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 अनसुूची – ४ 

आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ मा संचालन हुने  वस्तीस्तरीय‚ वडास्तरीहुदै एकककृत योजना तजुिमा 
सममततबाट मसफाररस भएका योजनाको वववरणः- 

वडा नं. १ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ पारषी देवी मन्ददर निमााण १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२ सिद्धीगणेश मन्ददर निमााण तथा ममात ि धा १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
३ िेनतदेवी मन्ददर निमााण ५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
४ सशवकारी देवी ममात ि धार १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
५ बाह्रवविे िडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
६ घट्टेखोला म िी क लो ममात १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
७ वडा कार्ाालर् स्र्ाले घटा ह ुँदै िातघट्टे चोक िडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
८ क ईकेल गाउुँ  खािेपािी  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
९ क ईकेलगाउुँ  िेतीदेवी मन्ददर ममात  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१० िातघट्टे खोला सिद्धीगणेश वपपलबोट बाटोको प ल बाटो 

ममात 
१‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 

११ िातघट्टे वपपलबोट मणणसलङ्गेश्वर िडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१२ दसलत बस्ती प वार टोल खत्रीपाखा वपपलबोट िडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१३ िंर् क्त खािेपािी (वपपलबोट र प वार टोल)  १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१४ महहला िाम दानर्क भवि निमााण १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१५ मणणसलङ्गेश्वर मन्ददर सिढी निमााण ५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१६ महादेव खोला अधधकारी गाउुँ  मणणसलङ्गेश्वर स्क ल िोड्िे 

िडक (तल्लो बाटो) 
१‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 

१७ दसलत बस्ती क ख राफमा देणख प वार गाउुँ  खत्री डाुँडा िोड्िे 
सभत्री िडक 

१‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 

१८ दसलत बस्ती महादेव मन्ददर निमााण ५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
१९ धरतोङ टोल ह ुँदै घोले टोल सशवप री िोड्िे िडक  १‚७५‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२० ठाडोबाटो भोलााबोट ह ुँदै स्क ल िोड्िे िडक ३‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२१ ग म्बा ह ुँदै लाथािटोल िडक १‚००‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२२ धचप्लेढ ङ्गे लाथाि टोल सिडी निमााण  १‚५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२३ मािागी गागल मािेटोल खािेपािी ममात ५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 
२४ भोलााबोट िाम दानर्क भवि निमााण १‚५०‚०००।०० १ प ुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 
१ क ईकेलगाउुँ   सिचंाई  १‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
२ इदरार्णी सिद्धीगणेश िात्रा व्र्वस्थापि ७५‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
३ बालबासलका तथा दसलत अदतगात िागररक िचेतिा केदरका 

लाधग 
१‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
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४ महहला लक्षित अदतगात िागररक िचेतिा केदरका लाधग १‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
५ ग म्बा निमााण (िििाती अदतगात) २‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
६ िागररक िचेतिा केदर  १‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
७ दसलत बन्स्त िाम हहक भवि १‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
८ महहला स्वास््र् स्वर् ंिेववका भ्रमण १‚००‚०००।०० १ लक्षित िम ह 
 

वडा नं. २ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ माझगाउुँको पोखरी ममात २‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
२ सभमिेिथाि मन्ददर ममात ३‚५०‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
३ सभमेश्वर मन्ददर ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
४ पाल्पाली डाुँडा ग्राभेल १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
५ ठ लाहढकबाट आलापोट िािे िडक १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
६ दशरथ थापाको घर िािे िडक ग्राभेल १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
७ ठ लाहढक देणख पाखा बाटो (कृवष िडक) २‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
८ िेनतदेवी मन्ददर ममात ५०‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
९ मिकामिा मन्ददर ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
१० राम िािकी मन्ददर ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
११ खािेपािी पुँधेरो ममातका लाधग १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
१२ पािीवविाटार वाटो िारार्णको घरदेणख दसलत वस्तीिम्म 

िडक ममात 
१‚५०‚०००।०० २ प ुँन्िगत 

१३ ज्वालादेवी मन्ददर ममात ५०‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
१४ पारी गणेश बहाद रको घरबाट िाववक ५ िम्बर िािे िडक 

ममात 
१‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 

१५ ववश्ि को घरदेखी रमेशको घरिम्म िािे बाटो १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 
१६ महाकाली मन्ददर ममात १‚००‚०००।०० २ प ुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 
१ महहला कार्ाक्रम अदतगात खािेपािी ३‚००‚०००।०० २ लक्षित िम ह 
२ बालबासलका कार्ाक्रम अदतगात  २‚००‚०००।०० २ लक्षित िम ह 
३ िििाती कार्ाक्रम अदतगात  १‚००‚०००।०० २ लक्षित िम ह 
४ महहला कार्ाक्रम अदतगात  १‚००‚०००।०० २ लक्षित िम ह 
 

वडा नं. १४ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ िादटारी डडल (खहरे िािे क लो) देणख कृष्ण मन्ददर िम्मको 
बाटो ममात  

१०‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 

२ ध ले प ल देणख कृष्ण मन्ददरिम्मको बाटो  ममात २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 
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३ काभे्र प लदेणख प वारगाउुँ  िम्मको बाटो ममात २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 
४ ढकालगाउुँ लक्ष्मीिारार्ण मन्ददरदेणख कृष्ण मन्ददर िम्मको 

