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१०००००.
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१०. सडक स्तयउदनती
सुकुम्वासी टोरको हृदम 
भुखिमाको घय देखि 
ऩजश्चभ कजरा िोरा 
सम्भ

१५००००.

११.
सावफजतनक 
शौचारम तनभाफण

झुर्कफ मा वजाय/ बर 
चौक/ आभवायी ५०००००.

१२.
वडा कामाफरम 
ब्मवस्थाऩन

यॊगयोगन/चउयीभा भाटो 
ऩुन/े ग्राबेर हाल्न/े पुर 
योप्ने

२०००००.

१३. षवषवध बैऩयी वडा ससभततको तनणफमवाट २३००००.

१४. बवन भभफत गाउॉघय जक्रतनक  बवन 
ससॊगाडी १०००००.
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१५. कदटीजेदसी वडा ससभततको तनणफमवाट १७००००.

५२५००००.

सस.नॊ. ऩूवािधार ववकास चारु ऩ ॉजजगत जम्भा

१.
भाटोको काभ तथा 
सडक स्तयोदनती

फक्राहा िोराको भहायाज 
स्थान देखि ऩ वफ वडा 
कामाफरम सम्भ य 
जाकीय सभमाको घय 
उत्तय स्वास््म चौर्क 
देखि उत्तय हुदै 
गोषवददऩुय फजायवाट 
ऩ वफ रेटी भाषव ऩ वफ धारा 
सम्भ

१५०००००.

२. ह्मुभ ऩाइऩ िरयद ह्म भ ऩाइऩ ियीद गनफ ७०००००.

३. षवषवध िचफ वडा ससभततको तनणफमवाट १५००००.

४. अधयुो वाटो ग्राबेर

षवगत आ व को अधयुो 
ग्राबेर ऩुया गनफ तनम्न 
स्थानभा १ भण्डरी टोर 
२ दवु्वा टोर ३ यभेश 
टोर ४ अभात टोर रेटी 
भाषव भुसहयसभमा 
िततवडाको घय ऩ वफ 
सशवारम जाने वाटोभा 
ग्राबेर कामफ

३५००००.

७. वाटो ग्राबेर
िततवडाको घय ऩ वफ 
सशवारम जाने वाटोभा 
ग्राबेर कामफ गनफ

१५००००.

वडा न.ं ५

िम्मा
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८. भाटोको काभ
टीका फुढाथोकीको घय 
ऩजश्चभ हटनाफ सहतनको 
घय सम्भ भाटोको काभ

१०००००.

९. भाटो य ग्राबेर

चटऩटे चौक दक्षऺण 
भॊगर वेस्राको घय सम्भ 
भाटो य ग्राबेर २००००० 
य बुवनेश्वय प्र यामको 
घय ऩ वफ हुदै अजुफन 
सुततहायको घय सम्भ 
भाटोको काभ १०००००

३०००००.

१०. भाटो य ग्राबेर

फक्राहा फाॉधवाट ऩजश्चभ 
फेन ुयाजवॊशीको घय हुदै 
सुनवषी भहायाज स्थान 
सम्भ ग्राबेर गनफ रु 
२००००० य वक्राह वाध 
वाट ऩजश्चभ 
प्रेभनायामण डागीको घय 
ह्दै सुनवषी जान े
वाटोभा काटोको काभ रु 
१०००००

३०००००.

११. भाटोको काभ
भेहयभान याजवॊशीको घय 
ऩजश्चभ सुनवषी वडा नॊ 
३ जोड्न ेवाटोभा 
भाटोको काभ

१०००००.

१२. भाटो य ग्राबेर

यततरार टोरको 
डडजल्रसेय िड्काको घय 
ऩजश्चभ वक्राहf वाध 
सम्भ जाने वाटोभा 
भाटो य ग्राबेर गनफ

१५००००.

१३. ग्राबेर

रेटी भाषव ऩ वफ उत्तय 
काकी टोर हुदै कभर 
शे्रष्ठको घय सम्भ 
ग्राबेर य भाटोको कामफ 
गनफ

३०००००.

१४. भाटो य ग्राबेर

टॊक गुरुडको घय देखि 
ऩ वफ सताय टोर ऩ वफ 
उत्तय हुदै बाटे ऩ र 
सम्भ ग्राबेर य भाटोको 
कामफ गनफ

२०००००.
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१५. वाटो तनभाफण

रेटी भुसहय टोर देखि 
ऩ वफ िससरार 
ताजऩरयमा गाउ सम्भ 
नमा भाटोको काभ गयी 
वाटो तनभाफण गने

१०००००.

१६. भाटो य ग्रासबर
नऩृ बट्टयाइको घय 
दक्षऺण िड्काको घय 
सम्भ भाटो य ग्राबेर 
गन ेकामफ

१०००००.

