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कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको �म�त २०७२।०३।१५ मा स�प�न भएको 

�थम नगरप�रष� मा पा�रत भएका नी�तगत �नण�यह� तथा आय �यय 

संशोधन स�हत �म�त २०७२।०५।२५ को �वशेष नगरप�रष� मा पेश ग�रयो 

 

 नेपाल सरकार म��ीप�रष�को �म�त २०७२।०४।२९ को �नण�य अनुसार æव�ती �वकास‚ शहर� 

योजना तथा भवन �नमा�ण स�ब�धी आधारभूत माग�दश�न २०७२Æ पा�रत गर� आि�वन १ 

गते दे�ख लागु गन� �नण�य ग�रयो उ�त �नण�य काया��वयन गदा� अंशव�डा‚ ज�गा 

अ�ध�हण‚ बाटो �व�तारबाट बाँक� रहेको ज�गामा �वीकृत मापद�ड बमोिजम घर न�सा 

पास हुन नस�ने अव�था दे�खएमा �यूनतम मापद�ड तो�क �वीकृ�त �दन े�नण�य ग�रयो ।  

 भूक�प पी�डतले घरन�सा पास गदा� आवासीय �योजनका ला�ग १००० व.�फ. �भ� घर 

�नमा�ण �वीकृत �ददा ५० ��तशत छुट �दन े -क वग�को प�रचयk� वालालाई मा�_ र १००० 

व.�फ. नाघे प�छ छुट न�दई पुरै द�तुर �लने �नण�य ग�रयो । 

 न�सा �नवेदन तथा �ा�व�धक शु�क �मश �.१०००।०० र १५००।०० कायम ग�रएकोमा 

उ�त शु�कलाई समायोजन गर� �नवेदन शु�क तथा सेवा शु�कमा जोडी �लने �नण�य 

ग�रयो ।  

 आधारभूत माग�दश�न २०७२ �वीकृत हुनुभ�दा २०७२।०५।२५ भ�दा अगाडी �नमा�ण भएका 

घरह�को न�शा पास गन� स�दभ�मा यस कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका �भ� �नमा�ण 

भएका घरह�को हकमा २०६४ को मापद�डको पु�ट� हुने आधारह�मा -�वजुल�को मीटर 

जडानको कागज‚ सज��मन मुच�ुका‚ लालपुजा�को �म�त‚ अंशव�डाको �लखत‚ हाल कायम 

भएका �क�ताकाट भई आएका ज�गाह�मा_ न�शा पास गन� । २०६४ को �वीकृत मापद�ड 

अनुसार न�शा पास गर� �वीकृत न�शा भ�दा बढ� �नमा�ण भएका घरह�को हकमा 

मापद�डको प�र�ध�भ� थप �नमा�ण भएको भए द�तुर ज�रवाना �लई �नय�मत गन� र सो 

बाहेक अ�य भवन �नमा�णका स�व�धमा �नय�मत ���याको काय� नगन� �नण�य ग�रयो । 
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 वडाकाया�लयबाट घरबाटो‚ चार�क�ला लगायत अ�य �सफा�रस �ददंा मालपोत छुट हुनु 