बाटो ममात 
२‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 

५ भोलेटार गाउुँको बाटो ममात  २‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 
६ िादटारी चापकोबोट देखी कडोल िम्मको बाटो ममात १‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 
७ खहरे िम्म िादटारी डडल देणखको बाटो निमााण १‚००‚०००।०० १४ प ुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 
१ महहला ववकाि कार्ाक्रम ३‚००‚०००।०० १४ लक्षित िम ह 
२ बालबासलका कार्ाक्रम अदतगात (धचल्रेि पाका ) १‚००‚०००।०० १४ लक्षित िम ह 
३ बाल क्लबहरुको लाधग १‚००‚०००।०० १४ लक्षित िम ह 
४ िििाती लक्षित कार्ाक्रम अदतगात १‚००‚०००।०० १४ लक्षित िम ह 
५ बदृ्धबदृ्धाहरु लक्षित कार्ाक्रम अदतगात १‚००‚०००।०० १४ लक्षित िम ह 
     
 

वडा नं. ३ र १५ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

  पनू्जगत तफि ः    
सि.
ि.ं 

ठेगािा 
 

ववनिर्ोन्ित सशषाक र्ोििाको 
िाम 

ववनिर्ोन्ित 
रकम 

कैफफर्
त 

१ वडा ि.ं१५ ठूलाखेत आकाशी िडक िडक ५‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं१५ फ र्ालगाउुँ ‚ टार‚ काभे्र प वाुँरगाउुँ िडक िडक ५‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं१५ गणेश मन्ददर बागमती िडक िडक ५‚००‚०००।००  
४ वडा ि ं१५ िडक ममात तथा िर्ाुँ िडक ट्रर्ाक निमााण िडक १‚००‚०००।००  
५ वडा ि ं१५ आलापोट स्वास््र्चौकीमा स्वास््र् कार्ाक्रम िचंालि स्वास््र् १‚००‚०००।००  
६ वडा ि ं१५ आलापोट एफककृत खािेपािी आर्ोििा र भएका 

ईिार‚ क वा‚ धारा ममात 
खािेपिी १‚५०‚०००।००  

७ वडा ि ं१५ बालबबकाि मा.वव. पहहरो निर्दत्रण पहहरो 
निर्दत्रण 

१‚००‚०००।००  

८ वडा ि ं१५ ध लेपलू‚ ठ लाखेत‚ आकाशी सिचंाई सिचंाई १‚००‚०००।००  
९ वडा ि ं१५ िावािनिक िग्गा िरंिण तथा रेखाङ्कि प्रनत 

िंरिण 
१‚००‚०००।००  

१० वडा ि ं१५ कृष्णप्रणामी मन्ददर िरंिण िंपदा 
िंरिण 

७५‚०००।००  

११ वडा ि ं१५ अमरिाथ बाबा महादेव मन्ददर  िंपदा 
िंरिण 

७५‚०००।००  

१२ वडा ि ं१५ कृवष िडक िडक १‚००‚०००।००  
१३ वडा ि ं१५ बालववकाि मा.वव. सशिा ५०‚०००।००  
१४ वडा ि ं१५ महादेव खोला दार्ाुँ/बार्ाुँ रेखाङ्कि िंरिण ५०‚०००।००  
  िम्मा    
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  लक्षित कायिक्रम तफि     
१ वडा ि ं१५ िरिफाई तथा खािेपािी कार्ाक्रम महहला ७५‚०००।००  
२ वडा ि ं१५ सिपम लक तासलम महहला ७५‚०००।००  
३ वडा ि ं१५ िागररक िचेतिा केदरलाई तासलम महहला १‚००‚०००।००  
  िम्मा    
१ वडा ि ं१५ धारापाखामा बालमैत्री पाका  निमााण बालबासलका १‚७५‚०००।००  
२ वडा ि ं१५ खेलक द िामाग्री खररद तथा प स्तक खररद  ७५‚०००।००  
  िम्मा    
१ वडा ि ं१५ ववपदि दसलत तथा िििानत िम दार्मा शौचालर् 

निमााण 
िििानत १‚००‚०००।००  

२ वडा ि ं१५ गणेश मन्ददर िात्रा व्र्वस्थापि िंकृती 
िंरिण 

६२‚५००।००  

३ वडा ि ं१५ दसलत वस्ती अगाडीको पीपलबोटमा चौतारो तथा िेष्ठ 
िगररक ववश्रामस्थल निमााण 

िेष्ठिागरर
क 

१‚००‚०००।००  

४ वडा ि ं१५ असभम णखकरण तथा सिपमूलक तासलम दसलत/िि
िानत 

१‚२५‚५००।००  

  िम्मा    
१ वडा ि.ं ३ िाथेश्वरी बागमती वव.पी. चोक िडक िडक ५‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं ३ कृष्णचर बस्िेत गाउुँ  ठूला हढक िडक िडक ५‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं ३ ववसमरे िूर्ामण्डली ओदादची िडक िडक ५‚००‚०००।००  
४ वडा ि.ं ३ भईरहेको िडक ममात तथा िार्ुँ िडक निमााण िडक १‚५०‚०००।००  
५ वडा ि.ं ३ स्वास््र् िम्वन्दधत ििचेतिा म लक कार्ाक्रम 

िंचालि 
 १‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं ३ आलापोट एफककृत  खािेपािी व्र्वस्थापि तथा ईिार‚ 
क वा‚ धारा‚ पधेरा ममात र िंरिण 

