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lg0f{o g+= ! 

 8fSg]Zj/L gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 th{'dfsf nflu ljleGg 

ldltdf ePsf] j:tL:t/Lo e]nf, j8f ;ldlt a}7s tyf ljifout ;ldlt a}7s sfo{qmd tyf gu/sfo{kflnsfsf] 

a}7s af6 l;kmf/L; ePsf] / k|fKt ;'emfjx¿ ;d]t ;d]l6Psf] k|d'våf/f k|:t't jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf 

pkk|d'vaf6 k|:t't jh]6 tyf sfo{s|d :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] .   

lg0f{o g+= @  

 cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns 

;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ ag]sf] cfly{s ljw]os @)&* -cg';'rL !_ / cf=j= 

@)&*÷)&( sf] gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x¿sf] lgldQ rfn' vr{, k'hLFut 

vr{ / ljlQo Joj:yfsf] /sd ;+lrt sf]ifaf6 vr{ ug{ ag]sf] ljlgof]hg ljw]os @)&* -cg';'rL @_ nfO{ cf7f}+ 

gu/ ;efaf6 :jLs[t ug]{ ;j{;DdtL af6 lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= #  

 o; gu/kflnsf leq /x]sf ;Dk"0f{ ;fj{hlgs kf]v/L, xf6ahf/nfO{ gu/ sfo{kflnsfaf6 d'Nof+sg u/L 

Go"Gtd b//]6 sfod u/L >fj0f dlxgfleq} 7]Ssf aGbf]j:t ug{ gu/kflnsfnfO{ lgb]{zg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $ 

 ;fljs gu/kflnsf sfof{nosf] ;]jf s/f/df /x]sf sd{rf/L, sfof{no ;xof]lu, rf}sLbf/x¿sf] b/aGbL 

:jLs[t u/L ;]jf s/f/ cjlw csf]{ Joj:yf geP ;Ddsf] nflu cg'df]bg ;lxt lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= % 

 gu/ If]qdf ;+rflnt ljsf; cfof]hgfx? ;+rfng ug{sf nflu cfjZos kg]{ lhNnf b//]6nfO{ cfwf/ dfgL 

b//]6 sfod ug{] / b//]6df ;dfj]z gePsf t/ of]hgf sfo{s|d ;~rfng ubf{ b//]6 sfod ug'{k/]df gu/ 

sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= ^ 

 gu/kflnsf tyf j8f:t/jf6 ;+rfng x'g] Ifdtf ljsf;, tflnd, uf]i7L ;]ldgf/ nufot cGo ;fdflhs 

ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng tyf ljleGg k|sf/sf a}7s, ;ef ;df/f]x ubf{ cy{ dGqfnon] :jLs[t u/]sf] vr{ 

;DaGwL dfkb08nfO{ cfwf/ dfgL gu/kflnsfsf] nflu sfo{s|d ;~rfng ubf{ vr{sf dfkb08 cg';'rLdf pNn]v 

eP adf]lhd lgwf{/0f ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= & 

 gu/kflnsfsf] k|zf;sLo ejg tyf j8f sfof{nox?nfO{ cfˆg} ejgdf ;+rfng ug{sf nflu ejg lgdf{0f 

sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbg] ;DaGwL sfd ug{sf nflu gu/kflnsfnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= * 
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 :jR5 jftf/j/0fdf afRg kfpg] JolQmsf] df}lns xsnfO{ ;+/If0f ug]{ tyf :jf:Yo vfg kfpg] clwsf/nfO{ 

;+/If0f ug{ kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg k|efjsf/L agfpg] tyf Dofb u'h|]sf vfB ;fdfu|L a]rljvg ug]{, vfBfGo j:t' 

v'Nnf :yfgdf /flv ljqmL ug]{ tyf dfgjLo :jf:Yodf c;/kfg]{ u/L vfBfGo Joj;fo ;+rfng ug]{ Joj;flonfO{ 

;r]t u/fpg] tyf c6]/ u/]df pkef]Qmf lxt ;+/If0f P]g cg';f/ sf/jfxL ug{ gu/kflnsfnfO{ lgb]{zg ug]{ lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o g+= ( 

 Ps ufpF Ps k|flalws sfo{qmd cGtu{tsf s[lif, kz' k|fljlwssf] %)Ü kfl/>lds afktsf] /sd 

gu/kflnsfaf6 a]xf]g]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= !) 

 cfly{s aif{ )&&÷)&* df gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf, ljifout ;ldlt tyf Goflos ;ldlt, 

k|d'v,pkk|d'v / k|d'v k|zf;lso clws[taf6 ePsf lg0f{o tyf e'QmfgL vr{x¿nfO{ cg'df]bg ug]{+ lg0f{o ul/of] .   

lg0f{o g+= !! 

 dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx¿nfO{ lbO{b} cfPsf] vfhf gf:tf /sd dfl;s ¿= !%)). nfO{ lg/Gt/tf lbg] 

lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !@ 

 o; gu/kflnsfsf] ef}lts k"jf{wf/ tkm{sf] of]hgf tyf sfo{qmddf cfufdL cf=j=b]lv dd{t ;Def/ sf]ifdf 

:jLs[t /sdsf] @ k|ltzt sf]if s§L ug]{ tyf ! k|ltzt ljkb Joj:yfkg sf]if s§L u/L pQm /sdnfO{ k'gM sfo{ljlw 

tyf lgb]{lzsfsf cfwf/df vr{ ug{ gu/kflnsfnfO{ lgb]{zg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !# 

 gu/ tyf j8f :t/af6 ;+rfng x'g] ;fj{hlgs cfof]hgf tyf sfo{qmdx?df :jLs[t jh]6 l;df leq #Ü -

tLg k|ltzt_  l;/f]ef/ -slG6Gh]G;L_ /sd s§f u/L gu/kflnsfsf] slG6Gh]G;L sf]if vftfdf /fVg] lg0f{o ul/of]. 

lg0f{o g+= !$ 

 o; gu/kflnsf If]qdf sfo{/t /fli6«o tyf cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yf nufotsf ;+3 ;+:yfx?n] o; 

gu/ If]qdf ;+rfng ug]{ sfo{qmd tyf kl/of]hgfx? gu/kflnsfsf] :jLs[t dfkb08sf] clwgdf /xL gu/kflnsfn] 

:jLs[t u/] kZrft dfq kl/of]hgf tyf sfo{qmdx? ;+rfng ug{ lbg] lg0f{o ul/of].  

lg0f{o g+= !% 

 o; gu/kflnsfsf] ;+lrt sf]ifdf df}Hbft /x]sf] cj:yfdf ;f] /sd o; If]qdf ;+rflnt a}sx?nfO{ k|jb{\wg 

ug{ b'O{ klIfo ;xdltdf sn PsfpG6 vf]nL /sd hDdf ul/g]5 ;f] sfo{jf6 s]xL /sd ;d]t cfDbfgL x'g] t/ 

cfjZos ePsf] j]nf tTsfn} sfof{non] lkmtf{ kfpg] u/L /sd kl/rfng ug{ gu/kflnsfnfO{ cg'dlt k|bfg ug]{ 

lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= !^  

 gu/kflnsfdf :yfoL ?kdf sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] nflu ;]jf;'/IffnfO{ Wofgdf lbb} 3l6df ! dlxgf a/fa/sf] 

tnjnfO{ sd{rf/L sNof0f sf]ifdf hDdf ug]{ lg0f{onfO{ lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= !& 

 o; gu/kflnsfsf] j8f:t/df ;a}eGbf a9L cfGtl/s >f]t -/fhZj_ ;+sng ug]{ j8fnfO{ k|f]T;fxg :j?k 

Ps j6f of]hgf ;+rfngsf] nflu ;dk'/s sf]ifaf6 ? % nfv k'/:sf/ :j?k /sd sfo{qmd cfwf/df pknAw u/fpg] 

lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !* 

 o; gu/kflnsfsf] nflu gu/ tyf j8f:t/af6 ;+zf]lwt ;+rflnt e} ;s]sf cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] 

lzif{sdf gk'u jf km/s lzif{saf6 e'QmfgL ul/Psf] of]hgf tyf sfo{qmdsf] pQm e'QmfgL vr{ /sdnfO{ cg'df]bg 

ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= !( 

 gu/kflnsfsf] kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgsf] nflu Nof08lkmN8 ;fO{6sf] nflu hUuf k|fKt ug]{ / k"jf{wf/sf] ljsf; 

u/L kmf]xf]/d}nfsf] lbuf] Joj:yfkgnfO{ cl3 a9fpg] lg0f{o ul/of] .   

lg0f{o g+= @) 

gu/sf d'Vo rf}sx?, a; lj;f}gL tyf gu/kflnsfsf] nflu ljleGg j8f If]qsf ahf/ pGd'v j:tLx¿df ;'/Iff tyf 

gljs/0fLo phf{ k|jb{\wg ug{ ;f]nf/ ;8s aQL h8fg ug]{ ;fy} cfwf/e"t k"jf{wf/ tof/ ug]{ lg0f{o ul/of] .  

 

lg0f{o g+= @! 

 gu/ If]qsf d'Vo tyf zfvf ;8sx?df g]kfn ;/sf/ tyf gu/kflnsfn] tf]s]sf] dfkb08 leqsf] ;8s 

If]qdf x'g] cltqmd0fnfO{ /f]Sg j8f ;ldlt sfof{nonfO{ lgb]{zg ug]{ lg0f{o ul/of].   

lg0f{o g+= @@ 

 gu/kflnsfsf] o; cf=j=b]lv lj:tf/ x'g] ;8sx?sf] If]qflwsf/ ;8ssf] cj:yf x]/L Go"gtd #, ^, *, !) 