भ�दा अगा�डको आ.व. २०७१ मसा�त स�मको व�यौता तथा अ�य द�तुर च�ुता 

प�चातमा� �सफा�रस �दने ���या लागू गन� �नण�य ग�रयो । 

 मनोहरा र बागमती को�रडोरलाई �ाथ�मकता �दई सडक �नमा�णमा ए�ककृत वागमती 

स�यता �वकास स�म�त‚ सडक �वभाग‚ काठमा�ड� उप�यका ��धकरणसगं सम�वय गर� 

काय� अगाडी बढाउन े�नण�य ग�रयो । 

 एयरपोट� महानटार बाबाचोक सडक‚ �तवार�टोल �मलनचोक सडक‚ बीरे��चोक मूलपानी 

सडक‚ ��केट मैदान बोडे सडक‚ ��मखेल ए�सचे�ज जसपुर हँुदै आलापोट कृ�णमि�दर 

जाने सडकह�लाई कि�तमा ११ �मटरको चौडा बनाउने काय�लाई सडक �व�तार 

आयोजनासंग सम�वय गर� यसै आ�थ�क वष�बाट �थानीय जनताको सहयोगसमेतमा 

रेखांकन स�हत �व�तार गन� काय�लाई अ�घ बढाउने साथै न.पा.को गागफेद�दे�ख 

गोठाटारस�म यातायात संचालनमा स�बि�धत �नकायमा पहल गन� �नण�य ग�रयो । 

 वैकि�पक उजा� काय��मको ला�ग माग भई आए बमोिजम सरोकारवाला �नकायसंग 

सम�वय गर� सोलार व�ती रा�ने काय� अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो । 

 नगरपा�लकाको गु�योजना �नमा�ण गन� तथा आव�धक योजना �वकासको काय�लाई अ�घ 

बढाउने  तथा  �ोत न�सा �नमा�ण गन� काय�समेत अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो । 

 �व�ापन कर‚ वातावरण कर र फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी काय�को ठे�का लगाउन े

काय� त�काल सु� गन� साथै फोहरमैला �यव�थापनको ला�ग डि�प�ग सईडको खोिज गन� 

�नण�य ग�रयो । 

 मे�ो �णाल�को घर न�बर लागू गन� आव�यक काय� अ�घ बढाउन े�नण�य ग�रयो ।   

 वडागत �वत�रत हुने वजेट रकमलाई  भूगोल‚ जनसं�या र �थानीय आव�यकतालाई समेत 

आधार मानी सडक‚ खानेपानी‚ ल��तवग�का �शष�कका काय��म संचालन गदा� �थानीय 

�नकाय �ोत प�रचालन �नद��शका‚ २०६९ बमोिजम योजना र काय��म अगाडी बढाउने 

�नण�य ग�रयो । 
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 नेपाल सरकार‚ िज�ला �वकास स�म�त काठमा�ड� र नगरपा�लकासमेतको एकै �थानमा 

परेका काय��मलाई काय� गदा� चेनेज छु�याई छु�ाछु�ै काम तोक� काममा दोहोरोपना नपन� 

गर� काय� अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो । 

 चालु बजेटमा सडक मम�तमा �व�नयोिजत २० लाख रकममा थप ३० लाख वजेट 

�व�नयोजन गर� �व�नयोिजत रकमबाट आव�धक �पमा स�चालनमा आएका सडकमा 

नगरपा�लकाका काय�कार� अ�धकृतबाट भूगोल‚ जनसं�या र �थानीय आव�यकतालाई 

आधार मानी मम�त संभार लगायत अ�य �वकास �नमा�णका �े�मा खच� गन� �नण�य 

ग�रयो । 

 वागमती स�यता ए�ककृत �वकास स�म�तले सु�द�रजलदेखी गोकण�स�मको भागमा सा�वक 

नापी २०२१ बमोिजम न�शा अनुसार न�दको पुरानो धारमा फका�ई पुवा�धार �नमा�णको काम 

गदा� वागमती न�दको दायाँ/वायाँ अ�थाई बाटो �नमा�ण गदा� �यि�तको ज�गा �योग भए 

वापत ��तपू�त� �दएको र २०७० सालको बाल�को ��तपू�त� प�चात ��तपू�त�  न�दएको हँुदा 

��तपू�त�को �यव�था गर� सो न�दको दायाँ/वायाँ २०/२० मीटर ज�गा अ�ध�हण गर� 

��नवे�ट र वागमती को�रडोर बनाउनको ला�ग काय��ममा समावेश गर� काम स�प�न 

ग�र�दनको ला�ग नेपाल सरकार एवं वागमती स�यता ए�ककृत �वकास स�म�तलाई 

अनुरोध गन� तथा न�दको बहावलाई २० मीटर कायम गन� वागमती स�यताले अ�ध�हण 

गरेको ४३ रोपनी ज�गासमेतलाई आधार मानी अ�य �े�मासमेत ज�गा अ�ध�हण गर� 

सडक �नमा�ण गन� काय� गर� लागू गन� स�बि�धत �नकायसंग माग गन� �नण�य गर�यो । 

 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका वडा नं. १३ गोठाटार दे�ख मूलपानी‚ डाँछ�‚ भ�बास‚ 