खािेपािी १‚५०‚०००।००  

७ वडा ि.ं ३ भूिरंिण तथा िदी कटाि निर्दत्रण पहहरो 
रोकथाम 

१‚००‚०००।००  

८ वडा ि.ं ३ सिदध स्रो सिचंाई सिचंाई १‚००‚०००।००  
९ वडा ि.ं ३ िावािनिक िग्गा िरंिण सिमाङकि तथा रेखाङ्कि पनता 

िंरिण 
१‚००‚०००।००  

१० वडा ि.ं ३ मठ मन्ददर तथा िंकृती िंरिण िंपदा 
िंरिण 

५०‚०००।००  

११ वडा ि.ं ३ कृवष िढक  १‚००‚०००।००  
१२ वडा ि.ं ३ िाथेश्वरी प्रा.वव. सशिा ५०‚०००।००  
 वडा ि.ं ३ लक्षित वगा    
१ वडा ि.ं ३ महहला िरिफाई तथा खािेपािी कार्ाक्म महहला ७५‚०००।००  
२ वडा ि.ं ३ महहला सिपमूलक तासलम महहला ७५‚०००।००  
३ वडा ि.ं ३ िागररक िचेतिा केदरको लाधग तासलम महहला १‚००‚०००।००  
४ वडा ि.ं ३ वपप्लेखोल्िा बालमैत्री पाका  निमााण बालबासलका १‚००‚०००।००  
५ वडा ि.ं ३ थापाचौर खेलक द मदैाि निमााण बालबासलका ७५‚०००।००  
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६ वडा ि.ं ३ खेलक द िामाग्री तथा प स्तक खररद बालबासलका ७५‚०००।००  
७ वडा ि.ं ३ ववपदि दसलत तथा िििानत िम दार्मा शौचालर् 

निमााण तथा िरिफाई 
दसलत/िि
िानत 

१‚००‚०००।००  

८ वडा ि.ं ३ िाथेश्वरी मन्ददर िात्रा व्र्वस्थापि तथा िंस्कृती 
िंरिण 

िििानत ६२‚५००।००  

९ वडा ि.ं ३ िेष्ठिागररक ववश्राम स्थल निमााण िेष्ठ 
िागररक 

१‚००‚०००।००  

१० वडा ि.ं ३ दसलत तथा िाििानतको लाधग असभम णखकरण तथा 
सिपववकाि तासलम 

दसलत/िि
िानत 

१‚२५‚५००।००  

 

वडा नं. ४ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ वाग्मतीफाुँट भटमािे कृवष िडक निमााण (निरदतरता) ५‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
२ बत्रवेणी मागा निमााण ३‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
३ सिद ंरखा खहरेबाटो निमााण बबस्तार ३‚५०‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
४ चाुँपाटारी वपपलबोट ट्रादिसमटर बाटो भ-ूिंरिण बाटो निमााण ३‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
५ ढकालटोल ढल निमााण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
६ महादेव खोला फाुँट गोरेटो बाटो १‚५०‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
७ चापाटारी वपपलबोट सिमल्िी सिढी बाटो निमााण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
८ िगे्र धारा म ल िंरिण १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 
९ थापाडाुँडा ईििार बाटो निमााण निमााण ममात १‚००‚०००।०० ४ पूुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 
१ स्वास््र् केदर व्र्वस्थापि १‚००‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
२ आर् वेद औषधालर् व्र्वस्थापि ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
३ र् वा सिप म लक कार्ाक्रम १‚५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
४ दसलत‚ िििाती िमता ववकाि १‚००‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
५ महहला लक्षित िमता ववकाि १‚५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
६ कृवष तासलम ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
७ िागररक िचेतिा केदर सिपम लक तासलम ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
८ िाुँस्कृनतक िंरिण गणेश भैरव ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 

 

वडा नं. १६ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ भरेश्वर एकिाले िडक निमााण ४‚५०‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
२ िरस्वती मन्ददर भटमािे चोक ढल निमााण २‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
३ भण्डारी टोल आगे पुँधेरो बाटो २‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
४ निणखलेश्वर धाम बाटो निमााण ५‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
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५ आुँगे क ईकेल टोल िािे बाटो १‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
६ मट्र्ाङ्ग्री हढक ढाके्रडाुँडा िडक ३‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
७ ढ ंगािा गाउुँ  आुँगे ित्र्ाटार २‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 
८ भरेश्वर मन्ददर व्र्वस्थापि १‚००‚०००।०० १६ प ुँिीगत 

लक्षित वगि अधतगित 
१ आदशा मा.वव. सशश  किा िंचालि १‚००‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
२ िहहद आदशा क्र्ाम्पि िचंालि २‚००‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
३ र् वा सिप म लक कार्ाक्रम ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
४ दसलत िििाती िमता ववकाि १‚००‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
५ महहला लक्षित िमता ववकाि सिलाई एडभादि १‚५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
६ कृवष तासलम ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 
७ िागररक िचेतिा केदर सिपम लक तासलम ५०‚०००।०० ४ लक्षित िम ह 

 

वडा नं. ५ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ ब्रम्हखेल ढ ंगे धारा प िःनिमााण १५‚००‚०००।०० ५ पूुँन्िगत 
२ ररिाल टार उकालो बाटो पािी ट्र्ाङ्की िम्म ढलाि ५‚००‚०००।०० ५ पूुँन्िगत 
३ पौडेल टोल ि वेदी टोल बाटो वाल निमााण ४‚००‚०००।०० ५ पूुँन्िगत 
४ माझीको घर पछाडी फक्रर्ाप त्री ट्रष्ट १‚००‚०००।०० ५ पूुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 