१७. ग्राबेर

भहेदर शाहको घय 
ऩजश्चभ सुकुभवासी नमा 
वजस्त जाने वाटोभा 
ग्रासबर रु २००००० य 
रयऩु भदफन ऩयाजुसरको 
घय उत्तय तेज फहादयु 
कुभारको घय सम्भ  
ग्राबेर गनफ रु २०००००

४०००००.

१८. भाटो य ग्रासबर

कुटुवार टोर य 
सभमाटोर वाटो ग्राबेर 
गनफ रु ३००००० याभ 
प्रसाद असरको घय 
ऩजश्चभ सररा ताभाडको 
घय सम्भ भाटोको काभ 
रु १००००० साथ ै
बल्दैमा टोर जहय 
असरको गाउको वाटोभा 
ग्राबेर गनफ रु २०००००

६०००००.

५५०००००.

१.
कल्बटफ य 
भाटोको काभ

त्रत्रब वन चौक ऩ वफ 
शॊकय ऩुयी टोर जाने 
धराभा कल्बटफ 
तनभाफण य कजरा 
िोरा सम्भ जाने 
सडकभा भाटोको काभ

१५०००००.

िम्मा

वडा न.ं ६
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२. सडक ग्राबेर

शॊकय टोर चौक ऩवफ 
कजरा िोरा देखि 
रक्ष्भीनायामण सम्भ 
य ईदर िनारको घय 
दक्षऺण जोड्ने सडक

५०००००.

३. भाटोको काभ
फुर्ददी कुईकेरको घय 
देखि कट्नु िोरा 
ऩायी दसरत गाॉउ सम्भ

१०००००.

४.
सडक ग्राबेर 
तथा भाटोको काभ

भानशये याईको घय 
दक्षऺण त्रत्रब वन चौक 
जोड्ने वाटो य 
ईदरजॊग याईको घय 
उत्तय भुदसी सतायको 
घय सम्भ

३०००००.

५. भाटोको काभ

घनश्माभ  ऩयाजुरीको 
घय छेउ कट्नु 
िोराको ऩुर देखि  
गोऩार ऩयाजुरीको घय 
उत्तय सम्भ

१०००००.

६. भाटोको काभ
प्रल्हाद काकीको घय 
दक्षऺण शाजदतऩुय रेटी 
जोडने सडकभा

२०००००.

७. भाटोको काभ

हरय शे्रष्ठको घय 
ऩजश्चभवाट वडा 
कामाफरमको जग्गा हुदै 
बगगयथ बट्टयाईको 
घय सम्भ

२०००००.

८.
सडक ग्राबेर 
तथा भाटोको काभ

श्री प्रसाद सभश्रको घय 
देखि िानेऩातन 
ट्माॊकी जोडने वाटोभा 
भाटोको काभ य षवष्णु 
रयजारको घय देखि 
दक्षऺण प्रकश ऩौडरेको 
घय ऩजश्चभको वाटो 
ग्राबेर

४०००००.

९.
षवर्दधमारम 
ब्मवस्थाऩन िचफ

सयस्वती भा.षव. 

कादऩुाढा ४०००००.

१०.
षवर्दधमारम 
ब्मवस्थाऩन िचफ सौठा भा.षव. सौठा ४०००००.
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११.
षवर्दधमारम 
ब्मवस्थाऩन िचफ

ससर्दधकारी भा.षव. 

शतनश्चये ४०००००.

१२.
षवर्दधमारम 
ब्मवस्थाऩन िचफ ओभकायेश्वय आ.षव. १५००००.

१३.
षवर्दधमारम 
ब्मवस्थाऩन िचफ कासरका आ.षव. १५००००.

१४. षवषवध बैऩयी िचफ वडा ससभततको तनणफमवाट ७०००००.

२२०००००. ३३०००००. ५५०००००.

सस.नॊ. ऩूवािधार ववकास चारु ऩ ॉजजगत जम्भा

१.
सडक स्तयोदनती 
य ढर तनकास

भहारक्ष्भी स्कुर देखि 
उत्तय वडा कामाफरम 
अगाडड भाछा फजाय हुदै 
षऩऩर चौक सम्भ

१५०००००.

२.
भाटोको काभ य 
ग्राबेर

नगेदर रयजारको घय 
ऩजश्चभ गॊगा तघभीयेको 
घय सम्भ ३० पुटे वाटो 
रु. ५००००० य 
भासरकचदद याजवॊशीको 
घय ऩ वफ हुदै भहायाजथान 
सम्भ रु २००००० ऩण्डु 
भडी सतायको घय 
अगाडी दखि भदन भागफ 
सम्भ रु १५०००० श्माभ 
काकीको घय उत्तय 
रुवागडा ऩुवफ यतुवा 
िोरा सम्भ रु. १५००००।

१००००००.