आलापोट हँुदै गागलफेद� वडा नं. १ स�म सहज पहँुच हुने ढंगले मु�य नगर�तर�य सडक 

�नमा�ण काय�लाई �ाथ�मकताकासाथ क�तीमा ११ मीटर कायम गन� गर� काय� अ�घ 

बढाउने । 
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 सडक �वभागले यस नगरपा�लका �भ� ब�ती �त�रय साना तथा ठुला सडकका योजनाह� 

संचालन गन� योजनाह�को �ववरण तथा काय�ता�लका माग गर� नगरपा�लकाको सम�वयमा 

काम अगाडी बढाउने �नण�य ग�रयो । 

 �थानीय �वाय�त शासन ऐन‚२०५५ र सो को �नयमावल�‚२०५६ ले �यव�था गरे बमोिजम 

यस नगरपा�लकाको कामलाई अगाडी बढाउन �न�न स�म�तह� गठन गन� �नण�य ग�रयो ।  

 

क. फोहोरमैला तथा �ोत प�रचालन स�म�तः-  

ख. पय�टन पुवा�धारको स�म�तः- 

 

 नगरपा�लकाको नयाँ भवन �नमा�ण गन�को ला�ग यस न.पा. को वडा नं. ७ को श�हद 

वनबा�टकामा भवन �नमा�ण गन� �नण�य ग�रयो । 

 नेपाल सरकार संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालयको �म�त २०७२।०४ ।२९ को 

च.नं. १४ को प� बमोिजम नेपाल सरकारको २०७२।०२।२२ को �नण�यले भूक�प पी�डत 

प�रचय प�को आधारमा आ.व. २०७१/७२ र २०७२/७३ को मालपोत �मनाह गन� �नण�य 

भएकोले यस नगरपा�लका पूण� �पमा भूक�प�भा�वत �े� भएको हँुदा मालपोतबाट हुने 

आ�दानीलाई शु�य कायम गर� आ.व. ०७२/७३ को कुल आयमा संसोधन गर� आ�दानी 

�शष�कलाई पा�रत गन� �नण�य ग�रयो ।  

 घरज�गा कर �नधा�रण गदा� आवासीय �योजनमा आएका घर ज�गामा ८ आना स�मको 

ज�गालाई आवासीय मानी ज�गाको �े�फल गणना गर� कर �नधा�रण गन� र सो भ�दा 

बढ�लाई गणना नगन� तर �यवसायी �योजनमा रहेका घर ज�गाको हकमा जे ज�त घर 

ज�गाछ सो�ह बमोिजम मु�या�कन गन� �नण�य ग�रयो ।  

 �यापार�क तथा �यावसायीक फम�ह�लाई �व�भ�न �नकायमा �सफा�रस गदा� �सफा�रस 

द�तुर �.१००० �लन े�नण�य ग�रयो । 
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 यस नगरपा�लकाको प�हलो नगर प�रष�ले ऐनमा �यव�था भए बमोिजम गठन ग�रएका 

