिर्ल १‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं.११ प्रनतिलर्य नर्मलाण महिर्ल १‚२०‚०००।००  
४ िडल र्ुं.११ बलर्बलसर्कल पलका  नर्मलाण बलर्बलसर्कल ३‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं.११ ठ र्ो धलिो ममात महिर्ल १‚२०‚०००।००  
६ िडल र्ुं.११ जेष्ठ र्लगरिक भिर् जेष्ठ 

र्लगरिक 
२‚८०‚०००।००  

७ िडल र्ुं.११ दसर्त िस्ती सडक सलपिक गोठलटलि -१ दसर्त २‚८०‚०००।००  
 िडल र्ुं.१२ पूुँन्जगत कलयाक्रम    
१ िडल र्ुं.१२ गणेि मन्न्त्दि देखख पिष्टगलउुँ  सडक कलर्ोपर े सडक ८‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.१२ पणूा पिर्लयक िज िको धलिल सडक कलर्ोपरे सडक ८‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं.१२ ििििमिलदेि देखख समर्चोक सडक सडक १‚००‚०००।००  
४ िडल र्ुं.१२ मर्मोिर्चोक फोसापलका  बजिुंगबर्ी सडकमल ढर् 

नर्मलाण 
ढर् नर्कलस ८‚००‚०००।००  

५ िडल र्ुं.१२ सलपिक गोठलटलि मूर्पलर्ी र्न्जक हदपक के.सी.को घि 
पछलडी ढर् नर्मलाण 

ढर् नर्कलस ३‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं.१२ दर्बिलद ि कलकीको घि पछलडीको पन्श्चम तफा  पणूा 
पिर्लयक मलगा सडक 

सडक ३‚००‚०००।००  

 िडल र्ुं.१२ र्क्षित िगा कलयाक्रम    
१ िडल र्ुं.१२ महिर्लिरुको र्लधग िमतल असभबदृ्धध कलयाक्रम महिर्ल १‚२६‚०००।००  
२ िडल र्ुं.१२ महिर्ल सलम दलयीक भिर् पपपर्बोट चौतलिो ममात महिर्ल २‚९४‚०००।००  
३ िडल र्ुं.१२ यिूल तर्ल बलर्बलसर्कलिरुको र्लधग ई. र्लईिेिी सुंचलर्र् बलर्बलसर्कल

/य िल 
१‚२६‚०००।००  

४ िडल र्ुं.१२ पणूा पिर्लयक य िल क्र्ि सलम दलयीङ्क भिर् ममात  २‚९४‚०००।००  
५ िडल र्ुं.१२ जेष्ठ र्लगरिक धलसमाक अिर्ोकर् तर्ल दसर्त 

असभम खखकिण कलयाक्रम 
जेष्ठ 
र्लगरिक/  
दसर्त 

१‚१२‚०००।००  

६ िडल र्ुं.१२ ससपमरू्क तलसर्म  १‚१२‚०००।००  
७ िडल र्ुं.१२ िलन्न्त्त दीप क्र्ि  सलम दलयीक भिर् नर्मलाण  ३‚३६‚०००।००  
 िडल र्ुं.१३ पूुँन्जगत कलयाक्रम    
१ िडल र्ुं.१३ डोटेर्डिेी देखख दसर्त िस्ती जलरे् सडक सडक ५‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.१३ िलपत्तडलुँडल सभबर सडक सडक २‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं.१३ िडल कलयलार्य पन्श्चम ओिलर्ो बलटोमल ढर् नर्मलाण ढर् नर्मलस १‚००‚०००।००  
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४ िडल र्ुं.१३ िीिेन्त्रचोकबलट िडल कलयलार्य जलरे् सडक सडक १‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं.१३ ओम प कलि सडक नर्मलाण सडक ५‚००‚०००।००  
६ िडल र्ुं.१३ घलिीकोबलटो सडक सडक २‚००‚०००।००  
७ िडल र्ुं.१३ िलन्न्त्त टोर् सडक सडक ३‚००‚०००।००  
८ िडल र्ुं.१३ सर्िलईजटोर् सडक सडक ५‚००‚०००।००  
९ िडल र्ुं.१३ मोर्लन्ष्टक स्कूर्बलट अज ार् चौतलिी जलरे् सडक सडक २‚००‚०००।००  
१० िडल र्ुं.१३ दलमोदि खड्कलको घिबलट पन्श्चम ढर् नर्मलाण ढर् नर्कलस २‚५०‚०००।००  
११ िडल र्ुं.१३ ससद्धकलर्ी मन्न्त्दि  सुंपदल 

