
तारकेश्वर नगरकाययपालिका कायायिय, धमयस्थिी काठमाण्डौ 

आ.व. २०७४।०७५ का क्रमागत नगरस्तरीय योजना तथा काययक्रम लववरण 

सस.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम सिसनयोजन 

रकम रू. 

हजारमा 

कैसियत 

 

१ नेपािटार दलेि लिसापानी लजतपरुफेदी सडक १७५००  

२ नेपािटार दलेि फुटुुंग साुंग्िा सडक १५९८५  

३ साुंग्िा दलेि काभ्रसे्थिी हुदैं लजतपरुफेदी सडक २००००   

४ दगनुेपानी दलेि िोिाुंग नागाजुयनमा.लब. सडक १७७००  

५ नेपािटार दलेि शभुकामना िोक िोकतालरिक िोक गोंगव ुपिु सडक १४३००  

६ तारकेश्वर धाम दलेि रयाय पररषद फुटुुंग सडक ५५६६  

७ तारकेश्वर नगरपालिका कायायियको भवन लनमायण तथा कम्पाउरड ल्यारड स्केलपुंग 

तथा अरय वडागत भवन लनमायण समते 

२६८५०  

 जम्मा ११७९०१  

 

आ.व. २०७५।०७६ का नगर स्तरीय योजना तथा काययक्रम लववरण 

सस.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम सिसनयोजनरकमरू. हजारमा कैसियत 

 

१ जरुंि ुलिसापानी तीनलपप्िे सडक १८०००  

२ नेपािटार फुटुुंग साुंग्िासडक १४०००  

३ नेपािटार शभुकामना िोक िोकतालरिक िोक हुदैं 

मनमजै ुपरुानो वस्ती तफय  सडक 
५०००  

४ तारकेश्वर धाम नेपािटारपिु सडक ४०००  

५ शषेमती सानोपिु हुदैं पैयाटार जाने सडक १००००  

६ शषेमती सानोपिु हुदैंिोिाुंग हुदैं बोहराटार नागायजनु 

मा.लव. जाने सडक 
१००००  

७ बोहराटार पथृ्वीनारायण स्कुि जाने सडक ५०००  

 जम्मा ६६०००  

 

 



आ.व. २०७५।०७६ मा सरिािन हुने लवलवध योजना तथा काययक्रमहरू अरतगयतका लवलनयोजन रकमहरू  

सस.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम सिसनयोजन रकम रू. हजारमा कैसियत 

 

१ वडागत लबभाजन  १५००००  

२ योजना ममयत सम्भार तफय   १००००  

३ भपैरी पजुीगत १०००  

४ म्यालिुंग फरड ५०००  

५ िागत साझोदारी काययक्रम तफय  ४००००  

६ समावशेी लवकास ३०००  

७ लवषयगत शािा (लशक्षा, स्वास्थ्य, पश,ु मलहिा तथा 

बािबालिका, र कृलष) 
१७५००  

 जम्मा २२६५००  

 

सिशेष नगरसभाबाट श्रोतको व्यिस्था गरी कायायन्ियनमा लसगने नगरस्तरीय योजना तथा काययक्रमहरू  

सस.नं. योजना तथा काययक्रमको नाम सिसनयोजनरकमरू. हजारमा कैसियत 

 

१ िानेपानी श्रोत सुंरक्षण ३०००  

२ परुातालववक सम्पदा तथा सुंस्कृलत सुंरक्षण २५००  

३ सावयजलनक जग्गा सुंरक्षण तथा बसपाकय  लनमायण ३०००  

४ पययटलकय पबूायधार तथा पाकय  लवकास ४०००  

५ यवुा तथा ििेकुद ७०००  

६ सावयजलनक भवन, तालिम केररलनमायण ५०००  

७ वातावरण सुंरक्षण तथा सावयजलनक शौिािय लनमायण ५०००  

८ पिु तथा कल्भटय लनमायण ५०००  

९ साझदेारी काययक्रम १०५००  

 जम्मा ४५०००  

 

 