िम्मा

वडा न.ं ७
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३.
भाटोको काभ य 
ग्राबेर

रुर षवष्टको घय दक्षऺण 
भुसयछेका जान ेवाटो 
२० पुटे रु १५०००० य 
याभ फहादयु बट्टयाइको 
घय ऩजश्चभ उत्तय कृषष 
पाभ सम्भ २० पुटे रु 
१५०००० नय फहादयु 
वस्नेतको घय सम्भ रु 
२०००००। ध्मान फहादयु 
याइ टेर हुदॊ िड्ग 
मािाको घय उत्तय ऩुवफ 
हुदै ठभनाथ दाहारको 
घोडा फाध सम्भ रु 
१५०००० य षवश्वानाथ 
भजददय उत्तय गडडझाय 
भानध्वज काकीको घय 
सम्भ रु २५०००० वडा 
काममाफरमको दक्षऺण 
ऩुवफ भहेश ताजऩुरयमाको 
टोर हुदै यतुवा िोरा 
सम्भ रु २०००००

११०००००.

४.
भाटोको काभ य 
वाटो षवस्ताय

दखुियाभ शाहको घय 
दक्षऺण वडा न ४ जोड्न े
जोगुवा शभाफको घय 
सम्भ रु १५०००० य 
हदसरऩ सुपयको घय 
अगाडी उत्तय हुदै देवी 
प्रसाईको पतनफचय सम्भ 
रु २००००० षवष्णु थाऩा 
घय उत्तय हुदै सुमफ 
फहादयु थाऩाको घय 
सम्भ रु २००००० य 
डागीटोर झप्सा 
ताजऩुरयमाको घय 
ऩजश्चभ भोहन गौतभको 
अधयुो ग्राबेर सम्भ रु 
१५००००

७०००००.

५. भभफत सम्बाय भभफत सम्बाय २०००००.
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६. भठ भजददय तनभाफण

सॊसायीभाइ स्थान 
कऩयसुका रु १००००० 
हदनाबहर भजददय 
डागीटोर रु १००००० य 
फहादयु चौधयी भहायाज 
थान धोकयीमाभुनी रु. 

१००००० य सत्सॊग 
भजददय रु १००००० य 
इराका प्रहयी कामाफरम 
ससजुवा रु. १०००००

५०००००.

८. सषफदश सेवा

सऩफ दॊश ससजुवाराइ रु 
१००००० य गाउघय 
जक्रतनक डागगटोरा रु 
१००००० य गाउघय 
जक्रतनक कऩयसुका रु. 

५००००

२५००००.

९. षवषवध
हहभारम आ. षव. 

कम्प्मुटय रु ५०००० य 
षवषवध िचफ रु १०००००

१५००००.

५४०००००.

१. सडक तनभाफण कोईरीडागी ससयजॊगा 
सडक १५०००००.

२. सडक तनभाफण
दाम्रासबट्टा ऩ वफ 
िकुुटोरा बुल्काडोबा 
सडक

१००००००.

३. सडक तनभाफण
सुवेदी चौक ऩ वफ 
झुनावायी सडक ६०००००.

४. सडक तनभाफण कट्नु बुल्काडोबा बट्ट 
टोर सडक ४०००००.

५. सडक तनभाफण झुनावायी चौक झाऩा 
सडक २०००००.

६. सडक तनभाफण चदर ढकार टोर हुदै 
सुकुम्वासी सडक २०००००.

िम्मा

वडा न.ं ८

Page 17



७. सडक तनभाफण एकता टोर देखि दगुाफ 
भा.षव. सडक १०००००.

८. कल्बटफ तनभाफण देवीभाॉमा रासभछानेको 
घय छेउ कट्नु होरीभा ४०००००.

९. कल्बटफ तनभाफण सभरन टोर ऩ वफ ऩैनीभा २५००००.

१०. कल्बटफ तनभाफण ईटहया वजाय ऩ वफ रुर 
अगधकायी टोरभा २०००००.

११. आश्रभ घेयावाया सतऩार आश्रभ आश्रभ 
टोर १५००००.

१२. ढर तनकास दाम्रासबट्टा हाटिोरा 
दाम्रासबट्टा वजाय २०००००.

१३. सडक भभफत वडाको आवश्मक 
स्थानभा ३०००००.

५५०००००.

१.
कल्बटफ तनभाफण ३ 
वटा

सभया भहतको घय 
ऩजश्चभ फक्राहा िोरा 
जान ेवाटोभा-१म वयाज 
बट्टयाईको घय उत्तय-१ 
य हदननाथ कट्टेरको 
घय ऩ वफ-१

१५०००००.