/ !% ld6/ rf}8f dfkb08 eGbf sd gx'g] u/L dfq ;Demf}tf ug]{  ejg lgdf{0f tyf ;8s dfkb08 ;DalGw sfg'g 

agfO{ nfu' ug{ sfo{kflnsf lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of].  

lg0f{o g+= @# 

 gu/kflnsf If]qdf ;+rfng x'g] ¿= @ nfv eGbf dflysf cfof]hgf / ;f] cfof]hgf ;+rfng ug]{ pkef]Qmf 

;ldlt÷ul/g] Joj;foLsf] ;Dk"0f{ ljj/0f v'Ng] u/L cfof]hgf :yn d} xf]l8ª af]8{÷;"rgf kf6L /fVg] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= @$ 
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 gu/kflnsf sfof{no / cGtu{tsf j8f sfof{no tyf :jf:Yo rf}sL ;d]tdf ;]jf s/f/df, Hofnfbf/Ldf 

sfo{/t sfof{no ;xof]lu, ;jf/Lrfns sd{rf/L tyf ;fdflhs kl/rfnsx¿nfO{ cfufdL cf=j=b]lv g]kfn ;/sf/n] 

tf]s]sf] ;f]xL txsf] Go"gtd dfl;s, b}lgs kfl/>lds a/fa/sf] /sd pknAw u/fpg] ;fy} ;]jf s/f/df sfo{/t 

sd{rf/Lx?nfO{ sfo{ljwL agfO{ :yfoL k|s[ofsf] nflu cuf8L a9fpg] / :yfoL sd{rf/Lx?sf] tx j9'jf / u|]8 ldnfg 

k|s[of cuf8L a9fpg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @% 

 gu/:t/Lo tyf j8f :t/Lo k"jf{wf/ ljsf; tkm{sf :jLs[t of]hgfx? gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd 

;+rfng ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @^ 

 afnafnLsfnfO{ ljBfno gk7fpg] cleefjsx?nfO{ gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ ;fj{hlgs ;]jf -h:t} ;fdflhs 

;'/Iff eQf / ;a} k|sf/sf l;kmfl/;x?_ af6 alGrt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= @& 

 o; gu/kflnsfleqsf s'g} of]hgf tyf sfo{s|d sf/0fj; ;+rfng x'g g;Sg] cj:yf ePdf jf cGo 

;/sf/L tyf ;fj{hlgs sfof{no jf ;+3 ;+:yf af6 ;~rfng x'g] cj:yf cfO{ bf]xf]/f] kg{ uPdf To:tf of]hgf tyf 

sfo{s|dsf] xsdf sfo{kflnsfaf6 lg0f{o cg';f/ x'g] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @* 

 k|To]s j8fdf @) hgf o"jfx?sf] ;d"xx¿ v8f u/L j8f :t/Lo o'jf pBdzLntf ;ldlt lgdf{0f u/fO{ 

pgLx¿n] rfx]sf] Joj;fo jf pBf]u ;+rfng ug{ gu/kflnsfaf6 k|fljlws tyf k|zf;lgs ;xhLs/0f ug]{ lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o g+= @( 

 gu/kflnsf If]qdf slDtdf Ps ;'ljwf ;DkGg c:ktfn lgdf0f{ ug{ ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/;+u 

dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= #) 

 gu/ If]qleq /x]sf ;fj{hlgs hUufx?sf] vf]lh, ;+/If0f / bLuf] pkof]usf nflu k|rlnt sfg"g adf]lhd 

jftfj/0fd}qL /f]huf/Ld"ns pBf]u÷k|lti7fg :yfkgf ug{ s/f/df lng]÷lbg] lg0f{o ul/of].  

lg0f{o g+= #! 

 8fSg]Zj/L gu/df a;f]jf; ug]{ ljkGg blnt au{sf afl;GbfnfO{ SofG;/, d'6', d[uf}nf v/fa ePsf k|df0fsf 

cfwf/df la/fdLnfO{ gu/af6 cfly{s ;xfotf tyf cg'bfg ;xof]u sfo{ljlw clwgdf /xL oftfoft vr{ afkt k|lt 

la/fdL ¿ %))).)) -cIf¿kL kffr xhf/_ Ps k6ssf nflu pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= #@ 
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 gu/kflnsfsf] ;]jf k|jfxnfO{ yk k|efjsf/L agfpg ;]jf s/f/df sfo{/t sd{rf/Lx? tyf Hofnfbf/Ldf 

sfo{/t sd{rf/LnfO{ ;f]xL kbdf g} lg/Gt/tf lbg] tyf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] Go"gtd ;'ljwf sfod ug]{ lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o g+= ## 

 l;ldt sd{rf/Laf6 sfo{;Dkfbg u/fpg'kg]{ afWotf, hgk|ltlglw4f/f g]t[Tj u/]sf :yfgLo tx / ;f] 

cg{\tutsf sfof{nox?af6 l56f]5/Ltf], ;[hglzn / km/s 9+un] ;]jf ;Dkfbg x'g] s'/f dx;'; u/fpgsf nflu 

gu/kflnsfsf nflu sfof{nodf sfo{/t b/aGbL cg';f/sf :yfoL sd{rf/Lx¿nfO{ sfo{;Dkfbg ;"rssf] cfwf/df 

clwstd @% k|ltzt;Dd sfo{ljwL  agfO{ k|f]T;fxg eQf pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] .   

lg0f{o g+= #$ 

 o; gu/kflnsf leq ;fj{hlgs, P]nfgL, ;/sf/ u'7L, klt{ hUufx?df ljut nfdf] ;do b]lv a;f]jf; 

ul//x]sf cfˆgf] jf cfˆgf] Psf3/ ;+uf]nsf kl/jf/sf] gfddf g]kfn /fHoe/ e"dL :jfldTj gePsf ;'sDjf;L 

kl/jf/x?sf] nut /fVgsf nflu gu/ sfo{kflnsfaf6 ljz]if1 ;lxtsf] ;ldlt u7g u/L ;'s'Daf;L k/Ljf/sf] k|rlnt 

sfg"g adf]lhd :jfldTj sfod ug]{ k|aGw ug{ e"ldlxg klxrfg sf8{ pknAw u/fpg] t/ klxrfg sf8{ k|fKt u/]/ 

g]kfn /fHo e/ slx st} hUuf e]l6Pdf ;f] sf8{ :jtM vf/]h u/L gu/af6 k|bfg ul/g] ;fj{hlgs ;]jfdf ;d]t /f]s 

nufpg] lg0f{o ul/of]  .  

lg0f{o g+= #% 

 ;fj{hlgs vf]nf, k}gLsf] l8n, gx/, ;8sIf]q jf o:t} k|sf/sf ;fj{hlgs÷ ljBfno÷u'7L÷d7÷dlGb/ 

nufot ;fj{hlgs ;+3÷;+:yfsf] hUuf ldlr agfO{Psf ;+/rgfx? k|rlnt sfg"g adf]lhd x6fpg] lg0f{o ul/of] . 

 

lg0f{o g+= #^ 

 sfa' aflx/sf] kl/l:yltdf afx]s @ aif{ jf ;f] eGbf a9L cjlw ;Dd hUuf k|of]hg lalxg ca:yfdf /fVg] 

hUufwgLnfO{ gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;Dklt Pj+ e"lds/df yk %) k|ltzt h/Ljfgf lng] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= #& 

  s[lif tyf kz'hGo a:t'x?sf] ;+sng / ljqmLsf nflu gu/kflnsfsf] slDtdf @ 7fp+df :yfoL s[lif ahf/ 

s]G› :yfkgf ug{ hUuf k|flKt k|s[of cl3 a9fpg]  lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= #* 

 cfly{s tyf ;fdflhs ¿kdf k5fl8 k/]sf Psn dlxnfx?nfO{ cfTdlge{/ tyf :j/f]huf/d"ns sfo{qmd 

;+rfngsf nflu Psn dlxnf :jfanDjg sf]if :yfkgf ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= #( 
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 *) jif{ pd]/ gf3]sf h]i7 gful/s tyf k"0f{ckf+utf ePsf tyf lx88'n ug{ g;Sg] h'g;'s} pd]/ ;d"xsf 

nfeu|fxLx?nfO{ 3/3/d} hgk|ltlglw4f/f a}+s dfkm{t 3/3/ d} eQf k'/ofpg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $) 

 ckf+utf ePsf JolQmx¿sf] nflu / h]i7 gful/s JolQmx¿sf] nflu gu/kflnsf :t/Lo lbjf ;]jf s]G›, 

x]/rfx s]G› lgdf{0fsf nflu ;fem]bf/Ldf sfo{ ug{ ;+:yf tyf lgsfonfO{ cfJxfg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= $! 

 gu/kflnsfdf /x]sf blnt-d';x/, 8f]d, rdf/, af+t/_x¿sf ;fIf/ dlxnfnfO{ @) aif{ eGbf a9L pd]/ eO{ 

ljjfx u/]df k|df0fsf cfwf/df k|ltljjfx afkt ¿=#)))).-tL; xhf/_ k|f]T;fxg cg'bfg pknAw u/fpg] lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o g+= $@ 

 8fSg]Zj/L gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs ultljlwnfO{ df]afO{n PK;, j]e;fO{6 tyf l8lh6n l8:Kn] dfkm{t 

;fj{hlgs/0f ug{ k|ljlw h8fg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= $# 

 gu/kflnsfsf] s]G› /x]sf] kftf] ahf/nfO{ l;l;l6eLsf] dfWodaf6 ;'/lIft tyf dof{lbt agfpb} n}hfg] 

lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= $$ 

 aflif{s @) xhf/ jf ;f] eGbf al9 s/ ltg]{ s/bftfnfO{ ¿=%))). k'/:sf/ ;lxt ;Ddfg kq pknAw 

u/fpg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $% 

 :jLs[t ljlgof]hg ljw]osdf /x]sf] of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ >f]tut tyf jh]6 pk lzif{s cg';f/ ldnfpg] 

lhDdf sfof{nonfO{ lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $^ 

 ;dk'/s sf]ifdf ljlgof]hg ul/Psf] jh]6jf6 ;+3Lo, k|fb]lzs tyf cfGtl/s  cfjZoQmsf cfwf/df cfof]hgf 

5gf}6 u/L cfGtl/s ah]6 tyf afXo ah]6;+u ;dk'/s u/fO{ sfo{ ug{ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ 

lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $& 

 )&^÷)&& sf] lhG;L lgl/If0f k|ltj]bgdfly 5nkmn ul/of] . k|ltj]bgdf pNn]v ePcg';f/ k'/fgf lhG;L 