१ िस्प र महहला िम ह भवि प्लाष्टर गिा १‚००‚०००।०० ५ लक्षित िम ह 
२ ररिालटार क वा निमााण १‚००‚०००।०० ५ लक्षित िम ह 
३ िाउिे पुँधेरो पहहरो निर्दत्रण २‚००‚०००।०० ५ लक्षित िम ह 
४ द र िचंार पछाडी िहरे खहरे िडक वाल निमााण (राम 

खवाि घर पछाडी) 
२‚००‚०००।०० ५ लक्षित िम ह 

५ लक्षित वगा सशषाकको बाुँकी रकम पनछ निणार् गिे गरी 
निणार् भएको 

२‚६२‚५००।०० ५ लक्षित िम ह 

 

वडा नं. ६ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ चम्पक वविार्क प्रा.वव. भवि प िःनिमााण १०‚००‚०००।०० ६ पूुँन्िगत 
२ गणेश स्थाि देखी िर्ाुँपाटी िडक निमााण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्िगत 
३ सिखंडा गाउुँ खोररर्ा बाटो निमााण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्िगत 
४ िािी कािीको घरम िी पहहरो वाल निमााण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 
५ ित्र्ाटार पुँह च मागा १‚००‚०००।०० ६ लक्षित िम ह 
६ कोलमतेश्वर मन्ददर प्राङ्गणमा ध्र्ाि केदर निमााण ५‚००‚०००।०० ६ लक्षित िम ह 
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७ लक्षित वगा सशषाकको बाुँकी रकम पनछ निणार् गिे गरी 
निणार् भएको 

२‚६२‚०००।०० ५ लक्षित िम ह 

 

वडा नं ७ संग सम्वन्धित योजनाहरु वववरण 

मस.न.ं योजनाको नाम ववतनयोन्जत रकम वडा न.ं कैकफयत 

१ सििडोल िडक ग्राभेल ३‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 
२ िौउटार पेप्िी कोला िडक ग्राभेल ४‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 
३ गिरकोट सिखंडा गाउुँ  िडक रेि ग्राभेल ७‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 
४ थली आकाि देवी मागा ह ुँदै कोलमतेश्वर मन्ददर बागमती 

िडक ग्राभेल 
७‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 

५ काल्चा घर म िीको िडक ह ुँदै ढ ंगेचौर गिरकोट िडक ग्राभेल ५‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 
६ आगेटार बाटो ग्राभेल २‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 
७ सभत्री िौउटार िडक ड माखाल चौर रेि निमााण २‚००‚०००।०० ७ पूुँन्िगत 

लक्षित वगि अधतगित 

१ ध्र व प डािैिीको घर िन्िक डडप बोररङ १‚५०‚०००।०० ७ लक्षित िम ह 
२ िािो थली काकी धारो बबि ङ्खे टोल ट्रष्ट २‚००‚०००।०० ७ लक्षित िम ह 
३ वाल क मारी मन्ददर पाटी निमााण २‚००‚०००।०० ७ लक्षित िम ह 
४ बबि ङ्खे टोल ह्र्मू पाईप ववछ्र्ाउिे १‚५०‚०००।०० ७ लक्षित िम ह 
५ लक्षित वगाको बाुँकी रकम पनछ निणार् गिे गरी निणार् 

भएको 
३‚५०‚०००।०० ७ लक्षित िम ह 

 

वडा नं ८‚ ९ र १० संग सम्वन्धित योजना वववरण 

सि.
ि.ं 

ठेगािा 
 

ववनिर्ोन्ित सशषाक र्ोििाको 
िाम 

ववनिर्ोन्ित 
रकम 

कैफफर्त 

१ वडा ि.ं ८ वडा ि ं८ को महाकाल भरैब मन्ददर देणख चासलिे 
दोबाटो िम्म िािे बाटोमा रेि र ग्राभेल 

िडक ६‚००‚०००।००  

२ वडा ि.ं ८ पीपलबोट बिपाका  देणख ट्रान्दमटर लक्ष्मी िारार्ण 
चोक िािे िडकमा रेि र ग्राभेल 

िडक ८‚००‚०००।००  

३ वडा ि.ं ८ मूलपािी गोठाटार सिमािाको पीपलबोट देणख शान्दत 
मागा कृष्ण मन्ददर िािे बाटोमा रेि र ग्राभेल 

िडक ५‚००‚०००।००  

४ वडा ि.ं ८ प्रकाश ररिालको घर  देणख बाि  वोहराको घरिम्मको 
बाटोमा रेि र ग्राभेल 

िडक ५‚००‚०००।००  

५ वडा ि.ं ८ पेप्िीब्रम्हखेल िडक देणख गीता मन्ददर ह ुँदै बस्िेतको 
टोल िम्म िािे बाटोमा रेि तथा ग्राभेल 

िडक ६‚००‚०००।००  

 वडा ि.ं ८ लक्षित कायिक्रम    
१ वडा ि.ं ८ आिदद भरैव मा.वव. प्राङगणमा व्लक छाप्िे बालबासलका २‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं ८ काकीडाुँडा राम काकीको घर  देणख मूक दद थापाको घर  १‚००‚०००।००  
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ह ुँदै िािे बाटो निमााण 
३ वडा ि.ं ८ भण्डारीको घर देणख  आिदद भैरव ववध्र्ालर्िम्मको 