�वषयगत स�म�तले आव�यकता अनुसार काय��व�ध तयार गर� �नमा�ण भएका काय�योजना 

तथा िज�मेवार� बमोिजम काम गन� �नण�य ग�रयो ।  

 घर न�शा �वीकृत �याद समा�त भई न�वकरण गदा� न�सा �वीकृत भएको २ वष� 

स�ममा ��त वग� फुट �.२ द�तुर �लन े�नण�य ग�रयो । 

 ��ट टहरा �नमा�ण गदा� ��त वग�फुट �.५००० तो�कएकोमा सो लाई संशोधन गर� ��त 

गोटा �.५००० कायम गन� �नण�य ग�रयो । 

 पुरानो घर न�शा पास ०७२ असार मसा�तस�म �नय�मत द�तुरको ला�ग प�क� इ�ा‚ 

�समे�ट जोडाईमा ��त वग�फुट �.१० लाई संशोधन गर� �.५ कायम ग�रएको र �प�लर 

�स�टमलाई ��त वग��फट �.१२ लाई संशोधन गर� �.७ कायम  गन� �नण�य ग�रयो । 

 चार �क�ला �सफा�रसमा द�तुर �लन े�योजनको ला�ग सातघ�े �चसापानी सडक‚ सातघ�े 

अ�धकार� गाउँ सडक‚ सातघ�े �पपलबोट सडक‚ का�े पँुवार गाउँ सडक लाई हटाई �थम 

नगरप�रष�को पिु�तकामा अ�यमा उ�लखे भए अनसुारको द�तरु �लने �नण�य गर�यो । 

 उपभो�ता स�म�तले योजना संचालन गदा� लगत इि�टमेट तयार गदा� नगरपा�लकाले �दने रकममा 

१५ ��तशत रकम वा जनसहभा�गता थप गर� ल.ई. तयार गन� र म�ूयांकन गन� �नण�य ग�रयो । 

 अनसुचुी १० मा उ�लेख भएको आ.व. २०७२/७३ को ��ता�वत चाल ुवजटेमा वजेट शीष�क नं. १६ 

मा समावेश भएको ��ता�वत वजेट म�ये पदप�ूत � स�म�तलाई आव�यक पन� �. २० लाख वजेट 

�व�नयोजन गन� �नण�य ग�रयो ।  

 यस �वशेष प�रष� मा पेश हुन आएका �व�वध नी�तगत ��ताव र खच� वजटेमा ���ेपत ल��त 

वग� काय��म र सामािजक �े�‚ पवूा�धार �वकासका ला�ग �व�नयोिजत वजेटम�ये यस न.पा.को 

आ�त�रक �ोतको आय र बा�य �ोतलाई समायोजन गर� ५० ��तशतस�म हाल �व�नयोजन 

ग�रएको र ५० ��तशत वजेट माघ मसा�तप�छ सव�दल�य संय��को बैठकबाट �नण�य गर� 

काया��वयन गन� �नण�य ग�रयो । 

 राज�व दररेट थपघट‚ संशोधन आ�द गनु� परेमा राज�व परामश� स�म�तको �सफा�रस �लई न.पा. 

बोड�ले गन� �नण�य ग�रयो । 
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 कुनै योजना काय��म संशोधन ‚ प�रमाज�न गनु� परेमा साथै उपभो�ता स�म�त�ारा संचालन गनु� 