;fdfu|Lx? dd{t u/]/ klg k|of]udf cfpg g;Sg] ePsf To:tf lhG;L dfn;fdfgx? lgodfg';f/ lnnfd ljqmL, ldGxf 

ug{ gu/kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= $* 

gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e]{ ug]{ / ;e]{ k|ltj]bg gu/;efdf k]z ug{ sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] tyf 

;e]{ geP;Ddsf nflu sfof{nojf6 :jLs[t b/jGbL cg';f/sf] sd{rf/Lx¿sf] tnjL k|ltj]bg / ;f] df pNn]lvt 

b/jGbL kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= $( 

 o; gu/kflnsfsf] If]qflwsf/sf ljifodf gu/sf] ljsf;sf] nflu cfjlws, jflif{s, /0fgLltut ljifo If]qut 

lj:t[t cfof]hgf, u'¿of]hgf k|ltj]bg,ljkb Joj:yfkg of]hgf,gu/ :t/Lo oftfoft u'?of]hgf jgfpg] clwsf/ 

sfof{nonfO{ lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= %) 

 o; gu/ If]q leq ;+rfng x'g] j8f:tl/o pkef]Qmfjf6 ;+rfng x'g] cfof]hgfx?sf] ;Demf}tf, cg'udg 

lgl/If0f, sfof{Gjog, l;kmfl/; nufotsf of]hgf;fu ;DjlGwt sfd ug{ j8f sfof{nonfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ 

lg0f{o ul/of] . ;fy} rfn' vr{ tkm{sf] k]ZsL /sd sd{rf/L dfkm{t j8f sfof{nonfO{ pknAw u/fO{ ;xhLs/0f ug]{ 

lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= %! 

 gu/:t/Lo tyf j8f :t/Lo ¿= @)))). eGbf a9L /sdsf] pkef]Qmf ;fem]bf/Ldf ;~rfng x'g] of]hgfsf] 

xsdf clgjfo{ ¿kdf a}s vftf dfkm{t e'QmfgL lbg] lg+0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= %@ 

 o; gu/kflnsfsf] gu/;efsf] j}7s eQf ¿=@))). gu/ sfo{kflnsfsf] j}7s eQf ¿=!%)). tyf cGo 

h'g;'s} k|sf/sf] ljifout tyf cGo ;ldltsf] eQf k|ltj}7s ¿=!))). lgwf{/0f ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= %# 

 o; gu/kflnsfdf /x]sf /xg] ;fdflhs kl/rfns÷ kl/rflnsfx¿sf] dfl;s tna ¿=!^))). -;f]x xhf/_ 

sfod u/L sfo{k|efjsf/Ltfsf cfwf/df sfo{kflnsfsf] lg0f{ocg';f/ gu/kflnsfsf] >f]t ;d]tnfO{ ljrf/ u/L cGo 

;]jf ;'ljwfsf af/]sf dfkb08 agfO{ sfof{Gjog ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= %$ 

 dlxnf :jo+;]ljsfx¿ :j]R5fn] cjsfz x'g rfx]df gu/kflnsfn] k|ltJolQm ¿=@)))).-lj; xhf/_ Psd'i6 

/sd xfnnfO{ sd{rf/L sNof0f sf]ifaf6 pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= %% 

 o; gu/kflnsfsf b;j6} j8fleq /x]sf ;'lrs[t d]nldnfkstf{ dfkm{t Goflos ;ldltsf] lgb]{zg cg';f/ 

kIflakIfdf d]nldnfk u/fO{ ;d:of ;dfwfg ul/P cg';f/ d]nldnfk s]G›nfO{ k|lt ph'/L d]nldnfksf] nflu 

¿=!))).-Psxhf/_ cg'bfg pknAw u/fO{g]5 .  
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lg0f{o g+= %^ 

  g]kfn ;/sf/af6 k|fKt x'g] cGo cfDbfgL, cfGtl/s cfDbfgL tyf ah]6 tyf sfo{qmdsf] ;Gbe{df of]hgf 

tyf sfo{qmd agfpg] lhDdfsf] lg0f{oflwsf/ gu/ sfo{kflnsfnfO{{ lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= %& 

 ah]6 tyf sfo{qmdsf] ;fdfGo q'6L, tyf /sddf cGt/ k/]sf]df gu/sfo{kflnsfnfO{ ;RofO{ sfof{Gjog ug{ 

clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= %* 

 o; gu/kflnsfsf j8f g+=! b]lv !) ;Ddaf6 k|fKt of]hgfx¿ dWo] o; ah]6df ;Daf]wg x'g g;s]sf 

of]hgf tyf sfo{qmdx¿nfO{ gu/kflnsfnfO{ s'g} >f]t k|fKt ePdf k|fyldlss/0f u/L ;~rfng ug]{ lg0f{o ul/of] .  

;fy} o; gu/kflnsfsf] j8f e]nf tyf gu/sfo{kflnsfaf6 k|fKt ;Dk"0f{ of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ o;} ah]6 dfkm{t 

;'lrs[t u/L k|b]z ;/sf/, g]kfn ;/sf/ tyf bft[ lgsfox¿sf] >f]taf6 ;+rfng ug{ ah]6 dfu ug]{ lg0f{o ul/of] 

. 

lg0f{o g+= %( 

 o; gu/kflnsf leq ;dfof]hg eO{ cfPsf h'g;'s} ;]jfsf sd{rf/L tyf ljBfnodf sfo{/t lzIfs 

lzlIfsfx?sf] sfo{;Dkfbg:t/ x]/L k'/:sf/ tyf b08sf] ?kdf k|rlnt sfg"g cg';f/ ljefluo sf/jfxL ug]{ ;Ddsf] 

clwsf/ k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] l;kmfl/;df gu/k|d'vaf6 x'g] u/L lgb]{zg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^) 

 

n]vf ;ldlt, ;'zf;g ;ldlt tyf ljBfog ;ldltnfO{ lg/Gt/tf lbg] . 

lg0f{o g+= ^! 

 gu/kflnsfaf6 ;+rflnt s'g}klg of]hgfdf s'g} k|fljlws d'Nof+sgdf yk 5fgljg ug{'kg]{ ePdf sfof{non] 

lj1 k/fd{; ;]jf dfkm{t :jtGq?kdf sfo{u/fpg ;Sg] u/L sfof{nonfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^@ 

 o; gu/kflnsfsf] cf=j= )&&÷)&* sf] of]hgf tyf sfo{qmdaf6 ;+rfng x'g g;sL lkmtf{ ;+lrtsf]ifdf 

ePsf] /sd -c=Nof_ ah]6 gu/kflnsfsf] 3f6f ah]6 k"lt{ u/L afFsL /sd gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ of]hgf 

agfO{ ;+rfng ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^# 

 o; gu/kflnsfaf6 j8f:t/df ;+rfng ul/g] s'g}klg of]hgfsf] hfgsf/L j8f:t/sf hgk|ltlglwnfO{ 

clgjfo{ ?kdf hfgsf/L u/fpg'kg]{ lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= ^$ 

 cf=j= @)&&÷)&* df gu/ sfo{kflnsf, gu/kflnsfk|d'v tyf k|d'v k|zf;lso clws[t af6 lg0f{o eO 

;+rfng ePsf ;Dk"0f{ of]hgf tyf sfo{s|d / e'QmfgLnfO ;dy{g / cg'df]bg ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^% 

 dlxnf÷ blnt÷ ;d'bfon] cfkmgf] gfddf k|rlnt sfg'g adf]lhd btf{ ug{] pBf]u Joj;fodf rfnL; 

k|ltzt 5'6 lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^^ 

 cf=j= @)&*÷)&( df gu/kflnsf sfof{no / j8f sfof{nosf] nflu df]6/ ;fOsn dd{t jfkt jflif{s 

!),))) dfq, OGwg jfkt dfl;s !% ln6/, lkmN8df vl6g]sf] nflu @% ln6/df ga9g] u/L l;dfs+g ug]{ / s'g} 

sd{rf/Ln] sfof{no k|of]hgsf] nflu lghL ;jf/L ;fwg k|of]u u/]df o;} adf]lhdsf] ;'ljwf pknAw u/fpg] tyf 

cf=j= @)&&÷)&*df sfof{no k|of]hgsf] nflu lghL ;jf/L ;fwg k|of]u u/]afkt pknAw u/fPsf] dd{t ;Def/ 

vr{ / O{Gwg nfO{ cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

lg0f{o g+= ^& 

 o; gu/kflnsfsf] s]Gb| b]lv k|To]s j8f sfof{no जान ेबाटो u|fe|]lnË ul/lbg jf ;f] sfo{sf] nflu ah]6 

Joj:yfkg ul/lbg ;+l3o ;/sf/ / k|b]z ;/sf/ cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfnonfO cg'/f]w ug]{ lg0f{o ul/of] 

. 

lg0f{o g+= ^* 

 cf=j= @)&&÷)&* df ;Demf}tf eO{ xfn sfo{ ;DkGg ePsf t/ e'QmfgL ug{ afFsL /xg] cg';"rLdf pNn]v 

ePsf of]hgfx?nfO cf=j= )&*÷)&( df e'StfgL ug{ sfof{nonfO lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= ^( 

 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd cGt/ut cf=j= @)&*÷)&( sf nflu j8f ;ldltjf6 5gf}6 eO{ lzkmf/L; 

ePsf cfof]hgfx? dWo]af6 gu/ sfo{kflnsfn] lg0f{o u/L k|fyldstf / cfjZostfsf] cfwf/df sfof{Gjog ug{ 

;Sg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= &) 

 o; gu/kflnsfsf] xfn;Ddsf] n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf] j]¿h'x¿sf] km5{of}6sf nflu sfo{ cl3 a9fpg 

cfGtl/s n]vf kl/If0f zfvfnfO{ lhDd]jf/L lbg] / a]?h' km5of}{6 u/L cfly{s k|zf;gnfO{ ldtJooL / k|efjsf/L 

agfpg ;fy} cfufdL lbgdf a]?h' cfpg glbg ;DalGwt ;a} kIfn] o;tkm{ Wofg lbg] / a]?h' Go"gLs/0f ug{ 

oyflz3| cfjZos sfd sf/afxL ug{ sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] ;fy} xfn;Dd b]lvPsf a]?h' dWo] c;'n pk/ ug'{kg]{ 

a]?h' c;'n pk/ ug{sf] nflu pknAw x'g] ;j} ljsNksf] k|of]u ug]{ / lgoldt ug'{kg]{,k]ZsL a]?h' tyf k|df0f k]z 
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ug'{kg]{ a]?h'sf] ;Gbe{df sfof{non] k]z u/]sf] sfuhft / k|df0fsf] cfwf/df a]?h' km5of}{6 ug]{ / pQm a]?h' km5of}{6 

u/Llbg dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nonfO{  cg'/f]w  ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= &! 

