
 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

 सा�वकका गा.�व.स.बाट प�रषदबाट पा�रत भएका गत आ.व.का योजनाह� 

�स.न ं

सा�वक 

गा.�व.स. योजनाको नाम ि�वकृत रकम कै�फयत 

  १र २ गागालफेद�      

१ 
 

म�हला �वय से�वका काय��म ५००००   

२   म�हला सशि�तकरण तथा सीपमूलक ता�लम १०००००   

३ 
  

म�हला सहभा�गतामा वडा नं १मा �चहान पाट� 

�नमा�ण ६००००   

४   बालवा�लका काय��म     

५   बालकको �जृना�मक काय��म २००००   

६   गा.�व.स.�तर�य खेलकुद काय��म ८००००   

७   �स�� गणेश उ.मा.�व. वालम�ैी काय��म सचंालन ६००००   

८   बालउ�ार मा.�व.बालमै�ी काय��म संचालन ५००००   

९   जनजा�त सीपमूलक ता�लम ३००००   

१०   खनेपानी तथा सरसफाईल काय��म सनुारटोल ९००००   

११   खनेपानी तथा सरसफाईल काय��म दज�टोल ७५०००   

१२   अ�य स�ुवधाबाट बि�चत अपा�ग राहत काय��म ३००००   

१३   सामािजक सधुार तामाङटोल २५०००   

१४   भोला�बाट मा�थ�लो तामाङ व�ती ठाडोबाटो ६५०००   

१५   रामे�वरको घरबाट भोला�बोट कृ�ष सडक १०००००   

१६   भोला�बोट कुईकेलगाउँ कृ�ष सडक  ५००००   

१७   वडान ं६बाट आलापोट जाने कृ�ष सडक ५००००   

१८   कटुवा जनकको घरमुनी �सचंाई काय��म २५०००   

१९   �ीराम अया�लको घरमनुी �सचंाई काय��म ५००००   

२०   भोल�टार �सचंाई काय��म २५०००   

२१   वडा नं ९ को प�हरो �नय��ण १५००००   

२२   परशरुामको घर दे�खको  सडक वडा नं ८ १५००००   

२३   कागे�वर� पय�टक�य �थल �यव�थापन १०००००   



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

२४   ��हखेल सातघ�े सवुेद� गाउँ सडक ३०००००   

२५   का� ेपवुार गाउँ सडक वडा नं ७ ७५०००   

२६   खनेपानी कुईकेल गाउँ ५००००   

२७   सनुारटोल ब�यो�गनी सडक वडा नं ३ ७५०००   

२८   घ�ेखोला ला�कला सडक वडा नं ४ १०००००   

२९   दधुे गाउँ सडक ५००००   

३०   खनेपानी मम�त ढकालगाउँ सानटार� २५०००   

    ज�मा २११००००   

  
  आलापोट     

१ ३ द�लत व�ती संर�ण १२४ र ५ २७२९३   

२ 
  

आ�दवासी/जनजा�तह�का ला�ग लोकसेवा आयोगको 

क�ा स�चालन २७३९७   

३   जे�टनाग�रकलाई �वा��य सं�थमा �नःश�ुक उपचार १९१०५   

४   जे�ठ नाग�रक स�मान काय��म ८१८८   

५   आलापोट ३ थापाचौरमा खेलकुद मैदान �नमा�ण ५४५८६   

६ 
  

अपा�ग भएका �यि�तह�का ला�ग जनचेतना मलुक 

तथा िजवनयापन काय��म स�चान २७२९३   

७   वडा नं १ दे�ख ९ स�म �वउ �वजन �वतरण ८१८८१   

८ 

  