पन� योजनाह� उपभो�ता स�म�तले संचालन नगरेमा वा हुन नसकेमा उ�त काय��म तथा योजना 

न.पा. बोड�ले वैकि�पक उपाय अपनाई काया��वयन गन� �नण�य ग�रयो । 

 िज�सी �नर��ण‚ �मनाहा‚ लगत क�ा‚ टु�फु�‚ �ललाम‚ मम�त संभार गनु� परेमा नगरपा�लका 

बोड�लाई अ�धकार �दने �नण�य ग�रयो ।  

 नेपाल सरकारबाट �ा�त सशत� र �नशत� आ.व. ०७२/७३ मा �ा�त रकमलाई न.पा. बोड�ले काय��म 

बनाई काया��वयन गन� �नण�य ग�रयो ।  

 नगरपा�लकाको तफ� बाट अ�य कुनै सरकार� गैरसरकार� एवं साझेदार� �नकायसगं स�झौता गर� 

काय��मह� काया��वयन गनु� पन� भएमा उ�त स�झौता गन� नगरपा�लकाका काय�कार� अ�धकृतलाई 

अ�धकार ��यायोजन गन� साथै सरकार� गैरसरकार� कुनै योजना काय��म �ा�त हुने भएमा �य�ता 

योजना तथा काय��म गन� लगतप� काय��म �वीकृत भई आएमा नगरपा�लका बोड�ले काया��वयन 

गन� �नण�य ग�रयो ।  

 क�याणकार� कोषका स�ब�धमा नगरपा�लकामा काय�रत �थायी कम�चार�ह�ले खाईपाई आएको 

तलवलाई आधार मानी आ.व.को अ��यमा १ म�हनाको तलब बराबरको रकम क�याणकार� कोष 

खातामा रा�ने र सा�वकका गा.�व.स.मा रहेका क�याणकार� कोषमा रहेको रकम नगरपा�लकाको 

क�याणकार� कोषमा सान� �नण�य ग�रयो । 

 सोलार ब�तीको ला�ग �. २४ लाख रकम �व�नयोजन गन� �नण�य ग�रयो । 

 नगरपा�लकाको आ�नो �ोतबाट �व�नयोजन गर� स�प�न गरेका योजनामा क�ट�जे�सी ३% र अ�य 

�ोतबाट �ा�त योजनामा ५% कामय गन� �नण�य ग�रयो साथै उ�त क�ट�ज�ेसीबाट ��त रकम र 

नगरपा�लकाबाट �व�नयोिजत योजनामा खच� नभएका योजनाको रकम रकमा�तर गर� उ�त रकम 

समेतबाट लागत सहभा�गतामा संचालन हुने योजनाका ला�ग खच� गन� �नण�य ग�रयो । 

 नेपाल सरकारले गठन गरेकोपनुः�नमा�ण �ा�धकरण माफ� त गत २०७२ साल बशैाख १२ गते गएको 

भकू�प तथा �यप�छका पराक�पले यस नगरपा�लका �भ� प-ुयाएको भौ�तक पवूा�धारको ष�तबाट 

सडक‚ व�ती तथा खानेपानी �वतरण �णाल�मा गि�भर �पमा असर प-ुयाएको हँुदा ��त पगुेका 

संरचनाको पनुः�नमा�णका ला�ग �सफा�रस �सफा�रस गन� �नण�य ग�रयो । 

१. कागे�वर� च�पथको म�डनटारको प�हरो प�हरो �नय��ण वडा नं. ४ 
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२. व�तेको �ढक-कपरुदासे सडकमा �शवह�र पुडासैनीको घर अगाडीको प�हरो �नय��ण वडा न.ं ७ 

३. पोखरेल गाउँ र �फर�फरे डाँडोको प�हरो �नय��ण वडा न.ं ६ 

४. नवतमधाम जाने बाटोको प�हरो �नय��ण वडा न.ं ११ 

५. दरुसंचार-जसपरु कृ�णचौर सडक अ�तग�त जसपरुको प�हरो �नय��ण वाडा न.ं ५ 

६. भ�वास-डाँछ� खानेपानी योजना अ�तग�त चलनटारको पानी �याँ�क� निजकको प�हरो �नय��ण 

वडा नं. ५  

७. भैमाल खानेपानी योजनाको भि�कएको पानी �या�क� �नमा�ण वडा नं. ११ 

८. �वा��यचौक� पछा�डको प�हरो �नय��ण वडा न.ं ९ 

९. ढकाल गाउँको प�हरो �नय��ण वाडा नं. २ 

१०. मगरटोलको प�हरो �नय��ण वडा नं. २ 

११. का�े जाने सडकको प�हरो �नय��ण वडा न.ं ३ 

 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकामा आ�त�रक लेखा पर��ण शाखा गठन गन� �नण�य गर�यो । 

 