सुंििण 
५०‚०००।००  

१२ िडल र्ुं.१३ हिमलर्य टोर् मन्न्त्दि  सुंपदल 
सुंिण 

१‚००‚०००।००  

१३ िडल र्ुं.१३ कलुँडलघलिी सलिाजनर्क िौचलर्य नर्मलाण  १‚००‚०००।००  
 िडल र्ुं.१३ र्क्षित कलयाक्रम    
१ िडल र्ुं.१३ ड्रईसभङ्ग तलसर्म महिर्ल २‚००‚०००।००  
२ िडल र्ुं.१३ स्िलस््य सम्िन्त्धी कलयाक्रम महिर्ल १‚००‚०००।००  
३ िडल र्ुं.१३ महिर्ल ससपमूर्क ि िमतल असभबदृ्धध कलयाक्रम महिर्ल १‚२०‚०००।००  
४ िडल र्ुं.१३ गलन्त्धी स्कूर्कल  पिपन्त्र् बलर्बलसर्कलिरुकल र्लधग बलर्बलसर्कल १‚००‚०००।००  
५ िडल र्ुं.१३ दसर्त तर्ल पिपन्त्र् बलर्बलसर्कलिरुकल र्लधग स्िलस््य 

सिपिि 
दसर्त १‚००‚०००।००  

६ िडल र्ुं.१३ बलर् क्र्ि व्यिस्र्लपर् ि सुंििण बलर्बलसर्क २‚२०‚०००।००  
७ िडल र्ुं.१३ जेष्ठ र्लगरिक भिर् जेष्ठ 

र्लगरिक 
१‚६०‚०००।००  

८ िडल र्ुं.१३ दसर्त भिर् नर्मलाण दसर्त ४‚००‚०००।००  
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आगथाक िषा २०७२/०७३ मा नगिपरिषद् तथा विशेष नगिपरिषद्बाट स्िीकृत भई सम्पधन 
भएका योजनाको विििणः- 

लस.नं. योजनाको विििण संख्या 
१ १ र्लख भन्त्दल कमकल योजर्ल ८२ 
२ १ र्लख देखख ५ र्लख सम्मकल योजर्ल १३३ 
३ ५ देखख १० र्लख सम्मकल योजर्ल ६ 
४ १० र्लख भन्त्दल मलर्ीकल योजर्ल ६ 

जम्मा २२७ 
 

 अर् सूची १२ 

  कमाचलिी पिनर्यम 

 

अर् सूची १३ 

केन्न्त्रय स्तिकल योजर्लः- 

1. पेप्सीकोर्ल ब्रम्िखेर् सडक नर्िन्त्तितल 
2. र्ोकतलन्न्त्रक िहिदमलगा (ब्रम्िखेर् सलतघट्टे धचसलपलर्ी सडक नर्िन्त्तितल) 
3. बलगमती कोरिडोि (गोकणा-स न्त्दिीजर्) 

4. मर्ििल कोरिडोि  

5. र्गिपलसर्कलको भिर् नर्मलाण 

6. एकककृत पयाटर् पूिलाधलि नर्मलाण गलगर्फेदी 
7. बिृत कलगेश्ििी मर्ििल खलरे्पलर्ी योजर्ल (र्गिस्तिीय खलरे्पलर्ी योजर्ल) 
8. िडल र्ुं. ८‚ ९‚ १०‚ ११‚ १२ ि १३ ढर् नर्मलाण 

9. फोिोिमैर्ल ल्यलण्ड कफल्ड सलइड नर्मलाण 

10. आर्लपोट स्िलस््य चौकीर्लई अस्पतलर् नर्मलाण 

11. ससद्धी गणेि उच्च मल.पि.र्लई प्रलपिधधक सििलर्य नर्मलाण गर्ा ससफलरिस गरे् 

12. कलभे्र कट िल सलतघट्टे अधधकलिीगलउुँ  खरीपलखल प ख र्लछी सडक 

13. र्गिस्तिीय छोटो द िीकल प्रम ख सडक 

14. िलगमती सस ुंचलई‚ मर्ििल फलुँट सस ुंचलई‚ कट िलफलुँट सस ुंचलई 
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15. तलमलङ्ग सलुँस्कृनतक सुंग्रलिर्य नर्मलाण गलगर्फेदी 
16. डलुँछी भरबलस खलरे्पलर्ी स्तिोन्त्र्ती 
17. कृपि उपज सुंकर्र् तर्ल पिक्री केन्त्र स्र्लपर्ल 
18. मिलदेि खोर्ल कोरिडोि नर्मलाण िडल र्ुं. २‚ ३‚ ४‚ ५‚ १४ ि १५ 

19. ब ढलनर्र्कण्ड िलर् िल स न्त्दिीजर् स यामण्डर्ी सडक 

20. जगडोर् भञ्ज्यलङ्ग गलम्चल घट्टे बसपलका  बलर् िल हिमदेि िर्गलउुँ  मेर्म्ची ढकलर्गलउुँ  
प ुँिलिगलउुँ  गलगर्फेदी अधधकलिीगलउुँ  चौकी भञ्ज्यलङ्ग सडक 