बाटो निमााण गिा 
 १‚००‚०००।००  

४ वडा ि.ं ८ कृष्ण मन्ददर महहलाबाको घर  देणख ि िार बस्तीिम्म 
िािे बाटो निमााण 

 १‚००‚०००।००  

५ वडा ि.ं ८ कृष्णहरी ववष्टको घर देणख वडा कार्ाालर्िम्मको बाटो 
निमााण 

 १‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं ८ सिप ववकाि तासलम महहला १‚००‚०००।००  
७ वडा ि.ं ८ स्वास््र् परीिण गिा महहला १‚००‚०००।००  
८ वडा ि.ं ८ बम्ब को हढक रे पाटी निमााण गिा महहला १‚५०‚०००।००  
९ वडा ि.ं ८ वडा ि.ं ८ िडक रेि िरिफाई महहला १‚००‚०००।००  
 वडा ि.ं ८ पूूँन्जगत कायिक्रम    
१ वडा ि.ं ९ वाचिालर् दाहालगाउुँ  बाबचोक िडक निमााण िडक ७‚५०‚०००।००  
२ वडा ि.ं ९ बाबाचोक गि रेलडाुँडा िेपाल डाुँडा िडक निमााण िडक ५‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं ९ बोगटीको घर ह ुँदै चापाबोट रमाईलो वस्ती 

सशवपञ्चार्ि मन्ददर िडक निमााण 
िडक ६‚००‚०००।००  

४ वडा ि.ं ९ धग्रिहहल सिटी मेिगेट देणख िर्ाुँवस्ती मिकामिा 
मन्ददर ह ुँदै फक्रकेट ग्राउण्ड िडक निमााण 

िडक ३‚००‚०००।००  

५ वडा ि.ं ९ कागेश्वरी मिहरा र गोकणेश्वर सिमािा िडक िर्ाुँ 
ववष्ण  लासमछािेको घर िािे िडक निमााण 

िडक ३‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं ९ धारापाखो लक्ष्मी िारार्ण मन्ददर िािे बाटोको ट्रर्ाक 
निमााण 

िडक १‚००‚०००।००  

७ वडा ि.ं ९ वाचिालर् सशव मन्ददर पर्ौंबोटे िािे बाटोको ट्रर्ाक 
निमााण 

िडक १‚५०‚०००।००  

८ वडा ि.ं ९ िारर्णहरी द लालको घर ह ुँदै बस्तीको घर निस्किे 
िडक निमााण गिा 

िडक २‚००‚०००।००  

९ वडा ि.ं ९ अर्ाालगाउुँ  सशवपञ्चार्ि मन्ददर िािे गोरेटो बाटो 
निमााण गिा 

िडक १‚००‚०००।००  

 वडा ि.ं ९  लक्षित कायिक्रम    
१ वडा ि.ं ९ भञ्ज्र्ाुँङ्गको क वा िंरिण महहला ५०‚०००।००  
२ वडा ि.ं ९ िागदह बाचिालर् िाम दार्ीक भवि महहला १‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं ९ िागदह मन्ददर छेउको उध्र्ाि निमााण बालबासलका १‚००‚०००।००  
४ वडा ि.ं ९ सशवपञ्चार्ि मन्ददर िरंिण िेष्ठ 

िागररक 
५०‚०००।००  

५ वडा ि.ं ९ चखिडोल पररर्ार टोल िािे िडक दसलत १‚५०‚०००।००  
६ वडा ि.ं ९ बाबाचोक न्स्थत महहला‚ बालबासलका एव ंिेष्ठ 

िागररकका लाधग उध्र्ाि निमााण  
 १‚५०‚०००।००  

७ वडा ि.ं ९ महहलाहरुलाई आर्मलूक तथा िीप ववकाि तासलम महहला १‚००‚०००।००  
८ वडा ि.ं ९ महहला स्वास््र् तथा स्वास््र् स्वर् ंिेववका स्तर 

बदृ्धधको लाग असभमूणखकरण कार्ाक्रम 
महहला १‚००‚०००।००  
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९ वडा ि.ं ९ खनतवडा डाुँडा िडक निमााण महहला १‚००‚०००।००  
१० वडा ि.ं ९ चखण्डोल र् वा क्लवमा र्वूा िचूिा केदर निमााण गिा  १‚५०‚०००।००  
  पूूँन्जगत कायिक्रम    
१ वाडा ि.ं १० खररको बोटबाट माझबारी िडक निमााण िडक ९‚००‚०००।००  
२ वाडा ि.ं १० ढ ंगेलगाउुँ  पाटीटारचौर पेप्िी िडक िोड्िे खहरे रेि 

तथा िडक निमााण 
िडक ९‚००‚०००।००  

३ वाडा ि.ं १० ववशेश्वर महादेव मन्ददर न्िणोद्वार  िंपदा 
िंरिण 

३‚००‚०००।००  

४ वाडा ि.ं १० समलचोक देणख राधाकृष्ण मन्ददर िािे बाटो ग्राभेल 
गिा 

िडक २‚००‚०००।००  

५ वाडा ि.ं १० पाटीकोचौरमा िेष्ठिागररक उध्र्ार्ि तथा चौतारी 
निमााण 

चौतारो 
निमााण 

२‚००‚०००।००  

६ वाडा ि.ं १० ठक रीको घरबाट मिहराखोला िम्म िािे िडकको 
ट्रर्ाक निमााण 

िडक १‚००‚०००।००  

७ वाडा ि.ं १० खहरे िौटार  िडक निमााण िडक २‚००‚०००।००  
८ वाडा ि.ं १० पाटीटार ड मादेवी िडक निमााण िडक १‚००‚०००।००  
९ वाडा ि.ं १० खेलक द ववकाि कार्ाक्रम   खेलक द 