 �म�त २०७२ साल भा� २५ गते स�प�न नगरपा�लकाको �वशेष प�रष�बाट छनौट भएका 

योजनाह�ः-  

 ल��त वग� काय��म तफ� ः- 
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१ �वा��य ��े तफ� ः- 

   
यस नगरपा�लका �भ� रहेका �वा��य के��ह�बाट काय��म तोक� रकम माग भई आएप�छ 

देहाय अनसुार रकम उपल�ध गराउने �नण�य ग�रयो । 

 �स.न ं योजनाको नाम वडा न ं �व�नयोिजत रकम कै�फयत 

क गोठाटार �वा��यचौक� ११‚१२ र १३ ४०००००   

ख मलूपानी �वा��यचौक� ८‚९ र १० २०००००   

ग डाँछ� �वा��यचौक� ५‚ ६ र ७ २०००००   

घ भ�वास �वा��य चौक� ४ २०००००   

ङ आलापोट �वा��य चौक� ३ ३०००००   

च गागलफेद� �वा��य चौक� १ र २ २०००००   

छ 

म�हला �वयं से�वका अ�भम�ूखकरण 

काय��म‚�वा��य �श�वर‚ ओ.�ड.एफ. काय��म 

र अ�य काय��मको ला�ग (प�छ �व�नयोजन 

गन� गर�)   ९११६०४   

  ज�मा   २४११६०४   

२ �श�ा �े� तफ� ः-       

          

क 

काि�त भैरव मा.�व. १०+२ काय��म संचालन 

गन� ७ ६०००००   

ख अ�य काय��म (प�छ �व�नयोजन गन� गर�)   ६६३४८१२   

  ज�मा    ७२३४८१२   

३ खानेपानी तथा सरसफाई तफ� ः-       

�स.न ं योजनाको नाम वडा न ं �व�नयोिजत रकम कै�फयत 

क 

साव�ज�नक �पमा �योगमा रहेका पर�पारगत 

व�ती �तर�य ढंुगे धारा‚ कुवा‚ पँधेरो‚ईनार मम�त   ५०००००   

ख गोठाटार भैमाल खानेपानी �व�तार काय��म   ६०००००   
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ग डाँछ� भ�वास खानेपानी �व�तार काय��म   ६०००००   

घ गागलफेद� खानेपानी योजना �व�तार काय��म   ५०००००   

ङ सानटार� ढकाल गाउँ खानेपानी योजना   २०००००   

च आलापोट संय�ुत खानेपानी काय��म   ४०००००   

छ मलूपानी खानेपानी अ�धकार� गाउँ   २०००००   

ज 

अ�य काय��म  साथै कागे�वर� मनहरा न.पा. 

ए�ककृत खानेपानी योजना अ�ययनसमेत 

(प�छ �व�नयोजन गन� गर�)   ४२३४८१२   

४ ज�मा    ७२३४८१२   

क तथा �वप� �यव�थापन तफ� ः-   १५०००००   

ख कृ�ष‚ वन (प�छ �व�नयोजन गन� गर�) 

 

२११७४०६ 

 

 

ज�मा 

 

३६१७४०६ 

 

 

फोहरमैला �यव�थापन‚ उजा� तथा वातावरण 

तफ� ः-  नगरपा�लकामा �ा�त हुन आएको 

काय��म बमोिजम   ३६१७४०६   

५ सडक तथा ढल �नकास तफ� ः-       

�स.न ं वडा नं.   �व�नयोिजत रकम कै�फयत 

क  गोठाटार वडा नं. ११‚१२ र १३ 

१ 

खहरे दे�ख द�लत व�ती हँुदै �बनोद म�ुमीको 

घर अगाडीको सडक �ावेल   २०००००   

२ 

कालकुो पसलबाट �बरभ� �लव �च�लगेौडा 

�वाइट हाउस सडक �ावेल   २०००००   

३ 

�करातचोक परुानो खानेपानी काया�लय जाने 

सडकमा ढल रा�ने    ४०००००   



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

डाँछ�‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

२०७२(2072) 

