
तारकेश्वर नगरपालिका आ.व. २०७७/०७८ को वडा स्तरीय 

लस्वकृत योजना तथा काययक्रमहरू 

लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

वडा नं. १ िांग्िा  

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ कृषि सम्बषधध काययक्रम (षसिंचाई) ३००   

  जम्मा ३००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ सााँग्ला जात्रा ५०   

३ ल्होसार पर्य ५०   

४ जगात खानेपानी ममयत २००   

५ देर्ीथमु्का चौतारा षनमायण ३००   

६ भलेश्वर महादेर् चौतारा षनमाय०ण ५००   

७ कठेरी खानेपानी ममयत २००   

८ खानेपानी ममयत सधुार (खानेपानी सषमषत) ३००   

९ नेपाल थोक खानेपानी ममयत सधुार २००   

१० बालबाषलका सम्बधधी खेलकुद १००   

११ छाप सामदुाषयक भर्न रेषलग ५०   

१२ षर्द्यालय भौषतक परु्ायधार सधुार ५००   

१३ मषहला तथा दषलत मषहला उत्थान काययक्रम २००   

१४ अपागता व्यषिहरुलाई सामग्री षर्तरण २००   

१५ क्लर् सिंसारी मषधदर सिंरक्षण १००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

  जम्मा २९५०   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१६ चुनी चौतारा सिंरक्षण २००   

१७ 
ठुलोखोला - कुषधचप्र्ाकल जगात सडक 

ढलान 
१४५०   

१८ सािंग्ला बजार सडक ५००   

१९ 
देउराली बाहनु डाडा षजम्र्ालटोल सडक 

ढलान 
४००   

२० देर्ीथमु्का जगात सडक ५००   

२१ सािंग्ला बजार थापाटोल सडक ३००   

२२ षर्धदर्ाषसनी झोर षसमाना सडक ढलान १०००   

२३ कठेरी सडक ढलान ७००   

२४ देउराली ठूलोखोला सडक ढलान १०००   

  जम्मा ६०५०   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

२५ ममयत तथा सम्भार र षर्पद,्व्यर्स्थापन १४००   

२६ 
स्र्ास््य व्यर्स्थापन काययक्रम (कोषभड - १९ 

तथा अधय) 
५००   

  जम्मा १९००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

२७ र्डा कायायलय ममयत ४००   

  जम्मा ४००   

२७ कुल जम्मा  ११६००   
वडा नं. २ काभे्रस्थिी 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ कृषि पशपुिंक्षी षबमा व्यर्स्थापन  ३००   

२ मषहला आय आययजन २००   

३ 

कोषभड – १९ बाट षर्मखु तथा षपषडत 

र्गयहरुलाई रोजगार तथा आय आजयन बृषि 

काययक्रम 

५००   

४ दषलत षशक्षा तथा सीपमलुक काययक्रम १००   

  जम्मा ११००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

५ 
स्र्ास््य व्यर्स्थापन काययक्रम (कोषभड - १९ 

तथा अधय) 
५००   

६ 
बृि बृिा एकल मषहला अपाङ्गता व्यषि 

सम्मान काययक्रम रु  
३००   

७ देर्स्थली मषधदर षनमायण क्रमागत ८००   

८ 
कोईराले खोला देषख नर्राजको घर सम्म 

खानेपानी ट्रिंकलाईन षर्स्तार  
५००   

९ कुर्ा ममयत तथा खानेपानी व्यर्स्थापन  १००   

१० जेष्ठ नागरीक स्र्ास््य सेर्ा काययक्रम  १००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

११ रक्षा देर्ी मषधदर षनमायण क्रमागत १०००   

१२ थमु्की बृहत खानेपानी आयोजना  ५००   

  जम्मा ३८००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१३ 
थली गाऊाँ  काकी थोक मलु सडक जोड्ने पलु 

षनमायण  
३०००   

१४ 
पाररपाखा पदमसाल ढुङ्केगाडे ठााँटी मोटर 

बाटो षनमायण 
१०००   

१५ पदमसाल दोलखा भीमसेन मषधदर छानो षनमायण ५००   

१६ स्र्ास््य भर्न षनमायण ८००   

१७ 
दलकाप चोक देषख ज्ञानोदय स्कुल हुाँदै 

खानेपानी ट्याङ्ककी सम्म मोटर बाटो षनमायण 
८००   

१८ 
सिंगम र्स्ती हुाँदै उमामहशे्वरी मषधदर जाने मलु 

सडक  
४००   

  जम्मा ६५००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

१९ 
सडक परू्ायधार षर्पद ्व्यर्स्थापन तथा अधय 

ममयत सधुार  
१०००   

२० 
तल्लो भेडीगोठ पषहरो रोकथाम तथा कुर्ा 

ममयत 
५००   

  जम्मा १५००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

२१ र्डा भर्न ममयत सम्भार तथा व्यर्स्थापन ३००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