 Goflos ;ldlt,cg'udg ;ldt / ljleGg ljifout ;ldlt af6 k|fKt k|ltj]bg dfyL 5nkmn ul/of] . 

k|ltj]bgdf pNn]v ePsf ;'emfjx?nfO{ sfof{Gjog ug{ sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 
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cg';"lr # 

gu/kflnsf tyf j8f:t/jf6 ;+rfng x'g] Ifdtf ljsf;, tflnd, uf]i7L ;]ldgf/ nufot cGo ;fdflhs ljsf;sf 

sfo{qmdx? ;+rfng vr{ dfkb08 

-s_ /f=k=k|yd, l4lto clws[t:t/ k|lzIfs÷>f]tJolQm M k|ltsIff ¿=@%)).  

-v_ /f=k=t[lto:t/ k|lzIfs M k|ltsIff ¿ @))). 

-u_ ;xfos:t/ k|lzIfs M k|ltsIff ¿= !@)). 

-3_ vfgf k|lt 5fs M ¿=@%) .  

-ª_ vfhf lrof k|lt JolQm M @)).  

-r_ :6];g/L M k|lt AolQm M !%). 

-5_ xnef8f k|ltlbg ¿=!))) .  

-h_ Aofg/ M k|ltsfo{qmd ¿=!%)). 

-em_ cg'udg eQf M ¿=!%)). -sfo{s|d cg'udgsf] nflu & sfo{lbg ;Dd a9Ldf # hgf / & sfo{lbg eGbf a9Lsf] 

sfo{s|dsf] nflu % hgf dfq nfO{ cg'udg eQf k|bfg ug{ ;lsg]5 . cg'udg ug]{ kbflwsf/L cflwsf/Ls / bhf{ 

v'n]sf] x'g'kg]{5 . sfo{s|d cg'udgsf] nflu hfg] sd{rf/Lsf] xsdf sfof{no k|d'vaf6 :jLs[tL lnPsf] x'g'kg]{5 . 

-`_ k|ltj]bg M k|lt sfo{s|d ?=!))). 

-6_;xefuL oftfoft vr{ M  j8f:t/Lo sfo{s|dsf] nflu ? #)), gu/kflnsf :t/Lo sfo{s|d ? $)) 

7_ ;+of]hs eQf M & sfo{lbg ;Ddsf nflu k|ltlbg ? $)) ;f] eGbf dfly sfo{lbgsf] nflu $%)->]0fLljlxgn] 

;+of]hs eQf kfpg ;Sg]5}g_ 

8_ ;xof]uL eQf M & sfo{lbg ;Ddsf nflu k|ltlbg ? !%) ;f] eGbf dfly sfo{lbgsf] nflu @))-;xof]uL eQf 

a9Ldf b'O{ hgf ;DdnfO{ k|bfg ug{ ;lsg]5 . 

9_ k|lzIf0f d;nGb vr{ M k|ltlbg ? %)) -af]8{dfs{/,d]6fsf8{,6]k,lSnk,kmfO{n,kmf]6f]skL k]k/,rf6{k]k/_  

0f_ ljljw vr{ k|ltlbg M!))) -vfg]kflg,;/;kmfO{,l/rfh{ nufot sfo{s|d ;~rfng ubf{{ cfO{kg]{ e}k/L vr{_ 

 

 cGo s'g} gd{\; yk x'g'kg]{ ePdf gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 



शिर्षक आ.ब. २०७७/७८ को ससंोधित अनमुान आ.ब. २०७८/७९ को अनमुान
आय रु हजारमा रु हजारमा

१ आन्तरिक िाजश्व १४०० १५०००
सघंिय सिकाि

२ सघंीय सरकार राजश्व बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम ७७६३० ८९१५०
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७ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बबशषे अनदुान ३००० ३०००
८ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान २००० २०००
प्रदेश शसतत अनदुान ८०००

९ आल्या तथा अन्य आय ४०००० १३६६५७
५५४५१२ ६५०२४७

 

आधथषक बर्ष २०७८/७९ को लाधि डाक्नशे्विी नििपाशलकाले पिे ििेको अनमुाघनत आय बबबिण (बजेट) यस प्रकाि छ |

जम्मा



१ rfn' vr{ 98830000 राजश्व

सकेंत of]hgf tyf lzif{sut sfo{qmd ljlgof]lht /sd ?= खर्च स्रोत

कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार कोष 5000000 समानीकरण

ljkb Joj:yfkg ljz]if sf]if 3000000 समानीकरण

cg'bfg tyf cfly{s ljkGg ;xfotf sf]if 1500000 समानीकरण

cfsl:ds sf]if 3000000 समानीकरण

;dk'/s sf]if 5000000 समानीकरण

२२२३१ gu/kflnsf ejg lgdf{)f 15000000 समानीकरण

२९३११ kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 2500000 समानीकरण

;jf/L ;fwg 1000000 समानीकरण

d]l;g/L cf}hf/ cflb 2500000 समानीकरण

२९६२१ पुुँजीगत सधुार खर्च सार्चजनिक निर्ाचण 218066000

२९७११ k"lhut cg';Gwfg tyf k/fdz{ 2000000 समानीकरण

cGo lkmtf{ 200000 समानीकरण

;fjf, Jofh, ¥)f tyf cGo 100000 समानीकरण

k"lhuttkm{sf] hDdf vr{ 258866000

कुल र्ालु र पुुँजीगत 357696000

सशतच  तर्च  234500000

आ.व. २०७७/७८ को भकु्तािी दिि र्ाुँकी 43551396

संघिय नर्शषे अििुाि (निप र्ोररंग जिाि) 14500000

कुल 650247396
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चालु तिच
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वडा तिच का योिना तथा कायचक्रमको लागि ववननयोजित अनमुाननत रकम
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१५ SEE तयारी कक्षा FM वाट ३०००००

१६ सेवा लिवतृ स्शक्षकहरुिाई सम्माि कायाक्रम १०००००

१७ ज.मा.लब. कटैयामा फलिार्र तथा अलतररक्त वक्रयाकिापको िालग
३०००००

६३०००००

स्वास््य/ जिस्वास््य प्रवर्द्ाि



1 स्वास््य र्ौकीको औषधी खररद, ढुवािी तथा रर-्यावकङ्ग ३००००००

प्रथम र्ौमालसकमा रु. 
२000000 र तेश्रो 

र्ौमालसकमा 
१५00000

2 स्वास््य र्ौकी मसिन्द खर्ा ३०००००
3 गाउुँ घर स्क्िलिक सञ्चाििको िालग फलिार्र ५०००००

5
समदुायमा रहेको गभावती, सतु्केरी र २ वषा मलुिका बच्र्ाका 
आमाहरुिाई पोषण सम्बन्धी जिरे्तिामिुक तथा िवा क्याम्प 
संर्ािि, िाि सेशि, हेल्थ पोष्टको िालग कम्यूलिवट स्कोर काडा फिप

१५००००० १० वटै वडामा

6 स्वास््यकमीहरुको क्षमता अलभववृर्द् िागी ५०००००

7
स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका वस्ती तथा स्वास््य सेवा पहुुँर् कम 
भएको जोस्खमयकु्त जिसंख्यामा स्वास््य सूर्िा तथा व्यवहार पररवताि 
कायाक्रम

५०००००

8 स्वास््य शाखाको िालग इन्धि तथा सञ्चार खर्ा १०००००
9 कोलभड-19 तथा सरुवा रोग रोकथाम तथा आवश्यक सामग्री खररद ५०००००
10 स्वास््य शाखा व्यवस्थापि फमा, फमेट छपाई ३०००००
11 वलथाङ्ग सेन्टरमा कामकाज गिे कमार्ारीिाई रारी खाजा खर्ा २०००००

12
खोप तथा गाउुँघर स्क्िलिक सञ्चािि गिे स्वास््यकमीहरुको िालग 
वफल्ड भत्ता

२५००००

13
अिगुमि, मूल्याङ्कि तथा कायााियको कामकाजिे बावहर जाुँदा भ्रमण 
खर्ा

४०००००

14 स्वास््यकमीहरुको िालग मालसक बैठक भत्ता १५००००
15 स्वास््य शाखाको िालग ल्यापटप खररद १०००००
16 स्वास््य संस्थाहरुको िालग कम््यूटर सेट, वप्रन्टर ५०००००
17 स्वास््य संस्थाहरुको सञ्चािि खर्ा १५००००
18 मवहिा तथा जेष्ठ िागररक स्वास््य स्शववर तथा उपर्ारात्मक खर्ा ५०००००
19 HMIS तथा DHS2 तालिम १०००००
20 खोप तथा अन्य कायाक्रम १५००००
21 वट.वी. क्षयरोग+कुष्ठरोग तालिम १००००

९७१००००

स्वास््य र्ौकी संर्ािि तथा व्यबस्थापि खर्ा
१ ल्याब कमार्ारीहरुको पाररश्रलमक ७६००००



२ मवहिा स्वास््य स्वयमसेववका प्रोत्साहि सलुबधा तथा यातायात १४५८०००
३ स्वास््य र्ौकी व्यबस्थापि खर्ा (पाररश्रलमक समेत) २१५००००
४ मेलडकि अलधकृत को पाररश्रलमक तथा उपर्ारात्मक खर्ा १६०००००