21. गोका ण सस ुंखडलगलउुँ  र्यलुँगलउुँ  सडक 

22. र्र्ी म र्पलर्ी सडक 

 

न्जल्र्ल स्तिीय योजर्लिरु 

1. र्ोसर्ाङ्ग बोडे सडक 

2. नतििीटोर् मूर्पलर्ी चलुँग  सडक 

3. कलगेश्ििी चक्रपर् स्तिोन्त्र्ती 
4. गलन्त्धी मिलन्त्टलि तेज पिर्लयक सडक 

5.  गलन्त्धी मूर्पलर्ी सडक 

6. िलगमती प र् तेज पिर्लयक िििि मिलदेि सडक 

7. गोठलटलि मूर्पलर्ी बलबलचोक समर्र्चोक सडक 

8. िलउस-जस्प ि-आर्लपोट कलगेश्ििीधलम सडक 

9. कृष्णचौि‚ बस्रे्तगलउुँ ‚ ठ र्लहढक‚ िलखखन्त्टलि ईन्त्रलयणी सडक 

10. भरबलस सिस्िती मन्न्त्दिचोक‚ नतर्ाचोक‚ र्लपलडलुँडल ससमल्सी ब्रम्िखेर् सडक 

11. भैमलर् खलरे्पलर्ी आयोजर्ल स्तिोन्त्र्ती 
12. बलहििी चक्रपर् (बलर् िल र्यलुँपलटी स न्त्दिीजर् गलगर्फेदी ि ुँदै प ख र्लछी जलरे् सडक) 

13. पि.पप.चोक भट्टमलसे श्री आदिा उच्च मल.पि. सिस्ितीचोक सडक 

14. आर्लपोट एकककृत खलरे्पलर्ी आयोजर्ल आर्लपोट 

15. सलतघट्टे खलरे्पलर्ी आयोजर्ल गलगर्फेदी 
16. गलगर्फेदी एकककृत आयोजर्ल गलगर्फेदी 
17. िहिदमलगा (आर्लपोट स न्त्दिीजर् सडक) 

18. बलर् उद्धलि मल.पि. भौनतक पूिलाधलि पिकलस 

19. बलगमती सलन्त्टलिी प ुँिलिगलउुँ  कलभे्र फ यलर्गलउुँ  सडक 
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ईर्लकल स्तिीय योजर्लः- 
1. िलधलकृष्ण मन्न्त्दि बस्रे्तगलउुँ  गोठलटलि सडक 

2. अधधकलिीगलउुँ  कक्रकेट मैदलर् ठ र्लघि बस्तेको हढक सडक 

3. आर्लपोट स न्त्दिीजर् सडक 

4. पेप्सीकोर्ल गीतल मन्न्त्दि बस्रे्तगलउुँ  सडक 

5. िडल र्ुं. १४ गणेिमलर् उध्ययर् प्रनतष्ठलर् जलरे् बलटो  

6. यस र्गिपलसर्कलको िडल र्ुंि १३ ि कल.म.र्.पल. ३५ को ससमलर्लको खििेमल 
ढर्सहितको सडक 

 र्गिस्तिीय योजर्लः 

 

1. पेप्सीकोर्ल गजिकोट सस ुंखडलगलउुँ  सडक 

2. बलबलचोक बिपपपर् ढ ुंगेर्गलउुँ  ि ुँदै र्र्ी नर्स्करे् सडक 

3. मिलर्टलिचोक िलगमती कोरिडोि नर्स्करे् सडक 

4. र्गिस्तिीय कृपि तिकलिी बजलि नर्मलाण  

5. द िसञ्चलि एकर्लरे् भरेश्िि सडक 

6. गणेि मन्न्त्दि िलगमती सडक 

7. र्लरे्श्ििी िलगमती पि.पप.चोक सडक 

8. सलतघट्टे क ुँ इकेर्गलउुँ  िहिदपलका  सडक 

9. सलतघट्टे अधधकलिीगलउुँ  सडक 

10. घट्टेखोर्ल िलखखर्टलि र्लककर्ल सडक 

11. स न्त्दिीजर् सलन्त्टलिी प ुँिलिगलउुँ  कट िल सलतघट्टे सडक 

12. ठ र्लखेर् सलतघट्टे आकलसे बस्रे्तगलउुँ  ससमल्सी सडक 

13. फ यलर्गलउुँ  बसपलका  कलभे्र प ुँिलिगलउुँ  सडक 

14. चौतलिीटलि स्िलस््य चौकी भिर् स यामण्डर्ी पिसमिे गलगर् सडक 

15. भरचोक नर्खखर्धलम सडक 

16. ब्यलन्त्चलडोर् सडक 

17. ठ र्लहढक सलतघट्टे कृपि सडक 