२२ 
सामदुाषयक षर्द्यालय तथा गुरुकुल षर्द्यालय 

व्यर्स्थापन 
८००   

  जम्मा ११००   

२२ कुल जम्मा  १४०००   
    
  वडा नं. ३ लजतपुरिेदी 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

        

    ०   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ 
मषहला तथा बालबाषलका नेतृत्र् षर्कास 

काययक्रम 
२००   

२ अपाङ तथा जेष्ठ नागररक काययक्रम  १००   

    ३००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ 
चोगाउिं हदुै षकसधडोल स्कुल मोटरबाटो 

स्तरोधनती 
८००   

४ 
डाडागाउिं लड्बु मोटरबाटो ममयत तथा 

स्तरोधनती  
४००   

५ 
लड्ब ुख्यालबुच्चा मोटरबाटो स्तरोधधती तथा 

ममयत 
४००   

६ रेग्मी टोल बाटो ३००   

७ 
आपाचौर गल्छी मोटर बाटो स्तरोधनती तथा 

ममयत 
४००   

८ 
आठमाईल नागाजुयन मा.षर्. जाने मोटर बाटो 

ममयत 
४००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

९ देषर्स्थान भ्यटूार्र षसढी बाटो षनमायण ३००   

१० थमु्की अधरुो षसढी ३००   

११ 
लाषमडाडा बाटोमा टेर्ा र्ाल षनमाण तथा 

भूक्ष्य षनयधत्रण 
३००   

१२ गणताषधत्रक मागय  ५००   

१३ 
डाधसफमर देषख मिेुश्वर मषधदर हदुै ठुलोधारो 

अधरुो षसढी षनयमाण 
३००   

१४ र्ालरु्ा खानी लामाचौर मोटरबाटो षनयमाण ३००   

१५ 
अयायलगाउिं देषख बदेली चोर सम्मको मोटर 

बाटो स्तरोधनती 
३००   

१६ देर्कोटा दाहाल टोल बाटो षनयमाण ३००   

१७ षसरानाघर मोटरबाटो ममयत तथा स्तरोधनती ३००   

१८ चोगाउिं खा.पा. ममयत तथा श्रोत सिंरक्षण ५००   

१९ षर्श्वकमाय टोल खा.पा ममयत तथा श्रोत सिंरक्षण ३००   

२० 
अकर्रेश्वर एैषतहाषसक मषधदर सिंरक्षण तथा 

पौर्ा षनमायण 
५००   

२१ पहलेषबत्ती खा.पा. ममयत तथा श्रोत सिंरक्षण ३००   

    ७२००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

२२ 
स्र्ास््य व्यर्स्थापन काययक्रम (कोषभड - १९ 

तथा अधय) 
२००   

२३ षर्पद ्व्यार्स्थापन ३००   

२४ गौरीगाउिं षसिंचाई कुलो तथा नहर षनमायण ३००   

२५ खानेपानी श्रोत ममयत  ८००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

२६ सडक ममयत कोि १०००   

    २६००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

२७ ठूलोगाउिं खेलकुद मैदान षनमायण  ५००   

२८ षजतपरु मा.षर्. छानो ममयत  ४००   

२९ काषलका शरण मा.षर्. भुक्ष्य सिंरक्षण ३००   

३० आधारभूत षर्द्यालय शैषक्षक सधुार काययक्रम ३००   

३१ 
षजतपरु स्र्ास््य सधुार तथा स्र्यिंमसेषर्का 

अषभमखुीकरण काययक्रम 
३००   

३२ 
एैषतहाषसक तथा प्राषचन सम्पदा सिंरक्षण 

काययक्रम 
८००   

३३ उज्यालो र्डा काययक्रम ५००   

३४ सार्यजषनक जग्गा सिंरक्षण  ३००   

३५ 
कायायलय सिंञ्चालन तथा कायायलयगत 

काययक्रम सिंचालन 
२००   

  जम्मा ३६००   

३५ कुल जम्मा १३७००   

    
  वडा नं. ४ गोिढुंगा 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

    ०   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

१ 
जेष्ठ नागररक, एकल मषहला, दषलत तथा 

अपाङ्गता भएका व्यषि 
२००   

२ परम्परागत सिंस्कृषत प्रर्द््रधन  ३००   

३ खेलकुद  ५०   

४ शहरी स्र्ास््य केधद्र  ३००   

५ 
जनप्रषतषनषध तथा कमयचारीका लाषग क्षमता 

षर्कास  
१००   

६ परुानो गुहशे्वरी मा.षर् कम्पाउण्ड ममयत  ३००   

७ सचूना पाटी  ७०   

  जम्मा १३२०   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