५९६८०००
खािपेािी तथा सरसफाई

१ िगर सरसफाई कमार्ारी तथा सामग्री ब्यबस्थापि ३०००००
२ ववश्व र्पी ददबस, सरसफाई सप्ताह र मवहिाबारी स्वच्छता ददबस १०००००
३ सरसफाई सामग्री खररद ५०००००
४ शरु्द् खािपेािी ्िान्ट जडाि काया साझेदारी ४०००००

१३०००००

िैंलगक समािता तथा सामास्जक समबेलसकरण २०००००

मवहिा तफा का कायाक्रमहरु

१
मवहिा संस्था लिरन्तर संर्ाििका िालग र्ािकुोष संस्था, समूह सलमलत 
लबर् पुुँजी

२०००००

२ िारी ददवस तथा राविय मवहिा ददवस १५००००
३ िोकसेवा तयारी कक्षा संर्ािि २५००००
४ मवहिा वहंसा तथा रे्िीबेटी बेर्लबखि ववरुर्द् सरे्तिा कायाक्रम १०००००
५ सबै वडा भररका वकशोरीहरुिाई ्याड बिाउि ेतालिम ३०००००
६ दाइजो प्रथा ववरुर्द्को कायाक्रम १५००००
७ प्रजन्न स्वास््य तालिम १५००००
८ िारीिाई पोते र्रुा लिमााण लसकाउिे २०००००
९ साबिु बिाउि ेतालिम ५०००००

२००००००

बािबालिका तफा का कायाक्रमहरु
१ बाि संजाि तथा बाि क्िब ववस्तार तथा शसस्क्तकरण १५००००

२
बाि वववाह ववरुर्द्को रोकथाम अलभयाि (डोम, मसुहर, र्मार, बाुँतर) 
तथा सरसफाई

१००००००

३ मात ृतथा स्शश ुपोषण कायाक्रम १५००००

४
बाि वववाह, बह ुवववाह रोकथाम अन्तगात वकशोर, वकशोरीिाई 
सरे्तिामूिक कायाक्रम

१०००००

५ बाि उत्थाि सम्बन्धी कायाक्रम १०००००



१५०००००
आददबासी जिजाती तफा का कायाक्रम

१ आददबासी जिजाती सामास्जक सांस्कृलतक प्रबर्द्ाि काया ३०००००

दलित तफा का कायाक्रमहरु

१
दलित (डोम,र्मार, मसुहर, बाुँतर ) िोक सेवा तयारी कक्षा संर्ािि

२५००००

२ दलित लसपववकास तालिम तथा स्वरोजगार प्रवर्द्ाि २५००००

५०००००
जेष्ठ िागररक तफा का कायाक्रम

१ जेष्ठ िागररक ददबस तथा सम्माि कायाक्रम १५००००
२ जेष्ठ िागररक समहु लिमााण तथा संर्ािि १०००००

२५००००
अपांगता/ फरक क्षमता भएका तफा का कायाक्रमहरु

१
अपाङ्गता भएका व्यस्क्तको उत्थाि, स्शक्षा तथा स्वरोजगार मूिक तालिम

६०००००

२ अपाङ्ग ददवस १०००००
३ अपाङ्ग व्यस्क्तहरुको सम्माि जिक कायाक्रम १०००००

८०००००
सवहद पररवारका सदस्यहरुको स्वरोजगार मिुक तालिम २०००००
सूर्िा प्रववलध समन्धी

१ इन्टरिटे र इन्रािटे जडाि ५०००००
२ सूर्िा प्रववलध तथा सफ्टवेर लिमााण ५०००००
३ अलभिेख व्यवस्थापिको िालग सभार जडाि ५०००००
४ लसलस-क्यामरा लसस्टम स्तरोन्नलत २०००००
५ पालिका कमार्ारीहरुिाई सूर्िा प्रववलध तालिम ३०००००

६
वडा कमार्ारीहरु िाई सूर्िा प्रववलध तालिम (VERSP, PLAN, राजस्व 
सबै सफ्वेअर ) ३०००००

७ स्थािीय तह संस्थागत स्व-मलु्यांकि कायाको िालग १०००००
८ सूर्िाको हक र स्जम्मेवारी सम्बन्धी अलभमखुीकरण १०००००

२५०००००

सामास्जक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण सेवा ईकाई



1
एम. आई. एस. अपरेटर तथा वफल्ड सहायकका िालग तिव, भत्ता 
तथा संर्ार खर्ा (एक र्ौमालसक) ३८३०००

2 वडा सस्र्वहरुिाई १0 ददि ेकम््यूटर तालिम ३०००००

3
जिप्रलतलिलधहरुिाई गिुासो र पस्ञ्जकरण सम्वन्धी 2 ददि े
अलभमसु्खकरण कायाक्रम १५००००

4 घटिा दताा सम्वन्धी जिरे्तिा मिुक संदेश प्रसारण तथा प्रकाशि १५००००
5 बैठक खर्ा वापत १५०००
6 (पालिकास्तरीय समन्वय सलमलतको बैठक) १५०००
7 सामास्जक सरुक्षा सम्बन्धी तालिम १५००००
8 दलित बािबालिका पोषण अन्तगातको कायाक्रम ३०००००

१४६३०००

पूवााधार ववकास तफा को कायाक्रमहरु
पूवााधार ववकास

१
वाडा िं. ५ पातो बजारमा सम्पूणा िािा बैज ुसाह, ददिशे साह, ओम प्रसाद 
साह, राम कुमार यादव घरदेस्ख िदीसम्म िािा लिमााण

२२०००००

२
वाडा िं. ५ पातो बजारमा पोषक साहको घरदेस्ख दखुी माझीको घरसम्म 
RCC ढिाि काया

८०००००

३
वाडा िं. ५ मो. सागीरको घर देस्ख ववसिु साहको जग्गासम्म RCC ढिाि 
तथा होम पाइप जडाि  काया

१३०००००

४
वाडा िं. ५ ददिशे साहको घरदेस्ख ओमप्रसाद साहको घरसम्म RCC ढिाि

८०००००

५ डाक्िशे्वरी मस्न्दरमा धमाशािा ्िाष्टर लिमााण काया तथा रंगरोगि काया ६०००००
६ वाडा िं. ८ महादेव साहको घरदेस्ख िहम्परुसम्म माटो ग्राभेि काया ४०००००
७ वाडा िं. ८ मा मो. मकबिु घरदेस्ख िहम्परुसम्म माटो ग्राइभेि ५०००००

८
वाडा िं. ६ राम जािकी मंददरदेस्ख रान्सफमार हुुँदै िहरसम्म माटो ग्राइभेि 
काया

४०००००

९
वाडा िं. ७ मा मा.वव. हवटयादेस्ख  महाववर मंडिको घरसम्म माटो ग्राइभेि

३०००००

१० वाडा िं. ६ औरहीमा रमेश यादवको घरलिर अधरुो किभटा भिाको िालग ५०००००

११
वाडा िं. ६ औरही मसुहरी पेखरी देस्ख डोमराही हुुँदै स्कूिको वफल्डसम्म 
माटो ग्राइभेि

२०००००

१२

वाडा ि.् १ कवविाशामा अधरुो महादेव मस्न्दर देस्ख पूवा जाि ेबाटोमा 
किभटा लिमााण, वाडा िं. १ बिाटी बैद्यिाथ यादवको घरदेस्ख राजदेव 
साहको घर हुुँदै लडहबार थािसम्म ढिाि काया

८०००००



१३
वाडा िं. १ वकसिु देव साहको घरदेस्ख उत्तर जाि ेबाटोमा अधरुो ढिाि पूणा 
गिाको िालग

३०००००

१४
पातो बजारमा तार र्न्रको घरदेस्ख राजकुमार गरुुजीको घरसम्म माटो ग्राभेि

२०००००

१५ वाडा िं. ५ साववक १ मा लडहबार थाि भवि लिमााण काया ५०००००
१६ िगरको सम्पूणा वडामा पोििाइट जडाि काया ५७०००००

१७
वाडा िं. ९ मा  कृवष लसर्ाईको िालग पोि, तार  र वाडा िं. ५ को 
िगरपालिका भवि िस्जक तार पोि व्यवस्थापि

५०००००

१८ वाडा िं. ९ साववक वडा िं. ५ पोखरीमा पखााि तथा घाट लिमााण काया ५०००००

१९
वाडा िं. ९ मा साववक वाडा िं. ३ हिुाकी सडक देखी मस्स्जदसम्म ढिाि 
काया

५०००००

२०
वाडा िं. ९ साववक वडा िं. ४ र ५ जिक र्ौकदेखी धोवयाही हुुँदै बलिलियाुँ 
रावफक सडकसम्म ढिाि काया

२००००००

२१
वाडा िं. ९ साववक ५ अधरुो भगवती मस्न्दरको पखााि तथा मंददर लिमााण 
काया तथा माटो पिेु काया

१००००००

२२
वाडा िं. ९ साववक वडा िं. १ महकुीमा हिुाकी सडक देस्ख लबर्िा टोिको 
पोखरीमा ररटेलिंग वाि तथा माटो ग्राइभेि काया

६०००००

२३ वाडा िं. ९ को साववक वाडा िं. 8 मा र्बतुरा लिमााण तथा होमपाइप १२५०००

२४
वाडा िं. ९ साववक वडा िं. ३ मा अस्पतािमा प्रलतक्षािय एवं र्पी लिमााण 
काया

४०००००

२५
वाडा िं. ९ को साववक वडा िं. ५ मा यादव टोिदेस्ख हिुाकी सडकसम्म 
कल्भटा तथा माटो ग्राईभेि काया

३०००००

२६ वाडा िं. ३ कमि सहिी प्रजातन्र सेिािी स्मारक तथा मलुता लिमााण काया ५०००००

२७
डाक्िशे्वरी मस्न्दरदेस्ख िहर हुुँदै राम मस्न्दरसम्म माटो ग्राइभेि तथा डोंग 
लिमााण काया