आलापोट गा.�व.स.�भ� समहु गठन गर� समहु�ारा 

स�चा�लत �नःश�ुक कृ�तम गभा�धान र खोप काय��म 

स�चालन ८१८८१   

९   म�हलाह�को सीपमूलक वडा नं १ दे�ख ९ स�म ३२४५६   

१० 
  

�वा��यचौक� आलापोट ४ मा म�हला �वा��य तथा 

सरसफाई ७६४२२   

११   बालबा�लकालाई ��य� फँईदा प�ुने योजनाह� १०९१७५   

१२ 
  

वाल �वकास मा.�व.र नाथे�वर� �ा.�व.फ�न�चर 

प�ुताकालय तथा खेलमैदान ७६४२२   

१३   बालबा�लका सचेतना काय��म वडा न१ं दे�ख ९ ३२४५६   

१४   आलापोट खानेपानी तथा पँधेरो मम�त १०००००   



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

१५   धुलेपलु �सचंाई २ ३४ ५६र ७ ५००००   

१६   बगर �सचंाई १ र २ १५०००   

१७   पोखर� संर�ण वडा नं ४ ६ र ९ ३००००   

१८   जा�ा �यव�थापन ५ ६ ७ र ८ ३००००   

१९   �ा�व�धक खच� ६००००   

२० 
  

भगवान युवा �लव ए�वलुे�स स�चालन वडा नं ७ ५००००   

२१   घाटेपाट� सधुार १५०००   

२२   बाटो �ाभेल तथा मम�त वडा नं १ दे�ख ९ १९५८७५   

    ज�मा १२००४३०   

  
  भ�वास     

१ ४ बाटो�नमा�ण दरुसंचार दे�ख एकनोसडक �नमा�ण ५००००   

२   मखनटोल �भ��बाटो �नमा�ण ५००००   

३   भ�े�वरबाट भ�याँङसडक ख�ड ढल �नमा�ण ५००००   

४   ढंुगाना गाउँआँगे भ�मासे बाटो �ब�तार �नमा�ण ५००००   

५   ढकालटोल जानेबाटो ढल �नमा�ण ३००००   

६   भ�मासे �भ� सडक �ाभेल मम�त २००००   

७ 
  

म�याङ�ी �ढकबाट पोखरेलटोल हँुदै �व�दवा�शनी 

जो�ने सडक ५००००   

८   सर�वती मि�दर चौतारो �नमा�ण ५०००   

९ 
  

�याम �साद पुडासैनीको घर अगाडीको उकालो 

सडकमा ढल �नमारंण ३००००   

१०   कामीडोल जानेबाटो प�हरो �नय��ण २००००   

११   �समल�सबाट पाट�को चौर जानेबाटो ५००००   

१२ 
  

कृ�ण मि�दर झागाडोल सडक ख�ड �या�वङवाल 

�नमा�ण ५००००   

१३   �पपलबोट चापाटार� ढल �नमा�ण ५००००   

१४ 
  

भ�मासे �न�खले�वर कुलोबाटो �व�तार गर� 

वागमतीफाँट जाने कृ�ष सडक १६५०००   



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

१५ 
  

आदश� उ.मा.�व.फ�न�चर तथा �शस ुक�ाका सा�� 

ख�रद बालवा�लका �े� ८००००   

१६ 
  

थापाडाँडा �न.मा.�व.�शसु क�ा पवुा�धार �नमा�ण 

बालबा�लका �े� ३००००   

१७ 
  

ड�लो सावनु बनाउने तथा आल ु�च�स ब�ुा 

भन�म�हला ता�लम ११००००   

१८   जे�ठ नाग�रक स�मान काय��म ४००००   

१९   यवुाशसि�त करण तथा खेलकुद काय��म १००००   

२० 
  

आ�दवासी/जनजा�त गणेश भैरव जा�ा सचंालन तथा 

संर�ण १५०००   

२१   बैशाकजा�ा संर�ण एव ंस�चालन १००००   

२२ 
  

खनेपानी तथा सरसफाई लगायत खु�ला �दशा म�ुत 

काय��म समेत ९००००   

२३ 
  भ�वास �वा��यचौक� �यव�थपन �भटा�मन ए 

काय��म �वय ंस�ेवका �मताअ�भब�ृ� तथा �ो�साहन ७००००   

२४   भ�वास आयवु��धक औषाधालय �यव�थापन २००००   

    ज�मा ११४५०००   

  
  डाँछ�     

  ५ ६ र ७ माझगाउँ जाने बाटो �ने �नमा�ण     

    जा�तखान कुवा �नमा�ण     

    डोलको बाटो �नमा�ण      

    द�लत व�तीबाट ढंूगे धारा आउनेबाटो �नर�तरता     

  
  