२. सडक ग्राबेर
नायामण वास्तोराको घय 
दक्षऺण फार षवकास 
प्रा.षव. सम्भ

२०००००.

िम्मा

वडा न.ं ९

Page 18



३. सडक ग्राबेर

ईटहया सयस्वती भा.षव. 

दक्षऺण चौषवसे डाॉडा हुदै 
ऩाथीबया स्क र सम्भ-

२०००००।०० य उदम 
फहादयु रासभछानेको घय 
ऩजश्चभ ऩजश्चभवाट 
ऩ ण्म ससग्देरको घय 
सम्भ रु. २०००००।००

४०००००.

४. सडक ग्राबेर षववश याईको घय दक्षऺण 
८ य ९ को ससभना सम्भ २०००००.

५. सडक ग्राबेर

सबभ कुभाय कददङवाको 
टोर जान ेसडक 
रु.१०००००।०० य  टेक 
फहादयु याईको घय उत्तय 
हुदै चम्ऩा टोर डडऩ ु
जोड्न ेसडक 
रु.१०००००।००

२०००००.

६. सडक ग्राबेर

ऩुष्ऩरार अगधकायीको 
घय दक्षऺण प्रेभ 
वास्तोराको घय हुदै 
सररा फयारको घय 
सम्भ जाने वाटो

३०००००.

७.
सडकभा भाटो ऩुन े
काभ

यत्नडडक आ.षव. उत्तय 
जनता भा.षव. जान े
सडकभा भाटो ऩुन े
रु.२०००००।०० य गोऩार 
काकीको घय जान े
वाटोभा रु.१०००००।००

३०००००.

८. सडक ग्राबेर गोठेडाॉडा उत्तय झनाफ 
जान ेसडक ४०००००.

९. सडक ग्राबेर बौडाहा धाभी काभी 
चौक ऩ वफको सडक १०००००.

१०. सडक ग्राबेर गधभार गाॉउ ऩ वफ नमाॉ 
वस्ती सडक २०००००.

Page 19



११. सडक ग्राबेर
रुॊगेरी चौक देखि 
रप्टन टोर हुदै परैचा 
सम्भ

२०००००.

१२. ढर तनकास जनता भा.षव. दक्षऺण 
थारु टोरभा ४०००००.

१३. सडक ग्राबेर
ईदर काफ्रेको घय हुदै 
दगधयाभ दाहारको घ य 
सम्भ

२०००००.

१४. सडक ग्राबेर
गोऩार शे्रष्ठको घय 
ऩजश्चभ दमौऩानेको घय 
सम्भ जाने य जमनगय 
सदथार टोरको सडक

१०००००.

१५. ह्म भऩाईऩ िरयद वडा बयी आवश्मक 
स्थानभा ७०००००.

१६.
बौततक साभाग्री 
ब्मवस्थाऩन वडा कामाफरम सञ्चारन १०००००.

५५०००००.

१ सडक स्तयोदनती
हदसरऩ अगधकायीको घय 
हुदै भगय टोर ससयान 
तथा फाहुन टोर तपफ

१५०००००.

२ सडक ऩुयाई तथा 
भभफत

केदाय जॊग काकीको घय 
हुदै फक्राहा फाॉध सम्भ १५००००.

३ सडक भभफत तथा 
ग्राबेर

यतुवाभाई १० का 
आवस्मक स्थान ७०००००.

४ सडक भभफत तथा 
ग्राबेर ताम्राङ्गे टोर ३०००००.

५ सडक स्तयोदनती म वयाज अगधकायीको घय 
हुदै समऩत्रत्र चौक तपफ ४०००००.

िम्मा

वडा न.ं १०
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६ सडक भभफत तथा 
ग्राबेर

त्रफभरा काकीको घय 
फाट चायैहदशा २५००००.

७ कल्बटफ तनभाफण ऩुष्ऩ सुवेदीको घय 
नजजक कट्नु होरी ५०००००.

८ ह्म भऩाईऩ कल्बटफ 
तनभाफण

भहेदर िरुारको घय 
उत्तय २५००००.

९ सहकायी कृषषबवन 
तनभाफण

भदनग्राभ तयकायी तथा 
परप र उत्ऩादक 
सहकायी सॊस्था सर. 

सातभेडी
३०००००.

१० टहया तनभाफण सोभफाये फजाय १०००००.

११ सडक स्तयोदनती ऩषवत्रचौक ऩुवफ 
कट्नुहोरी सम्भ २५००००.

१२ ह्म भऩाईऩ िरयद यतुवाभाई १० का 
आवस्मक स्थान ३५००००.

१३ वडा ससभततको 
तनणफम २०००००.

५२५००००.िम्मा
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