१००००००

२८
वाडा िं. ५ को पातो बजारमा ॐ शास्न्तको मालथल्िो तल्िा भवि लिमााण 
काया

४०००००

२९ पातो बजारमा शाह जी धमाशािामा श्रीराम जािकी मस्न्दर लिमााण काया ५०००००
३० िगर लभर समरलसयि जडाि काया ६ थाि १००००००
३१ खेिकुदमा िगरस्तरीय खेि प्रोतसाहि तथा वेव स्थापिा ५०००००
३२ धालमाक मठ मस्न्दर मस्स्जद ममात काया ८०००००

३३
बािवववाह रोकथामको िालग दलित डोम, र्मार, मसुहरहरु SEE पास 
मवहिा वववाहको िालग २० हजारको दरिे सामग्री प्रदािको िालग

४०००००

३४
वाडा िं. ९ सालबक वडा िं. ४ मा मवुारक लमयाुँको घरदेस्ख क्याम्प थािा 
सम्म ढिाि

७०००००



३५
वाडा िं. ५ डाक्िशे्वरी भगवती मस्न्दरमा भगवती गहवरमा फल्स, टाईल्स 
्िाष्टर काया

३०००००

३६ वाडा िं. ७  डगरीि मंददर अधरुो लिमााण काया ३०००००
३७ वाडा िं. ९ साववक वडा िं. ६ मा माटो तथा ग्राइभेि काया ५०००००
३८ डाक्िशे्वरी िगरलभर मजदरु क्षमता अलभबवृर्द् कायाको िालग ६०००००
३९ वाडा िं. ९ साववक वडा िं, ६ मा मसु्स्िमहरुको कलिस्ताि लिमााण काया २०००००
४० वाडा िं. ९ साववक वडा िं, ३ मा मस्स्जद ममात सधुार काया २०००००

४१
वाडा िं. ९ सालबक वडा िं. ५ को अधरुो हिमुाि मस्न्दर ममात सधुार काया

३०००००

४२ वाडा िं. ६ वतिाहा यादव टोि लिर रान्सफमाको िालग ५०००००

४३
वाडा िं. ५ गोववन्दपरु िहम बाबा मस्न्दर स्थािमा र्वतुराघाट लिमााण काया

२०००००

४४ वाडा िं. १० राजाजी थाि ममात संभार र र्वतुरा लिमााण काया ३०००००
४५ वाडा िं. ४ हिमुाि र्ौक देस्ख बरज ुयादव घरसम्म RCC ढिाि १००००००
४६ वाडा िं. ४ भतूही लडहबार थािमा र्ारैलतरबाट लग्रि लिमााण काया २०००००
४७ वाडा िं. ४ कुशहामा पावाती मंददर लिमााण काया ६०००००

४८
वाडा िं. ६ मा ॐ शाई कृवष सहकारी संस्था लि. दधु डेरी लिमााण तथा 
उपकारण खरीद काया

५०००००

४९ वाडा िं. 10 मो. मसतकीम घरदेस्ख हारुिको घरसम्म ढिाि काया ७०००००

५०
वाडा िं. ३ तरहीमा िाि ुप्रसाद र्ौधरीको घरदेस्ख मनु्ना प्रसाद र्ौधरीको 
घरसम्म ढिाि काया

८०००००

५१ वाडा िं. ६ कटैयामा ववद्यतुीकरण तार, पोि खररद तथा जडाि काया २०००००
५२ वाडा िं. ९ को साववक वडा िं.  ९ मा िािा लिमााण काया २०००००
५३ वाडा िं. ६ साववक ४ ववषणपुरु र्किा र्ौरीमा खडक िदद लियन्रण २०००००

५४
वाडा िं. ६ बतिाहामा गोसाइराम यादवको खेत बौकाइ मंडि सडक ग्राइभेि 
लिमााण काया

२०००००

५५
वाडा िं. २ र्ौधरी टोि महादेव मंददर देस्ख मो. हजरतको घरसम्म ढिाि 
काया

६०००००

५६ वाडा िं. ७ राम सेवक घरको अगाडी र्वतुरा लिमााण १५००००

५७
वाडा िं. ७ समीद लमयाुँको घरदेस्ख सरदार टोि हुुँदै मो. सिीम लमयाुँको 
घरसम्म माटो ग्राइभेि

२०००००

५८
वाडा िं. 6 बतिाहा मिह ुयादवको घरदेस्ख भरौसी पोखरीसम्म RCC ढिाि

४०००००



५९
वडा िं. ८ सकुदेव यादबको घर देस्ख लबल्की सरदार घर साम अधरुो िािा  
लिमाण काया

३०००००

६० वाडा िं. ९ साववक ७ िक्षणपटीमा लडहबार भगवती मस्न्दर लिमााण काया २०००००

६१
वाडा िं. ३ साववक वाडा िं. ५ मा रहेको रामजािकी मस्न्दरमा गेट लिमााण 
काया

२०००००

६२ वाडा िं. ४ अधरुो भलु्टो िािा पूणा गिाको िालग ३०००००
६३ वाडा िं. ४ भलु्टीमा मरराही पोखरीमा घाट लिमााण काया ३०००००
६४ वाडा िं. ९ स्वास््य र्ौकीको पस्िममा शलि मस्न्दर लिमााण काया १५०००००

६५
वडा िं. ९ को साववक वडा िं. ६ मा मसुहरीदेस्ख हवटयासम्म ग्राइभेि तथा 
ढिाि काया

६०००००

६६ वडा िं. ७ राधा कृ्ण अधरुो मस्न्दर लिमााण ३०००००

६७
वडा िं. ९ साववक वडा िं. ६ को शोस्शया महराज मस्न्दर रंगरोगि तथा 
्िाष्टर काया

२०००००

६८
डाकिशे्वरी वडा िं. ६ ववशिपरु महस्जत देस्ख दस्क्षण पवट अधरुो पदि िािा 
लिमााण काया

२५००००

६९
वडा िं ८ मा रामर्न्र साफी घर आगाडीको अधरुो िािा तथा कभर लिमााण 
काया

५०००००

७०
वडा िं. ६ बथिाहा टोिमा मूि सडक देस्ख लबरोधी मण्ड्डि घर सम्म 
ढिाि काया

३०००००

७१ वडा िं. ८ अन्तगात कृवष लसंर्ाइको िालग बोररङ्ग जडाि कायाको िालग २०००००
७२ वडा िं. ६ सालबक वडा िं.२ साह टोिमा खािपेािी टुवेि जडाि ५०००००

७३
वडा िं ६ सालबक वडा िं.२ मा अजय साहको पांर्ी कताको खेतमा बोररंग 
लसडी जडाि

१२५०००

७४
वडा िं ६ सालबक वडा िं.२ मा शंकर साहको प्रती खेतमा बोररंग र लसडी 
जडाि

१२५०००

७५
वडा िं ६ सालबक वडा िं.१ मा योगेन्र प्रसाद साह (पकुार)को कदम 
र्ौरीको खेतमा बोररंग र लसडी जडाि

१२५०००

७६
वडा िं ६ सालबक वडा िं.२ मा स्जबक्ष प्रसाद साह को कुपही खेतमा बोररंग 
र लसडी जडाि

१२५०००

७७ वडा िं.६ फते्तपरुमा रान्सफरमर जडाि काया ५०००००

७८
वडा िं.६ साववक वडा िं.५ को िबका पोखरीको लडिमा सबमलसाबि बोररंग 
जडाि

२०००००

७९ वडा िं. ६ सालबक वडा  िं. ४ हाजी घर िस्जक सडक ढिाि काया ३०००००

८०
वडा िं. ६ सालबक वडा िं.३ मा फुिदेव रामको भटैिा खेतमा बोररिंग 
जडाि काया

१०००००



८१ वडा िं.४ मा टुवेि जडाि काया ४०००००

८२
वडा िं. १० साववक सालबक वडा िं. ४ मा भागवत माझी को घर देस्ख 
मजुीिाि माझी घर सम्म ढिाि काया

१००००००

४५२२५०००
१ पातो स्स्थत शाह धमाशािाको िालग २५००००० प्रदेश सरकारसुँग माग गिे

२ स्वास््य र्ौकी पत्थरगाडा बाि कक्ष लिमााणको िालग २५००००० प्रदेश सरकारसुँग माग गिे

५००००००
बाताबरण तथा ववपद व्यबस्थापि तफा का कायाक्रम

१ िगर लभर बकृ्षारोपि कायाक्रम २०००००
२ ववपद ब्यबस्थापि सम्बस्न्ध तालिम २०००००
३ ववपद ब्यबस्थापि सामाग्री खररद ३०००००

७०००००
न्यावयक सलमलत सम्बस्न्ध कायाक्रम

१ न्याय सम्पादि सम्बस्न्ध अलभमखुीकरण कायाक्रम ४०००००
२ न्याय सलमलतको काम कारवावह सम्बस्न्ध समदुायमा सरे्तिा कायाक्रम ४०००००
३ न्याय सलमत मेिलमिाप केन्र सञ्चािि ५०००००
४ न्यावयक सलमलत पवुाधार व्यवस्थापि खर्ा ४०००००
५ काििुी सल्िाह प्रबधाि ३०००००

२००००००
सामास्जक सेवा तथा क्षमता ववकास तफा का कायाक्रमहरु
संस्थागत, ववकास सेवा र प्रवाह

१ पदालधकारी तथा कमार्ारी अबिोकि भ्रवण १००००००
२ कमार्ारी तालिम तथा क्षमता ववकास २०००००
३ ववषयगत सलमलत तथा जिप्रलतलिलध क्षमता ववकास तालिम २०००००
४ िगरसभा सञ्चािि तथा पसु्स्तका प्रकाशि ५०००००
५ एवककृत िगरववकास गरुुयोजिा लिमााण २००००००
६ लडस्जटि िागररक वडा पर जडाि १००००००

४९०००००

ववस्त्तय व्यवस्थापि र सशुासि
१ सावाजलिक सिुवुाई ३०००००



२ पसु्तक तथा परपलरका व्यवस्थापि खर्ा ३०००००

३
िगरपालिका पदालधकारी ववर्ार संरक्षण तथा अिभुव आदाि प्रदाि 
कायाक्रम ३०००००

४ स्थालिय सञ्चार तथा रेलडयो कायाक्रम २५००००
५ राजपर तथा ऐि लियम, कायाववलध प्रकाशि ४०००००