ववकाि 
१‚००‚०००।००  

  लक्षित वगि कायिक्रम    
१ वाडा ि.ं १० दसलत वस्ती सभत्र िािे बाटो रेि तथा ग्राभेल गिा दसलत ५‚००‚०००।००  
२ वाडा ि.ं १० दसलत वस्तीमा सिपमूलक तासलम िचंालि गिा दसलत १‚००‚०००।००  
३ वाडा ि.ं १० महहलाहरुलाई आर् तथा सि।पमलूक तासलम िचंालि 

गिे 
महहला १‚५०‚०००।००  

४ वाडा ि.ं १० महहला स्वास््र् सशववर िंचालि महहला १‚००‚०००।००  
५ वाडा ि.ं १० खररबोट बालउध्र्ार्ि निमााण बालबासलका २‚००‚०००।००  

वडा नं ११‚ १२ र १३ संग सम्वन्धित योजना वववरण 
  पूूँन्जगत कायिक्रम    
१ वडा ि.ं११ वीरभर क ण्ड देणख िवतम धाम िािे िडक ववस्तार पूुँन्िगत ५‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं११ समलििार िहकारी काल को पिलबाट वीरभर िािे 

बाटो ममात िंभार 
पूुँन्िगत ३‚००‚०००।००  

३ वडा ि.ं११ तेि वविार्क गटैबाट भमैाल खािेपािी ह ुँदै सशवचोक 
िािे बाटो निमााण 

पूुँन्िगत ४‚००‚०००।००  

४ वडा ि.ं११ फकरातचोक देणख खािेपािीिम्म ढल निमााण पूुँन्िगत ४‚००‚०००।००  
५ वडा ि.ं११ वीििम बोडड ाङ्ग स्कूलबाट सशवचोक िािे बाटो 

ववस्तार 
पूुँन्िगत १‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं११ समलििार िहकारी काल को पिल देणख गोठाटार 
बोडड ाङ्ग िािे गोरेटोबाटो ववस्तार 

पूुँन्िगत ३‚५०‚०००।००  

७ वडा ि.ं११ वविार्क वस्तीइ िािे वीचको चोकबाट पन्श्चम तफा  
िािे बाटो  

पूुँन्िगत ४‚००‚०००।००  

८ वडा ि.ं११ कलमथली बाटो निमााण पूुँन्िगत ४‚००‚०००।००  
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९ वडा ि.ं११ तेिवविार्क गणेशस्थाि मूनिको ठूलो धा।रो िंग ै
रहेको फक्रर्ाप त्री भवि निमााणको लाधग 

पूुँन्िगत २‚००‚०००।००  

१० वडा ि.ं११ अलकाप री ि धार गहृ पछाडीको वस्तीको ढ ल निमााण पूुँन्िगत ३‚००‚०००।००  
११ वडा ि.ं११ बालरान्ष्ट्रर् ववध्र्ालर्को भवि निमााण पूुँन्िगत ४‚००‚०००।००  
१२ वडा ि.ं११ तेिवविार्क गणेश मन्ददर िरंिण तथा ि धार पूुँन्िगत २‚००‚०००।००  
१३ वडा ि.ं११ राम मन्ददर रामेश्वरधाम निमााण तथा िंरिण पूुँन्िगत २‚००‚०००।००  
 वडा ि.ं११ लक्षित वगा कार्ाक्रम    
१ वडा ि.ं११ महहला िमता असभबदृ्धध कार्ाक्रम महहला २‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं११ िागररक िचेतिा केदर महहला १‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं११ प्रनतिालर् निमााण महहला १‚२०‚०००।००  
४ वडा ि.ं११ बालबासलका पाका  निमााण बालबासलका ३‚००‚०००।००  
५ वडा ि.ं११ ठ लो धारो ममात महहला १‚२०‚०००।००  
६ वडा ि.ं११ िेष्ठ िागररक भवि िेष्ठ 

िागररक 
२‚८०‚०००।००  

७ वडा ि.ं११ दसलत वस्ती िडक िाववक गोठाटार -१ दसलत २‚८०‚०००।००  
 वडा ि.ं१२ पूुँन्िगत कार्ाक्रम    
१ वडा ि.ं१२ गणेश मन्ददर देणख ववष्टगाउुँ  िडक कालोपत्र े िडक ८‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं१२ पणूा वविार्क हि रको धारा िडक कालोपते्र िडक ८‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं१२ हरहरमहादेव देणख समलचोक िडक िडक १‚००‚०००।००  
४ वडा ि.ं१२ मिमोहिचोक फोिापाका  बिरंगबली िडकमा ढल 

निमााण 
ढल निकाि ८‚००‚०००।००  

५ वडा ि.ं१२ िाववक गोठाटार मूलपािी िन्िक हदपक के.िी.को घर 
पछाडी ढल निमााण 

ढल निकाि ३‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं१२ दलबहाद र काकीको घर पछाडीको पन्श्चम तफा  पणूा 
वविार्क मागा िडक 