८ षमलीजलुी टोल षभत्री बाटो षनमायण  ३००   

९ कुर्ा बस्ती टोल ठाडो बाटो ढलान ४००   

१० बुि मागय नयााँ पलु माषथ बाटो ढलान ३००   

११ स्र्णीम बस्ती तल्लो टोल बाटो षनमायण  ३००   

१२ कल्याणकारी नयााँ बस्ती  ३००   

१३ यक्ष बहादरुको टोल जाने बाटो ढल षनकास   ३००   

१४ मगृस्थली नाषगनी खोला बाटो षनमायण  ३००   

१५ 
नयााँ बाटोबाट सानमुषत राइको घर जाने बाटो 

षनमायण  
३००   

१६ मखमली टोल बाटो ममयत  १००   

१७ नागाजुयन टोल बाटो षनमायण  ३००   

१८ उज्यालो बस्ती कुर्ा सिंरक्षण १००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

१९ 
कमेरेखोला र्डा निं ४ र ५ को षसमाना बाटो 

षनमायण  
५००   

२० सधुदरचोक पाइपलाइन षनमायण १००   

२१ गाई पाल्ने पछाषड बाटो ढल षनमायण २००   

२२ दगुनेपानी खानेपानी सधुार १००   

२३ गौरी गणेश टोल बाटो षनमायण ३००   

२४ 
तारकेश्वर प्ररे्शद्वार षनमायण र ट्राषफक 

व्यर्स्थापन  
७००   

२५ 
षमलन बस्ती गेट देखी थापा चोक सम्म बाटो 

षनमायण  
८००   

२६ 
गणेशथानबाट महादेर् खोला कररडोर बाटो 

षनमायण  
८००   

२७ षशखर समाज बाटो षनमायण   ५००   

२८ षपपलबोट बृि चौतारी साइड र्ाल षनमायण  ५००   

२९ नयााँ गणेश षभत्री बाटो षनमायण   ३००   

  जम्मा ७८००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

३० 
स्र्ास््य व्यर्स्थापन काययक्रम (कोषभड - १९ 

तथा अधय) 
१००   

३१ 
लोलाङ जाने सडक दायााँ बायााँ साइड र्ाल र 

नाली षनमायण  
५००   

  जम्मा ६००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

३२ ममयत सम्भार कोि २००   

३३ कायायलय व्यर्स्थापन ८०   

  जम्मा २८०   

३३ कुल जम्मा १००००   

    
  वडा नं. ५ गोिढुंगा 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ कृषि काययक्रम  २००   
  जम्मा २००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ 
मषहला, जेष्ठ नागररक तथा स्र्ास््य  

अपाङ्गता  काययक्रम 
३००   

  जम्मा ३००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ षत्रसलुी रोड १  नम्बर पुल भ्यटुार्र १५००   

४ सार्यजषनक षनमायण तथा व्यर्स्थापन  ८००   

५ बैख ुपरुानो ठाडो बाटो ५००   

६ अयायलटार षभत्री दषलत बस्तीबाटो १५००   

७ षबहानी बस्ती षभत्री बाटो ५००   

८ दाहालथोक षधतालथोक बाटो ५००   

९ नाखण्डोल षभत्रीबाटो ५००   

१० नागाजुयन मा.षब. बैख ुसडक ५००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

११ सपनाटोल बाटो षनमायण ५००   

१२ फुयालथोक बाटो २०००   

१३ फेदीखोला षबचाररथोक बतासेडााँडा बाटो १५००   

१४ गणेश मषधदर देखी षबधदार्ाषसनी मषधदर बाटो ५००   

  जम्मा १०८००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

१५ 
षर्पद व्यर्स्थापन तथा स्र्ास््य व्यर्स्थापन 

काययक्रम (कोषभड - १९ तथा अधय) 
३००   

  जम्मा ३००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

१६ 
र्डा कायायलय व्यर्स्थापन र सचूना प्रषर्षध 

काययक्रम   
२००   

  जम्मा २००   

१६ कुल जम्मा ११८००   
  वडा नं. ६ धमयस्थिी 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ सिंस्कृषत सम्बधयन २००   
    २००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     
२ जेष्ठ नागररक देश दशयन १००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