सि.नं योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
विरता पलु देजि नारायण राम घर नजजक ढलान हुुँदै द:ुिी िाह घर िम्म 
माटो तथा ग्रािेल

१००००००

२ ७ नं. नहर शािा देजि विरता पलु िम्म माटो तथा ग्राइभेल ९०००००
३ जशनन्दन घर देिी प्रमेलाल घर िम्म ढलान ९०००००
४ मधिुनी िस्ती ढलान र ग्राइभेल १००००००
५ िाविक िडा नं. ७ मा कृवि विधतुीकरण १००००००
६ िलाटी विन्दी घर देजि डीहिार थान िम्म ढलान ८०००००
७ मा.वि. कविलािामा िसनिचर २५००००
८ टुिेल जडान ५०००००
९ मधिुनी अधरुो थानमा िाउन्री िाल ४०००००
१० अधरुो माधोपरु थानमा िाउन्री िाल २५००००
११ अधरुो कविलािा पाच ुनाथ थानमा िाउन्री िाल ३०००००
१२ हनमुान मजन्दर माधोपरु र मधिुनी २५००००
१३ िेलकुदका कायिक्रम २०००००
१४ अगिुा कृिकहरुको सिउसिजन िम्िन्धी कायिक्रम ४५००००
१५ स्नके िाइट तथा रेविज रोग िम्िन्धी कायिक्रम ४५००००
१६ गििती मवहलाहरुको लासग गभि िम्िन्धी जनचेतनामलुक कायिक्रम ४०००००
१७ िमासनत कायिक्रमको जनाप्रसतसनसधहरुको ९९०००
१८ िाल-िासलकाहरुको िाल वििाह विरुद्ध कायिक्रम २५१०००
१९ दसलत मजदरु हरुको लासग सिपमलुक कायिक्रम १०००००

९५०००००

आि २०७८/७९ को िडास्तरीय योजना िजेट तथा कायिक्रम
डाकनशे्वरी नपा िडा नं १ योजना तथा कायिक्रम



सि.नं योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१ नजििलाल घरदेजि छेदी घरिम्म पक्की कुलो पैनी सनमााण ३०००००

२
मेनरोड देजि िैरी नददमा अकिर िेत िम्म ढुङ्गा जाली माटो पनेु 
काम

६०००००

३ िाविक िडा नं. ६ ईदगाहमा वप.सि.सि. ढलान ४५००००

४
अधरुो मदिाा दारुतासलममा चारकोठे भिनको पलास्टर र जसमन 
िनाउन ेर रङ्ग रोगन

७०००००

५ कृवि विद्यसुतकरण ४०००००

६ क. मवहला ििजिकरण २०००००

७ ि. पोिण िम्िन्धी तासलम २०००००

८
जनता मा.वि. हररराहामा आठ कोठे भिनमा पलाष्टर र जसमन 
िनाउने

७०००००

९ िाविक िडा नं. 5 मा अधरुो महादेि मजन्दर सनमााण ५०००००

१० मेनरोड देजि इिराविल समयााँको घर िम्म माटो ग्राभेल ४०००००

११ िेलकुद ५००००

१२ िैज ुचौधरी घरदेजि मिुतार घर िम्म पक्की कुलो पैनी सनमााण ३५००००

१३ कमलदेि यादिको िेत िम्म िैरी नददमा माटो िााँध ५००००

१४ याकुि पोिरीदेजि िरकत घर िम्म पक्की कुलो पैनी सनमााण २५००००

१५ अधरुो मन्िादाि मजन्दर सनमााण २५००००

१६ रामगोपाल घरदेजि कविलािा सिमािम्म िडक ममात २५००००

१७ िानपेानी १००००००

१८ मेननरोड देजि िेचन घरिम्म माटो ग्राभेल १०००००

१९ अधरुो ददनाभद्री मजन्दर सनमााण ३५००००

२० मेनरोड देजि मकेुि घर िम्म माटो ग्राभेल २५००००

२१ राम जानकी मजन्दरको अधरुो महादेि मजन्दर सनमााण ३५००००

२२ मेनरोडदेजि लकुमान समयााँको घरिम्म माटो ग्राभेल ३०००००

२३ िाविक िडा नं. 9 देजि जनता मा.वि. िम्म रोड ममात ३०००००

२४ िेचन घरदेजि तावहर घरिम्म माटो ग्राभेल २०००००

२५ िजार व्यिस्थापन ५००००

२६ मन्देश्वर घरदेजि िैरी नददिम्म पक्की कुलोपैनी सनमााण ७०००००

२७ िेचन यादि घरदेजि पातो सिमािम्म माटो ग्राभेल ३५००००

२८ मदरिा अनिारुल उलमुमा अधरुो चपी सनमााण ३०००००

२९ अधरुो िसिया मजन्दर सनमााण ३०००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.२ योजना तथा कायाक्रम



३० मेनरोड नथनुी समयााँको घरदेजि पहाडी समयााँको घरिम्म माटो ग्राभेल ३०००००

१०५०००००



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत
१ गनुाई िाह घरदेजि पजिम जान ेिाटोमा ढलान कायय २००००००

२
तरही चौक ढलान देजि हटैल जान ेिाटोमा िडक ढलान 
कायय चौडाइ ४ सम. न ेगरी

२५०००००

३ हटैल लक्ष्मी िाह घरदेजि पूिय िडक ढलान कायय ५०००००

४
हटैल मंजरु समया घरदेजि पूिय जान ेिाटोमा िडक ढलान 
कायय

३०००००

५
हटैल िालगोविन्द िाह घरदेजि पूिय जान ेिाटोमा िडक 
ढलान कायय

४०००००

६
हटैल प्रमोद िाह घरदेजि पूिय जान ेिाटोमा िडक ढलान 
कायय

५०००००

७ तरहीको अधरुो जिि मजन्दर सनमायण कायय ३०००००
८ स्िास््य चौकी व्यिस्थापनको लासग ३०००००

९ हटैल ब्रहम्देि िाह घरदेजि पूिय जान ेिाटोमा िडक ढलान
५०००००

१०
पूिैररया टोल रामजानकी मजन्दरदेजि उत्तर जान ेिाटोमा 
िडक ढलान कायय

७०००००

११ मवहला प्रजनन िमन्धी ददन ेतासलम ५०००००

१२ अधरुो िामदुावयक भिन िाविक िडा नं. ५ मा सनमायण कायय
५०००००

९००००००
िैकजपपक योजना

१
िाविक िडा ४ मा ढलान िडकदेजि दजिण जान ेिाटोमा 
िडक ढलान कायय

१००००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.३ योजना तथा काययक्रम



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
स्िा. चौकी भतूही, कुशहाको अधरुो भिन सनमााण 
काया

३००००००

२
लजिचन घरदेजि लक्ष्मीपरु कुशहा हुुँदै भारतको 
िार्ार िम्म

३००००००

३ िर्ा कायाालयमा िौण्ड्रीिाल सनमााण काया ५०००००
४ भतुही गाउुँमा रामजानकी मजददर सनमााण काया ५०००००
५ महाविर मजददर व्यिस्थापन काया २०००००

६
लक्ष्मीपरु गाउुँमा सर्हिार थान सनर कल्भर्ा सनमााण 
काया

५०००००

७
लक्ष्मीपरु गाउुँमा सर्हिार िािा थानको अधरुि 
सनमााण काया

१०००००

८ सिलाई कर्ाई तासलमको लासग प्रजशक्षक भत्ता िापत १०००००

९ गभािती मवहलाहरुको पोषण कायाक्रम १०००००

१०
भतुही िर्ा कायाालय देजि कुशहा मजददर िम्म 
िर्कमा मार्ो ग्राइभेल काम

१५०००००

११ लक्ष्मीपरुको र्ीहिार थान सनर कल्भर्ा सनमााण काया १५०००००

१२
कुशहा गाउको विशशे्वर रायको घर देजि भारतको 
िोर्ार िम्म मार्ो र ग्राइभेल काया

५०००००

१३
कुशहामा िर्ी नहर देजि शभु नारायण रायको घर 
िम्म िर्क ढलान काया

१२०००००

१४ लक्ष्मीपरु गाउको र्ीहिार िािा मजददर सनमााण काया ३०००००

१५ भतुही गाउमा भेर्नरी अधरुो भिन सनमााण काया ५०००००
१६ कुशहाको र्ीहिार थान ममात रंगरोगन काया २०००००

१३७०००००
-

र्ाकनशे्वरी न.पा. िर्ा नं.४ योजना तथा कायाक्रम



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत
१ माओिादी िडकमा कल्भर्ट सनमाटण कायट १५०००००
२ खानपेानी टू्यिेल जडान कायट ८०००००
३ जेष्ठ नागररक िम्मान कायट ४०००००

४
िनु्दरपरु िडकदेजख महादेि पोखरीिम्म मार्ो 
ग्राभेल कायट

४०००००

५
पातो र्ोलमा भोलादेिी मंडलको घरदेजख पूिट 
िमदुाय भिन सनमाटण कायट

६०००००

६ Covid-19 िम्िजन्ि िचेतनामूलक कायटक्रम ४०००००

७
तरही र्ोलमा मखु्य िडकको पोखरी सनर 
ईट्टाको पखाटलको के्रवरं्ग कायट

१००००००

८
कम््यूर्र अपरेर्र पिुकरण मंडलको िेिा 
िवुििा िापत िावषटक अनदुान

२०८०००

९
पातो स्िास््य चौकीमा कायटरत अ.न.मी. 
काजल कुमारी मंडलको िेिा िवुििाको अनदुान ३८२०००