�दनेश थापाको घर दे�ख जहरेखहरे स�म जो�नेबाटो     

  
  

नयाँपाट� जोर �पपल मि�दरमा प�हरो रोकथामको 

ला�ग व�रपर� वाल लगाउन े     

    �द�लत व�तीमा ��ट �नमा�ण      

    ढंुगेधाराको बाटो �नमा�ण     

    सवुेडी गाउँ जाने बाटो �ाभले     



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

  
  

पे�सीकोला सडक दे�ख �पपलबोट हँुदै बाघधारा 
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    बासेको धारो �नमा�ण     

  
  

राधाकृ�ण मि�दर चोकबाट पौडले गाउँ तथा भतु�परु 

जाने बाटो �नमा�ण     

    खानेपानीको कुवा धारोको मलु संर�ण र मम�त     

    गणेश मि�दरबाट पोखरेल गाउँ जानेबाटो      

  
  

�पपलबोट चोकबाट �बचार�डाँडा जाने बाटोको ढल 

�नमा�ण     

  
  

�पपलबोट चोकबाट माझगाउँ जानेबाटो ढल �नमा�ण     

  
  

�पपलबोट चोकबाट कानाकोट हँुदै कोलमते�वर 

जानेबाटो �ने �नमा�ण     

  

  

सानचुौरको चौतार�लाई बालउधान अपा�ग म�ैी यवुा 

मै�ी म�हला मै�ी पाक�  र वातावरण मै�ी उधान 

�नमा�ण गन�     

    सानोचौरको पि�चम उ�तर चोकको बाटो �नमा�ण     

  
  

सानथुल�को वा�लेटोलमा रहेको परुानो ढंुगधेारोमा 

अधुरो �यांक� �नमा�ण     

  

  

वडा नं ८ र ९ को �समानामा रहेको थल� चोक दे�ख 

मलुपानी सडक जो�नेबाटो �नमा�ण गन� तथा �भेल 

ह�ने     

    पटेको डोलको धारा मलु संर�ण गन�     

  
  

थल� नेवारटोलको वालकुमार� पाट� �नमा�णमा 

�नर�तरता �दन े     
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    वडा नं १ दे�ख ९ स�म सरसफाई तथा ढल १५००००   
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    �वा��यचौक� मम�त २५०००   

