
अनुसूची-५घ

संकेत नं./विषयगत विषषकः पूिवषधवर विकवस (िडव वसफवररि) बमोवजम िडवस्तरीयव योजनव िडव नं. १ रु. हजवरमव

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

1
वबलु्ट पवसिवनको घर देखि बेचन पवसिवनको घर देखि पविम िव दविण जवने बवटो र वहरविन 

महतोको घर देखि पविम दरेिी महतोको घर सम्म सडक ढलवन
िडव नं. १ 1200 1200

२ सवविक वकसनपुर १ अन्तगषत भडवसन्यवही िोलवमव पुल वनमवषण िडव नं. १ 300 300

3 सवविक वकसनपुर १ अन्तगषत रवमजवनकी मठमव अधुरो धमषिवलव वनमवषण िडव नं. १ 300 300

४
सवविक वकसनपुर िडव ५ अन्तगषत कृष्ण रवयको घर देिी विद्ययवन्नद खिरवहको घर सम्म 

सडक ढलवन
िडव नं. १ 500 500

5
सवविक वकसनपुर िडव ७ र ८ को वबचमव पने वकिोरी रवयको घर देखि उत्तर तफष  जवने 

गणेि पंवडतको घर सम्म सडक ढलवन गने कवयष
िडव नं. १ 1000 1000

६ ODF सरसफवइ कवयषक्रम िडव नं. १ 325      325

7 ब्रहमस्थवनको कम्पवउण्ड िवल वनमवषण सवविक वकसनपुर ८ िडव नं. १ 300 300

८ मदरसव पलवस्टर रंग रोगन कवयष वनम टोल िडव नं. १ 200 200

9 दवलत धमषिवलव वनमवषण सवविक वकसनपुर वनम टोल िडव नं. १ 200 200

१० ब्रहमस्थवनको अधुरो धमषिवलव वनमवषण िडव नं. १ 500 500

11 धमषिवलव वनमवषण सवविक गवविस वकसनपुर ६ िडव नं. १ 500 500
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अनुसूची-५घ

संकेत नं./विषयगत विषषकः पूिवषधवर विकवस (िडव वसफवररि) बमोवजम िडवस्तरीयव योजनव िडव नं. 2 २ रु. हजवरमव

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

1
बबरगंज खस्थत सुिर महतोको घर देखि मन्सीफ महतोको घर देखि िेहरु रवयको घर सम्म 

सडक पक्की ढलवन गने कवयष
िडव नं. २ 2500 2500

२ गौचरण बजवरमव धमषिवलव वनमवषण िडव नं. २ 300 300

3 वितवष बजवरको अधुरो रवम जवनकी मठको छत ढलवन पलवस्टर र रंगरोगन कवयषक्रम िडव नं. २ 600 600

४ वितवष बजवर देखि बेलव जवने सडकमव गणेि शे्रष्टको पोिरी नवजक पक्की पुल वनमवषण िडव नं. २ 600 600

5 दुनिवरी टोल खस्थत सडक ढलवन िडव नं. २ 1000 1000

६ २ नं. िडव विपन्न पररिवर िुल्लव वदिव मुक्त कवयषक्रम तफष  िौचवलय सवमवन वितरण कवयषक्रम िडव नं. २ 325      325
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अनुसूची-५घ

संकेत नं./विषयगत विषषकः पूिवषधवर विकवस (िडव वसफवररि) बमोवजम िडवस्तरीयव योजनव िडव नं. 3 ३ रु. हजवरमव

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

1
गोरुकव टोल चौकको टर वन्सफमषर देखि उत्तर रवम वकसुन थवरुको घर सम्म सडक ढलवन 

कवयषक्रम
िडव नं. ३ 2000 2000

२
गोरुकव टोल खस्थत गगनदेि मुखियवको घर देखि रवजव रवम सवहको घर सम्म सडक ढलवन 

कवयषक्रम
िडव नं. ३ 500 500

3
कोररयवही टोल खस्थत वििवलक महतोको घर देखि ब्रहम स्थवनको गेट सम्म सडक ढलवन 

कवयषक्रम
िडव नं. ३ 1000 1000

४
बरकुिवष खस्थत सु्कल टोलको रवमधवरी महतोको घर देखि पुिष भजन महतोको घर सम्म सडक 

ढलवन कवयषक्रम
िडव नं. ३ 1000 1000

5 बरकुिवष नथु टोल खस्थत ब्रहमबवबव स्थवनको कम्पवउण्ड िवल र ममषत कवयष िडव नं. ३ 500 500

६
३ नं. िडव विपन्न पररिवर िुल्लव वदिव मुक्त कवयषक्रम तफष  िौचवलय वनमवषण तथव सवमवन 

वितरण कवयषक्रम
िडव नं. ३ 325.000   325.000

0
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वार्षिक र्वकास कायिक्रम
आ.ि.२०७४/७५
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