िडक ३‚००‚०००।००  

 वडा ि.ं१२ लक्षित वगा कार्ाक्रम    
१ वडा ि.ं१२ महहलाहरुको लाधग िमता असभबदृ्धध कार्ाक्रम महहला १‚२६‚०००।००  
२ वडा ि.ं१२ महहला िाम दार्ीक भवि वपपलबोट चौतारो ममात महहला २‚९४‚०००।००  
३ वडा ि.ं१२ र्वूा तथा बालबासलकाहरुको लाधग ई. लाईवेरी िंचालि बालबासलका

/र् वा 
१‚२६‚०००।००  

४ वडा ि.ं१२ पणूा वविार्क र् वा क्लव िाम दार्ीङ्क भवि ममात  २‚९४‚०००।००  
५ वडा ि.ं१२ िेष्ठ िागररक धासमाक अवलोकि तथा दसलत 

असभम णखकरण कार्ाक्रम 
िेष्ठ 
िागररक/  
दसलत 

१‚१२‚०००।००  

६ वडा ि.ं१२ सिपमलूक तासलम  १‚१२‚०००।००  
७ वडा ि.ं१२ शान्दत दीप क्लव  िाम दार्ीक भवि निमााण  ३‚३६‚०००।००  
 वडा ि.ं१३ पूुँन्िगत कार्ाक्रम    
१ वडा ि.ं१३ डोटेलडरेी देणख दसलत वस्ती िािे िडक िडक ५‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं१३ हाविडाुँडा सभबत्र िडक िडक २‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं१३ वडा कार्ाालर् पन्श्चम ओरालो बाटोमा ढल निमााण ढल निमाि १‚००‚०००।००  
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४ वडा ि.ं१३ वीरेदरचोकबाट वडा कार्ाालर् िािे िडक िडक १‚००‚०००।००  
५ वडा ि.ं१३ ओम प कार िडक निमााण िडक ५‚००‚०००।००  
६ वडा ि.ं१३ घारीकोबाटो िडक िडक २‚००‚०००।००  
७ वडा ि.ं१३ शान्दत टोल िडक िडक ३‚००‚०००।००  
८ वडा ि.ं१३ ििराईिटोल िडक िडक ५‚००‚०००।००  
९ वडा ि.ं१३ मोिान्ष्टक स्कूलबाट अि ाि चौतारी िािे िडक िडक २‚००‚०००।००  
१० वडा ि.ं१३ दामोदर खड्काको घरबाट पन्श्चम ढल निमााण ढल निकाि २‚५०‚०००।००  
११ वडा ि.ं१३ सिद्धकाली मन्ददर  िंपदा 

िंरिण 
५०‚०००।००  

१२ वडा ि.ं१३ हहमालर् टोल मन्ददर  िंपदा 
िंिण 

१‚००‚०००।००  

१३ वडा ि.ं१३ काुँडाघारी िावािनिक शौचालर् निमााण  १‚००‚०००।००  
 वडा ि.ं१३ लक्षित कार्ाक्रम    
१ वडा ि.ं१३ रईसभङ्ग तासलम महहला २‚००‚०००।००  
२ वडा ि.ं१३ स्वास््र् िम्वदधी कार्ाक्रम महहला १‚००‚०००।००  
३ वडा ि.ं१३ महहला सिपमूलक र िमता असभबदृ्धध कार्ाक्रम महहला १‚२०‚०००।००  
४ वडा ि.ं१३ गादधी स्कूलका  ववपदि बालबासलकाहरुका लाधग बालबासलका १‚००‚०००।००  
५ वडा ि.ं१३ दसलत तथा ववपदि बालबासलकाहरुका लाधग स्वास््र् 

सशववर 
दसलत १‚००‚०००।००  

६ वडा ि.ं१३ बाल क्लव व्र्वस्थापि र िंरिण बालबासलक २‚२०‚०००।००  
७ वडा ि.ं१३ िेष्ठ िागररक भवि िेष्ठ 

िागररक 
१‚६०‚०००।००  

८ वडा ि.ं१३ दसलत भवि निमााण दसलत ४‚००‚०००।००  
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आर्थिक वर्ि २०७२/०७३ मा नगरपररर्द् तथा ववशेर् नगरपररर्द्बाट स्वीकृत भई सम्पधन 
भएका योजनाको वववरणः- 

मस.नं. योजनाको वववरण संख्या 
१ १ लाख भददा कमका र्ोििा ८२ 
२ १ लाख देणख ५ लाख िम्मका र्ोििा १३३ 
३ ५ देणख १० लाख िम्मका र्ोििा ६ 
४ १० लाख भददा माथीका र्ोििा ६ 

जम्मा २२७ 
 

 अि िूची १२ 

  कमाचारी ववनिर्म 

 

अि िूची १३ 

केन्दरर् स्तरका र्ोििाः- 

1. पेप्िीकोला ब्रम्हखेल िडक निरदतरता 
2. लोकतान्दत्रक शहहदमागा (ब्रम्हखेल िातघट्टे धचिापािी िडक निरदतरता) 
3. बागमती कोररडोर (गोकणा-ि ददरीिल) 

4. मिहरा कोररडोर  

5. िगरपासलकाको भवि निमााण 

6. एफककृत पर्ाटि पूवााधार निमााण गागलफेदी 
7. बहृत कागेश्वरी मिहरा खािेपािी र्ोििा (िगरस्तरीर् खािेपािी र्ोििा) 
8. वडा िं. ८‚ ९‚ १०‚ ११‚ १२ र १३ ढल निमााण 