    खनेपानी तफ�  २०००००   

    जे�ठ नाग�रक स�मान ५०००   

    ज�मा ३१८००००   

  
  मुलपानी     

१ 
८ ९ र १० 

म�हला आयमलुक �सपमूलक ता�लम कय��म 

�य�ुट�सयन ता�लम २०००००   

२   बालबा�लका केि��त काय��म ५००००   

३   आ�दवासी जनजाती सीपमूलक आय मूलक काय��म ५००००   



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

४   अपा�गता सीपमुलक आयमलूक काय��म ५००००   

५   यवुा खेलकुद तथा साँ�कृ�तक काय��म ६००००   

६   द�लत सशि�तकरण काय��म ८००००   

७   जे�ठ नाग�रक स�मान काय��म  ५००००   

८   कृ�ष सहकार� भवन �नमा�ण �नर�तरता २०००००   

९   म�हला �वा��य �वयं से�वका �ो�साहन काय��म ५००००   

१० 
  

जे�ठ नाग�रक अश�त अपा�गता भएको आ�त�रक 

सामािजक सरु�ा भ�ता ५००००   

११   कृ�ष �वउ �वजन ख�रद कृ�ष ता�लम माटो प�र�ण ५००००   

१२   बालबचाउ कोष २००००   

१३   �ी राि��य �नमा�ण उ.मा.�व.पुवा�धार �नमा�ण ५०००००   

१४   �ी आन�दभैरव मा.�व. ५०००००   

१५ 
  

सा�वक वडा न ं१ ब�नेतको घर दे�ख �गता मि�दर 

स�म �याक बाटो खो�न े ७५०००   

१६ 
  

गोठाटार मलुपानी �समाना दशरथ काक�को घर हँुदै 

जाने सडक �नमा�ण ७५०००   

१७ 
  

सा�वक वडा न ं१ गोवध�न काक�को घर हँुदै सोम�तथ� 

स�म जाने सडक ७५०००   

१८ 
  

सा�वक मुलपानी वडा नं १ लसा�डोल पँधेरो 

संर�णको ला�ग �या�वन वाल �नमा�ण २५०००   

१९ 
  सा�वक मुलपानी वडा नं १ अ�युत काक�को घर दे�ख 

गोवध�न काक�को घर स�मको बाटो �याक खोलेन े ५००००   

२० 
  

सा�वक मुलपानी वडा नं २ राधाकृ�ण मि�दरबाट 

काक� डाँडाबाटो �नमा�ण  २७५०००   

२१ 
  

सा�वक मुलपानी वडा नं २  डाँईङ जाने बाटो कुवा 

देखी मनोहरा पलु जानेल  �याक �नमा�ण १०००००   

२२ 
  

मलुपानी वडा नं २ �पपलबोटबाट वडा नं ३ 

�ा�सफरमर जाने बाटो �नमाण� २०००००   
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२३ 
  सा�वक मुलपानी कृ�णह�र �व�टको घरबाट आन�द 