३ एकल मषहला देश दशयन १००   
४ स्र्यिं सेषर्का अषभमखुीकरण काययक्रम १००   
५ मषहला क्षमता बृषि काययक्रम ३००   
६ षतषमषल्सना बस्ती खानेपानी ट्यािंकी षनमायण ३५००   
७ खानेपानी पाईपलाईन ममयत सुधार ५००   
८ दषलत लषक्षत काययक्रम २००   

  जम्मा ४८००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     
९ षघषमरे टोल र्स्नेतटार र्ाटो षनमािंण ५००   

१० सयूयदय टोल र्ाटो षनमायण ५००   
११ सिंरचना बस्ती र्ाटो षनमािंण ५००   
१२ पकुृन टोल गगनटोल ढल र्ाटो १५००   
१३ पकुृन र्ाटो साईट डे्रन ५००   
१४ सधुदर र्स्ती र्ाटो ५००   
१५ उज्र्लतारा टोल र्ाटो षनमािंण ३००   
१६ घटे पहरा गणेश मषधदर रेषलङ २००   
१७ लाछीको पाटी ममयत सधुार २००   
१८ पैयाटार गणेश मषधदर ममयत २००   

  जम्मा ४९००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

१९ ममयत सिंभार तफय  ८००   
  जम्मा ८००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

  जम्मा ०   

१९ कुल जम्मा १०७००   

    
  वडा नं. ७ िुटंुग 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ 

ता.ना. पा र्डा निं. ७ का कृष्कहरुका लाषग कृषि 

बीउ, षर्जन तथा औजार षर्तरण (र्डा माफय त 

हुने) 

५००   

    ५००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ ऋिेश्वर महादेर् ममयत सिंभार ३५०   

३ सरस्र्ती मषधदर ढुङ्गा छाप्ने तथा बाटो षर्स्तार ५००   

४ फुटुङ्ग मा.षर्. २००   

५ 
जेष्ठ नागररक तथा एकल मषहला सम्मान 

काययक्रम 
२००   

६ 
मषहला, बालबाषलका, दषलत, अपाङ्गता तथा 

षपछषडएका र्गय काययक्रम 
३००   

७ 
मषहला स्र्ास््य स्र्यिंम सेषर्का क्षमता 

अषभर्षृि काययक्रम 
१००   

८ गठुी घर बाजा सिंरक्षण  ४००   

९ सािंस्कृषतक सिंरक्षण जात्रा तथा पर्य २००   

  जम्मा २२५०   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

१० 
मलू बाटो राम मषधदर देषख ओरालो बाटो डे्रन 

ग्राबेल 
३५०   

११ 
भगर्ान पषण्डतको घर बाट पाखरेुडााँडा जाने 

बाटो डे्रन र ग्रार्ेल 
७००   

१२ रुकु कुाँ बरको घर बाट उत्तर तफय  ७००   

१३ 
खड्का भञ्ज्याङ्ग साङ्गले खोला जाने 

ओरालो बाटो ढलान 
७००   

१४ 
सरकारी धारा बाट मषहला भर्न षनस्कने बाटो 

ढलान 
४००   

१५ जयादेर्ी मषहला भर्न षनमायण  ३००   

१६ 
गणेश मषधदर बाट दषक्षण हुाँदै महादेर् खोला 

षनस्कने बाटो डे्रन र ग्रार्ेल 
३५०   

१७ र्डा कायायलय हुाँदै शाषधत मागय जाने बाटो षनमायण ३५०   

१८ 
खलुालटार मलूबाटो बाट हरर भण्डारीको घर 

सम्म जाने बाटो षर्स्तार 
४००   

१९ धौलाषगरी टोल सधुार समाज ३००   

२० खानेपानी ३००   

२१ खत्री टोल बाट दषक्षण जाने बाटो षनमायण ४००   

२२ 
जरिंकुको षसमाना बाटो ७ र ८ को षसमाना बाट 

उत्तर पषटको कच्ची बाटो षनमायण 
३००   

  जम्मा ५५५०   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

२३ 
स्र्ास््य व्यर्स्थापन काययक्रम (कोषभड - १९ 

तथा अधय) 
३००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

२४ षर्पद व्यर्स्थापन ५००   

  जम्मा ८००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

२५ 
फुटुङ्ग स्र्ास््य चौकी (प्रयोगशाला व्यर्स्थापन 

तथा आर्श्यक सामान खररद) 
३००   

२६ सार्यजषनक सिंरचना षनमायण तथा व्यर्स्थापन ६००   

  जम्मा ९००   

२६ कुल जम्मा १००००   
    वडा नं. ८ मनमैजु 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ षबषभधन क्षमता षर्कास ताषलम २००   