�वशेष नगरप�रषद (२०७२) 

४ 

साहुको धारादे�ख आशापरेु�वर मि�दर जाने 

सडक �ाभेल    २०००००   

५ 

हजुरको धारा ख�कागाउँ रायमाझीटोल सडक 

�व�तार तथा ढल रा�न े   २०००००   

६ 

गो�व�द दाहालको घरदे�ख �ताप राणाको 

घरस�म सडक �ावेल   २०००००   

७ 

ख�कागठु� दे�ख वडा न.ं १२ र १३ को 

�समाना �वरे��चोक ढल रा�ने   ४०००००   

८ 

�वरे��चोक आशापरु� ब�ती प�ुलसचौक� स�म 

ढल �यव�थापन    २०००००   

९ कृ�ण�णामी मि�दर �वरे��चोक सडक �ावले   २०००००   

१० 

वडा नं. १३ काया�लय खहरे सडकमा ढल 

रा�ने   ३००००० 
  
 

 

ज�मा  

 

२५००००० 

 ख मलूपानी वडा नं.  ८‚ ९ र १० 

१ मलुपानी �पपलबोट �ा�सफरमर वडा नं. ८   ३०००००   

२ थापागाउँ माझगाउँ सडक  वडा नं. ८   १५००००   

३ �तवर�टोल �भ�ी सडक वडा नं. ९   १०००००   

४ वाचनालय बाबाचोक सडक वडा नं. ९   १५००००   

५ 

बस�तको घरबाट डुमादेवी जाने सडक  वडा 

नं. १०   १५००००   

६ 

नवराज प�तको घरबाट �नलबाराह� हाउिज�ग 

वडा नं. १०   १०००००   

७ 

मलुपानी खहरे डुमाखाल जाने बाटो पि�चम 

वडा नं. १०   १५००००   

८ 

पे�सी सडक सोम�तथ� ब�नेत गाउँ सडक  वडा 

नं. ८   १५००००   
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९ 

उ�व काक� वास ुवोहरा  गोदारगाउँ जाने सडक 

वडा नं. ८   १५००००   

१० 

नवदगुा� मि�दर अ�धकार� गाउँ जाने सडक 

वडा नं. ९   १५००००   

११ तखा बोडपेलु वडा नं. ८   १५००००   

१२ महाकाल भैरव �ने वडा नं. ८   १०००००   

१३ ट�डनटोल बाटो �नमा�ण वडा नं. १०   १०००००   

१४ गोठाटार पे�सी �फकलडाँडा सडक वडा नं. ८   १०००००   

  ज�मा    २००००००   

ग डाँछ� वडा न.ं ५‚ ६ र ७ 

१ 

�रजालटार उकालो पानी �या�क�  बाटो ढलान 

वडा नं. ५   १५००००   

२ गणेश�थान बा�मती सडक वडा नं. ६   २५००००   

३ 

�सखंडागाउँ अजु�नको घर अगा�डको प�हरो 

�नय��ण वडा नं. ६   ५०००००   

४ 

वडा नं. ७ नेवार टोल �भममाडी गजरकोट 

सडक वडा नं. ७   २५००००   

५ द�तेको �ढक दे�ख कपरुदास ेसडक वडा नं. ७   २५००००   

६ 
डाँछ� गा.�व.स.काया�लय भवन भैरवथान सडक 

वडा नं. ८ 

 

१०००००   

  ज�मा    १५०००००   

घ भ�बास वडा नं. ४ 

१ 

दधुडरे� देखी थापाडाँडा हँुदै झांगाडोल जाने 

सडक कालोप� े   ७०००००   

२ 

सर�वती मि�दर भ�मास े�तथ�चोक सडक 

�रटे�न�ग वाल �नमा�ण   २०००००   

३ 

राजु कँुइकेलको घर प�ुकर पौडलैको घर जाने 
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