भैरव मा.�व.�कूल �न�कनेबाटो �याक खो�ने रकम २५०००   

२४   सा�व मुलपानी ३ माँहाँकाल पँधेरो �नमा�ण रकम ५००००   

२५ 
  

सा�वक मुलपानी ४ नयाँ व�ती हँुदै ��न�हल �सट� 

गेट स�म जानेबाटो ढल �नमा�ण गन� १०००००   

२६ 
  सावक मलुपानी ल�मी नारायण पँधेरो �नमा�ण तथा 

मम�त र प�रयार टोल जानेबाटो �ाभेल तथा खनेपानी ५००००   

२७ 
  

सा�वक मुलपानी दशरथ �व�टको घर हँुदै नव दगुा� 

मि�दरजाने बाटो �याक खो�न े ७५०००   

२८   सावक मलुपानी माझबार� तथा ढल �नमा�ण २०००००   

२९   सा�वक मलुपानी ५ द�लतब�ती बाटो �नमा�ण ७५०००   

३० 
  

सा�वक मुलपानी ५ नवराज प�तको घरबाट 

�नलवाराह� हाउिजङ जाने सडक ५००००   

३१ 
  

सा�वक मुलपानी ५ भरत ढकालको घर निजकको 

कुलो बाटोबाट नयाँ बाटो �याकखो�ने १०००००   

३२ 
  

सा�वक मुलपानी ६ को कुवामा भएको भ�ुय 

�नय��ण गर� संर�ण गन� १०००००   

३३ 
  

सा�वक मुलपानी ६ ढंुगेलगाउँ जानेबाटोमा आव�यक 

ठाँउ हेर� �रटे�नङ वाल �नमा�ण १०००००   

३४ 
  

सा�वक मुलपानी ६ फूयालगाउँमा बा�केटवलको कोट 

�नमा�ण १२५०००   

३५ 
  

सा�वक मुलपानी ७ राधाकृ�ण मस�दरजाने 

जानेबाटोमा ढल तथा �ाभले १०००००   

३६ 
  

सा�वक मुलपानी ७ �शवमि�दर दे�ख डाँछ� �समाना 

स�मको बाटो तथा �ने �नमा�ण १७५०००   

३७ 
  

सा�वक मुलपानी ७ ठुलाघर आसपासमा खनेपानी 

वयव�था १०००००   



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

३८ 
  सा�वक मुलपानी ४ �टका नपेालको घर दे�ख 

दाहालगाउँ नगदह वाचनालय स�मकोबाटो �नमा�ण २५००००   

३९ 
  सा�वक मुलपानी ८ �कक� ट मैदानबाट मनकामना 

मि�दर हँुदै जोरपाट� ५ जो�ने सडकमा ढल ५००००   

४० 
  

�तवर�टोलको �कक� ट मैदान प�ीको भु�य �नय��ण 

गन� �या�वङजाल� मम�त १०००००   

४१ 
  

सा�वक मुलपानी ख�तवडा जाने बाटोमा �ाभेल तथा 

खनेपनी ५००००   

४२ 
  

मलुपानी वडा नं ८ को घरमनुीको फाँटमा �डपबो�रङ १०००००   

४३ 
  सावक मलुपानी ९ बस�त खनालको घर अगाडी बाट 

डुमा देवी मि�दरजान ेबाटो �नमा�ण तथा �व�तार १०००००   

४४ 
  

सा�वक मुलपानी ९ संगम व�ती जाने बाटो �नमा�ण ५००००   

४५ 
  

सा�वक मुलपानी ९ कलधर दे�ख त�लो क�धर स�म 

ह�र बाव ुढकालको तफ� बाट �याक खो�न ५००००   

४६   मलुपानी ९ मा कृ�ष संकलन के�� �नमाण� गन�  २२५०००   

४७ 
  

पे�सीकोला सडक दे�ख नारायण काक�को घर सा�वक 

मलुपानी १ जान ेबाटो  १०००००   

४८ 
  

गोवध�न थापाको घर दे�ख �तथ� थापाको घर स�म 

जानेबाटो सा�वक मलुपानी १  ५००००   

४९ 
  

राधाकृ�ण मि�दरबाट ब�नतेको घर स�म जानेबाटो 

मलुपानी १ ५००००   

५० 
  

पे�सीकोला सडक तखा जान ेमनोहराबाटो मलुपानी २ ५००००   

५१   पे�सीकोला बाटोबाट बोडजेान ेसडक मलुपानी २ ३००००   

५२   माँहाँकाल भरैव मि�दर �नमा�ण मलुपानी ३ १५००००   

५३ 
  

�पपलबोटबाट ��स�मटर स�मको बाटो मलुपानी ३  १०००००   

५४   सा�वक मुलपानी ३ को ॐ शाि�त भवन ५००००   
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५५   आन�द भैरव मा.�व. मुलपानी ३ ४०००००   

५६   गा.�व.स. भवन �कूल पानी १०००००   

५७   वोगट�को घरबाट अ�धकार� गाउँ मलुपानी ४  १०००००   

५८   प�रयार टोलबाटो मलुपानी ४  ३००००   

५९   चापाबोटबाट नयाँ व�ती  १०००००   

६० 
  

के.सी.गाउँ दे�ख गजुरेलडाँडा नेपालडाँडा मुलपानी ४ १०००००   

६१   �वत�� युवा �लव सा�वक मलुपानी ५ ७५०००   

६२   �ला�नङ कामी डाँडा मुलपानी ५ १५००००   

६३   नयाँ व�ती वडा नं ८ २०००००   

६४   मनकामना माहाँकाल जानेबाटो मलुपानी ५ ५००००   

६५   मनकाना मि�दर मलुपानी ८  ५००००   

६६   ल�मी नारायण जानेबाटो ५००००   

६७   वाचनालयबाट सा�व वडा ५ र ८ जानेबाटो १०००००   

६८   �तवर� टोल सधुार मलुपानी ८  १०००००   

६९   पाईप  �या��� जानेबाटो मलुपानी ३ ५००००   

७०   नया व�ती जाने बाटो मलुपानी ९ ५००००   

७१   �पपलबोट रे�लङ मलुपानी ३  ५००००   

७२ 
  

ख�रकोबोट ढंुगेल गाउँबाट जौटार जानेबाटो मलुपानी 

९ १०००००   

७३   �ढकुरे पाट� �नमा�ण मलुपानी ३ ९००००   

७४   म�हला �वकास काय��म  ७५०००   

७५   स�वक गा.�व.स. �भ�का बाटाह� मम�त तथा सधुार ८०००००   

७६   राधाकृ�ण मि�दर  ५००००   

७७   �गता मि�दर १०००००   

७८   �व�वध योजना १०००००   

७९   खु�ला �दशा म�ुत योजना ओ.�ड.एफ. २०००००   

    ज�मा ९०३५०००   

  
  गोठाटार      



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

०७२/७३(072/73) 
 