    २००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ 

मषहला स्र्ास््य स्र्यिं सेषर्का, युर्ा 

बालबाषलका तथा दषलत लक्षीत काययक्रम र जेष्ठ 

नागररक काययक्रम तथा स्र्ास््य व्यर्स्थापन  र 

खेलकुद 

५००   

  जम्मा ५००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

३ 
मोहन भण्डारीको घर तफय को बाटो ढलान र्ा 

षपच 
१०००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

४ 
भ.ूप.ु सैषनक टोल माथीको नयााँबस्ती बाटो ममयत 

तथा ढलान 
५००   

५ बिुटोल षभत्रको बाटो ढलान र्ा षपच ८००   

६ ज्ञानभषूम मागय ढल तथा बाटो व्यर्स्थापन ७००   

७ षशखरटोल षभत्रीबाटो र्ाल तथा ढलान ५००   

८ नयााँर्स्ती लामर्गर उपभोिा मञ्च ढल षनमायण ५००   

९ 
खकय डााँडा पछाडीको ओरालोबाटो षनमायण तथा 

ढलान 
५००   

१० क्राषधतमागय चोक देखी षभत्रीबाटो ढलान र्ा षपच ५००   

११ षमषलजलुी टोल बाटो ढलान र्ा षपच ५००   

१२ लालीगरुास टोलको षभत्रीबाटो ढलान ८००   

१३ र्डा कायायलय पछाषडको र्ाल तथा ढलान ५००   

१४ युषनकटोलको बाटो ढलान र्ा षपच  ५००   

१५ षबषभधन स-साना बाटोहरुमा बल्क षबच्छाउने ८००   

१६ अधरुा कायय तथा ममयत सम्भार  १०००   

  जम्मा ९१००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

१७ र्ातार्रण तथा षबपद ्व्यर्स्थापन काययक्रम २००   

  जम्मा २००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

१८ सचुना प्रषबषध तथा सरुक्षा व्यर्स्था १००   

१९ र्डा कायायलय व्यर्स्थापन २००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

  जम्मा ३००   

१९ कुल जम्मा १०३००   

 

 

   

वडा नं. ९ मनमैजु 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ मषहला तथा लषक्षत र्गयलाई क्षमता षर्कास  १००   

  जम्मा १००   

  िामालजक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

२ मषहला षर्द्यालय स्तरोधती ७००   

३ शहरी स्र्ास््य केधद्र माषथ ट्रस षनमायण ५००   

४ मनमैज ुगणेस्थान मषधदरमा ढुङ्गा राख्ने ३००   

  जम्मा १५००   

  पुवायधार लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

५ 
साङ्ले खोला केरीडोर (इधद्रायणी पलु माथी) 

बाट पषिमषतर नयााँबस्ती जाने बाटो ढलान 
५००   

६ 
ग्याडोल मलुसडक बाट कर्डय हल जाने बाटो 

षनमायण 
२०००   

७ 

सिंगम कोलनी (शभुकामना चोक) बाट परु्य तफय  

जाने बाटोमा खानेपानी पाइप षर्स्तार तथा 

ब्लक राख्ने 

५००   

८ फुटुङ्ग मनमैज ुषसमानामा प्ररे्श द्वार षनमायण १०००   

९ षमलीजलुी टोलमा बाटो षनमायण ७००   

१० शभुकामना चोक- षचउरा षमल सडक षपच २५००   



लि.नं. आयोजनाको नाम 
लवलनयोलजत रकम 

(रू. हजारमा)  
कैलियत  

  जम्मा ७२००   

  
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

िम्बन्धी आयोजनाहरु 
    

११ सार्यजषनक सम्पषत्त सिंरक्षण ५००   

१२ ममयत सिंम्भार  ६००   

  जम्मा ११००   

  
िूशािन तथा िंस्थागत लवकाि िम्बन्धी 

आयोजनाहरु 
    

१३ र्डा कायायलय व्यर्स्थापन  ३००   

  जम्मा ३००   

१३ कुल जम्मा १०२००   
    

वडा नं. १० मनमैजु 

  आलथयक लवकाि िम्बन्धी आयोजनाहरु     

१ 
षशक्षा लषक्षत काययक्रम - नागररक सचेतना 

समाज नेपाल 
१५० 

यरु्ा तथा 

कारोनाको 

कारण रोजगारी 

गुमाएका लषक्षत 

स्र्रोजगार 

सम्बधी षर्षभधन 
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