9. फोहोरमैला ल्र्ाण्ड फफल्ड िाइड निमााण 

10. आलापोट स्वास््र् चौकीलाई अस्पताल निमााण 

11. सिद्धी गणेश उच्च मा.वव.लाई प्राववधधक सशिालर् निमााण गिा सिफाररि गिे 

12. काभे्र कट वा िातघट्टे अधधकारीगाउुँ  खत्रीपाखा प ख लाछी िडक 

13. िगरस्तरीर् छोटो द रीका प्रम ख िडक 

14. वागमती सिचंाई‚ मिहरा फाुँट सिचंाई‚ कट वाफाुँट सिचंाई 
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15. तामाङ्ग िाुँस्कृनतक िंग्राहलर् निमााण गागलफेदी 
16. डाुँछी भरबाि खािेपािी स्तरोदिती 
17. कृवष उपि िंकलि तथा ववक्री केदर स्थापिा 
18. महादेव खोला कोररडोर निमााण वडा िं. २‚ ३‚ ४‚ ५‚ १४ र १५ 

19. ब ढानिलकण्ड वाल वा ि ददरीिल ि र्ामण्डली िडक 

20. िगडोल भञ्ज्र्ाङ्ग गाम्चा घट्टे बिपाका  बाल वा हहमदेव विगाउुँ  मेलम्ची ढकालगाउुँ  
प ुँवारगाउुँ  गागलफेदी अधधकारीगाउुँ  चौकी भञ्ज्र्ाङ्ग िडक 

21. गोका ण सिखंडागाउुँ  िर्ाुँगाउुँ  िडक 

22. थली म लपािी िडक 

 

न्िल्ला स्तरीर् र्ोििाहरु 

1. िोसलाङ्ग बोडे िडक 

2. नतवरीटोल मूलपािी चाुँग  िडक 

3. कागेश्वरी चक्रपथ स्तरोदिती 
4. गादधी महादटार तेि वविार्क िडक 

5.  गादधी मूलपािी िडक 

6. वागमती प ल तेि वविार्क हरहर महादेव िडक 

7. गोठाटार मूलपािी बाबाचोक समलिचोक िडक 

8. हाउि-िस्प र-आलापोट कागेश्वरीधाम िडक 

9. कृष्णचौर‚ बस्िेतगाउुँ ‚ ठ लाहढक‚ शाणखदटार ईदरार्णी िडक 

10. भरबाि िरस्वती मन्ददरचोक‚ नतथाचोक‚ थापाडाुँडा सिमल्िी ब्रम्हखेल िडक 

11. भैमाल खािेपािी आर्ोििा स्तरोदिती 
12. बाहहरी चक्रपथ (बाल वा िर्ाुँपाटी ि ददरीिल गागलफेदी ह ुँदै प ख लाछी िािे िडक) 

13. वव.वप.चोक भट्टमािे श्री आदशा उच्च मा.वव. िरस्वतीचोक िडक 

14. आलापोट एफककृत खािेपािी आर्ोििा आलापोट 

15. िातघट्टे खािेपािी आर्ोििा गागलफेदी 
16. गागलफेदी एफककृत आर्ोििा गागलफेदी 
17. शहहदमागा (आलापोट ि ददरीिल िडक) 

18. बाल उद्धार मा.वव. भौनतक पूवााधार ववकाि 

19. बागमती िादटारी प ुँवारगाउुँ  काभे्र फ र्ालगाउुँ  िडक 
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ईलाका स्तरीर् र्ोििाः- 
1. राधाकृष्ण मन्ददर बस्िेतगाउुँ  गोठाटार िडक 

2. अधधकारीगाउुँ  फक्रकेट मैदाि ठ लाघर बस्तेको हढक िडक 

3. आलापोट ि ददरीिल िडक 

4. पेप्िीकोला गीता मन्ददर बस्िेतगाउुँ  िडक 

5. वडा िं. १४ गणेशमाि उध्र्र्ि प्रनतष्ठाि िािे बाटो  

6. र्ि िगरपासलकाको वडा िंर १३ र का.म.ि.पा. ३५ को सिमािाको खहरेमा 
ढलिहहतको िडक 

 िगरस्तरीर् र्ोििाः 

 

1. पेप्िीकोला गिरकोट सिखंडागाउुँ  िडक 

2. बाबाचोक बरवपपल ढ ंगेलगाउुँ  ह ुँदै थली निस्किे िडक 

3. महािटारचोक वागमती कोररडोर निस्किे िडक 

4. िगरस्तरीर् कृवष तरकारी बिार निमााण  

5. द रिञ्चार एकिाले भरेश्वर िडक 

6. गणेश मन्ददर वागमती िडक 

7. िाथेश्वरी वागमती वव.वप.चोक िडक 

8. िातघट्टे क ुँ इकेलगाउुँ  शहहदपाका  िडक 

9. िातघट्टे अधधकारीगाउुँ  िडक 

10. घट्टेखोला शाणखिटार लाफकला िडक 

11. ि ददरीिल िादटारी प ुँवारगाउुँ  कट वा िातघट्टे िडक 

12. ठ लाखेल िातघट्टे आकािे बस्िेतगाउुँ  सिमल्िी िडक 

13. फ र्ालगाउुँ  बिपाका  काभे्र प ुँवारगाउुँ  िडक 

14. चौतारीटार स्वास््र् चौकी भवि ि र्ामण्डली ववसमरे गागल िडक 

15. भरचोक निणखलधाम िडक 

16. ब्र्ादचाडोल िडक 

17. ठ लाहढक िातघट्टे कृवष िडक 