१ 

११ १२ र 

१३ 

�च�लेगौडाबाट�बरभ�जाने बाटोलाईढल नाल�को 

वयव�था गर� बाटो व�तार ७५०००   

२ 
  

आदश� टोलबाट �बरभ� �लव जाने बाटो खो�नको 

ला�ग ४००००   

३ 
  

�वाईट हाउसबाट खोलेको नयाँ बाटोलाई �भेल 

नाल�को �यव�था ४००००   

४ 
  

द�लत व�तीमा भएको खु�ला नल� �यव�थापन गन� ४००००   

५   �शव शमा� महादेव र राम मि�दर मम�त गन� ७५०००   

६ 
  

�कुलमनुीको साई�ने र चौतारोमा जान लागेको प�हरो 

�नय��ण गन� १५००००   

७   परुानो धारा तथा पँधेरो मम�त ७५०००   

८ 
  

फे�मल� �वाटरबाट �भ� गएको बाटोलाई �यवि�थत 

गन� ढल र �ाभेल गन� ७५०००   

९ 
  

ब�� पडुासैनीको घरबाट �भ�ी बाटो �यब�थापन गन� ४००००   

१०   �बरभ� कु�ड सरं�ण गन� १९००००   

११ 
  

�बरभ� कु�डदे�ख डौडीचौरको बाटोमा  वाल लगाई 

फरा�कलो पार� मम�त गन� ११५०००   

१२ 

  

शाखा ढलको �यव�थापन गन� कालकुो पसल दे�ख 

�बरभ� युवा �लव स�म र पाँच क�या मि�दरबाट 

कृ�ण मि�दर जानेबाटो १५००००   

१३ 
  

डौडी दे�ख ढंुगे धाराको बाटोमा वाल लगाई फरा�कलो 

गन� ४००००   

१४ 
  

कालकुो पसलदे�ख �बरभ� �लवहँुदै �च�ले गौडाबाटो 

साईट �ने बनाई �यव�थापन गन� ४००००   

१५ 
  

�पपलबोट तेज �वनायक �न�कनेबाटो �यव�थापन 

गन� ४००००   

१६   पोखर�बाट आशापरेु�वर जानेबाटो मम�त ७५०००   

१७ 
  

�शवजीको घरबाट वडा नं ४ को �समाना स�म ४००००   
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जानेबाटो �व�तार गन� 

१८ 
  

मदन आ�ीत सडकबाट दवुाचौर ह�यामोचन सडक 

�व�तार गन� १५००००   

१९   भोटेकाटेको डोलको चौर संर�ण गन� ७५०००   

२० 
  

घन�याम दाईको घरबाट पि�चम जानेबाटो �ाभेल 

गन� ५००००   

२१   �क�रया पु�ी घरम शौचालय �नमा�ण गन� ५००००   

२२   तेज �वनायक चोकको पाट�मा रे�लङ गन� ५००००   

२३ 
  

तेज �वनायक चोकबाट मलुपानीजाने बाटोमा 

मंगलबनाई मम� गन� ७५०००   

२४   साहुको धारा मम�त गन� २५०००   

२५ 
  

��तम दाहालको घरबाट पवु� तफ� को बाटो मम�त गन� ७५०००   

२६   �वनायक माग� मम�त गन� ७५०००   

२७ 
  

तेज �वनायक गेटबाट खोसा�नीबार� जानेबाटोको ला�ग ७५०००   

२८ 
  

तेज�वनायक मि�दरबाट �फकलको वडा न ं५ 

�समानास�मको बाटो �यव�थापन गन� १२००००   

२९   �नल बाराह� मि�दर मम�त गन� ५००००   

३०   जे�ठ नाग�रक भवन �नमा�ण गन� १५००००   

३१ 
  

�शवचोकबाट �वनसम �कूलस�मको बाटोको खहरे 

�नय��ण गन� ७५०००   

३२ 
  

तेज�वनायक गणेश मि�दर जाल� वाल जल� साथै 

�व�ाम �थलबनाई मम�त गन� १२५०००   

३३   ह�यामोचन माग� बाटो तथा ढल �नमा�ण गन� ७५०००   

३४ 
  

गोठाटार ४ र मलुपानी १ को प�हरो रोकथाम गन� ४००००   

३५   ढंुगेधारो मम�त गन�  ५००००   

३६   मनकामना टोलको बाटो तथा �ने ४००००   

३७   गणेश मि�दर दे�ख मुलपानी जाने बाटो १५००००   
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