१० डाक्नशे्वरी िाल विकाि विद्यालयमा अनदुान १०००००
११ पसुलएपारमा मार्ो ग्राभेल ३०००००
१२ मजदरु यूसनयनको िीपमलुक कायटक्रम २०००००
१३ गोविन्दपरु र्ोलमा अिरुो ढलान कायट ५०००००
१४ जकु्ती मंडलको खेतसनर ढुङ्गा के्रवर्ङ्ग कायट ५०००००
१५ िाह िमटशालामा गेर् सनमाटण १०००००

१६
गोविन्दपरु दसलत िस्तीमा नदी सनयन्रण कायट

२०००००

१७ मवहला वहंिा िम्िन्िी िचेतनामलुक कायटक्रम ३०००००
१८ रा.प्रा.वि. गोसिन्दपरुमा जशक्षक अनदुान १५००००

१९
तरही िदा िस्तीमा सडहिार घेरािेरा कायटक्रम

२०००००

२० विद्यतुीकरण तथा ििुार कायट २०००००
२१ पातो र्ोलमा पानी सनकाि कायट २२५०००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.५ योजना तथा कायटक्रम



२२
जीतमहान मजन्दरमा रङ्ग रोगन तथा ग्रील ढोका 
तथा हनमुान मजन्दर सनमाटण कायट

३८५०००

२३
िडा ५ को तरही दजक्षण र्ोल िदा िस्तीमा 
मार्ो ग्रािेल कायट

३०००००

९३५००००



सि.नं योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
िाविक िडा नं. 4 मा मिजजददेजि पूिव उत्तर पोिरीिम्म 
िडकमा ढलान कायव ५०००००

२
िाविक िडा नं. 4 नहरदेजि िेचन यादिको घरदेजि 
पलुिम्म िडक ममवत िम्भार कायव १०००००

३ िाविक िडा नं. 4 मा तोवकरको िेतमा िोररङ्ग जडा कायव ५००००
४ मो. गलुाि रिलुको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव १०००००
५ मो ििीरको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ५००००

६
मो. मिुसलम घर नजददक िाटोको छेउमा चितुरा सनमावण 
कायव १५००००

७ हरी यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ५००००

८
वििेक नाररयल गाछीदेजि जििजी पािमानको घरिम्म िडक 
ढलान कायव ९०००००

९ विजय घरदेजि सडहिार थानिम्म िडक ढलान कायव ३०००००

१० सिलती इनारदेजि ओम यादिको घरिम्म िाटोमा ढलान कायव १५००००

११
िडा नं. ६ को िते्तपरुमा सितल यादिको घर नजजकको 
पोिरीमा घाट सनमावण १५००००

१२
िडा नं.६ िासिक िडा नं. ५ सिद्यानन्द मण्डल िेतमा 
िमरसियल िोररंग जडान १०००००

१३
आ.ि. 2077/07८ मा िररद गररएको पोल तार जडान 
कायव ८५०००

१४

िाविक िडा नं. 2 मा रहेका धमेन्र यादिको घर नजजक 
रहेका अधरुो नालादेजि राम लिन पंसडतको घर नजददकको 
पोिरीिम्म नाला सनमावण कायव ५०००००

१५
िाविक िडा नं. 3 मा रहेका राम लिन पंसडतको घर 
नजददक िडकमा होमपाईप जडान कायव १०००००

१६

िाविक िडा नं. 3 मा रहेको धमेन्र यादिको घर नजददक 
रहेको अधरुो ढलानदेजि पूिव लक्ष्मण यादिको घरिम्म 
िडक ढलान कायव ५०००००

१७
िाविक िडा नं. 3 लक्ष्मण यादिको घरदेजि दजिण िंतोष 
यादिको घरिम्म िाटोमा ढलान कायव ५०००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.६ योजना तथा कायवक्रम



१८
िाविक िडा नं. 3 मा िंतोष यादिको घरदेजि दजिण िरी 
यादिको घरिम्म िाटोमा ढलान कायव ४०००००

१९
िाविक िडा नं. 3 राम लिन पंसडतको घरदेजि पजिम 
िरुजा िदाको घरिम्म िडक ढलान कायव २५००००

२०
िाविक िडा नं. 1 िरी यादिको घरदेजि िटानन्द यादिको 
घरिम्म िाटोमा माटो ग्राभेल कायव १०००००

२१
लिन यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव (िाविक िडा नं. 
1) ५००००

२२
राम चन्र यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव (िाविक िडा 
नं. 1 श्याम यादि) ५००००

२३
िाविक िडा नं. 3 मा राम कुमार यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव ५००००

२४
िाविक िडा नं. 1 मा पिन यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

२५
िाविक िडा नं. 2 मा जामनु यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

२६
िाविक िडा नं. 4 मा महेि यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

२७
िाविक िडा नं. 1 मा देि कुमार यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव ५००००

२८
िाविक िडा नं. 3 मा राम चन्दर यादिको घरदेजि पजिम 
चितुरािम्म ग्राभेल कायव ५००००

२९ िाविक िडा नं. ३ मा रहेका राम लिन पंसडतको घरदेजि 
टेक नारायण पंसडतको घरिम्म िाटोमा ग्राभेल कायव ४००००

३० िाविक िडा नं. ३ मा रहेका राम नारायण िाहको घरदेजि 
िंतोष यादि ितेको ढलान िम्म माटो ग्राभेल कायव ५००००

३१ िाविक िडा नं. ७ मा अधरुो ददनाभरी थान सनमावण कायव २०००००

३२
िाविक िडा नं. ७ मा जय नारायण यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव १०००००

३३
िाविक िडा नं. ७ मा विश्वनाथ िदाको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव १०००००



३४
िाविक िडा नं. ७ मा अरुण यादिको घरदेजि उत्तरपट्टी 
रो८मा विजली यादिको घरको ढलान िम्म ढलान कायव ५०००००

३५
िाविक िडा नं. २ प्रभ ुनारायण िाहो िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

३६
िाविक िडा नं. ७ मा िैजनाथ ठाकुरको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव १०००००

३७ िाविक िडा नं. ४ मा मवहद िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ५००००

३८
िाविक िडा नं. ८ मा देिेन्र यादिको घर नजजक िाटोको 
छेउमा चितुरा सनमावण कायव १०००००

३९ िाविक िडा नं. ९ मा जागेश्वरको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ७५०००
४० दसलत मवहलाहरुलाई चेतनामलुक कायवक्रम ५०००००
४१ वकिोरीहरुको जनचेतना मलुक कायवक्रम ५०००००
४२ िाविक िडा नं. ५ र ६ मा हातेपाईप टुिेल जडान कायव ५०००००

४३

िाविक िडा नं. ६ रमानन्द चौधरीको घरदेजि पूिव भरोिी 
पोिरीिम्मको रोडमा चमगोरी पोिरी नजजक कुलमत सनमावण 
कायव ४०००००

४४
िाविक िडा नं. १ मा हरी िदुन यादि घरदेजि लिन 
यादिको घरिम्म माटो ग्राभेल ५००००

४५ स्िास््य चौको औरहीमा ल्याि असिस्टेन्ट राख्न ेिो मा २०००००

४६
िाविक िडा नं. ३ मा रहेका िडा कायावलयमा कम््यूटर 
अपरेटर िहायक राख्न ेकायवमा २५००००

४७ िाविक िडा नं. ६ मा तलुाकान्त मंडलको िेतमा 
िमरसियल कनटोलर, इलोकटनर िमेत िोररङ्ग जडान कायव २०००००

४८
िाविक िडा नं. ६ मा जििनाथ मंडलको िेतमा सि.दी. 
िमेत िोररङ्ग जडान कायव १५००००

४९
िाविक िाडव नं. १ देजि ९ िम्म िान ेपानी होमपाइप 
टुिेल जडान कायव १६०००००

५०
िाविक िाडव नं. ७ मा जिोधर यादिको िेतमा िोसडवङ्ग 
जडान कायव १५००००

५१
िाविक िाडव नं. ७ मा िहदेि यादि िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव १५००००



५२
उतरिररया चौरीमा धमव नारायण यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव १५००००

५३
िाविक िडा नं. ४ मा इिाक घरदेजि मंज ुघरिम्म पैनी 
नाला सनमावण कायव ५०००००

५४ िाविक िडा नं. ३ मा डगररन थान सनमावण कायवमा ४०००००

५५
िाविक िडा नं. १ मा कामेश्वर यादिको घरदेजि पूिव 
सतरको िाटोिम्म माटो ग्राभेल कायव ५००००

५६
िाविक िडा नं. ३ मिुहरी टोलको िीच िाटोमा माटो 
ग्राइभेल कायव १०००००

५७

िाविक िडा नं. ६ िथनाहा टोलमा विश्वनाथ घरदेजि 
रामिनु्दर मंडलको छोटा पोिरीिम्म िडक ढलान कायव 
िाथै रामिनु्दर मंडलको िालदेजि उत्तर डिरािम्म नाला 
सनमावण िडक ढलान कायव १४०००००

५८
नहरी देजि विश्वनाथ मंडलको िेतिम्म पक्की नाला सनमावण 
कायव ४०००००

५९ जसलि िेतमा िोररङ्ग जडान कायव १५००००

६० िम्भ ुराम िाविक िडा नं. ३ को िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ५००००

६१
िाविक िडा नं. 1 मा िरी नारायण यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव ५००००

६२
िाविक िडा नं. १ मा जागेश्वर यादिको िेतमा सतलाइ 
िरहानको िेतमा िोररङ्ग जडान कायव ५००००

६३
िाविक िडा नं. १ वकिनु देि िाहको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

६४
िाविक िडा न.् २ मा समश्री िाहको िेतमा िोररङ्ग जडा 
नकायव ५००००

६५ गररि सनिारण कायवक्रममा १०००००

६६
िाविक िडा नं. ३ मा रहेका िाडव कायावलयमा विसभन्न 
कायवको लासग २०००००

६७ भेटनरी प्राविसधक रािन (करार) मा राख्नको लासग २०००००

६८
िाविक िडा नं. १ मा जिि कुमार यादिको िेतमा िोररङ्ग 
जडान कायव ५००००



६९
िाविक िडा नं. १ चन्देश्वर यादिको िेतमा िोररङ्ग जडान 
कायव ५००००

७०

िाविक िडा नं. ८ मा रहेको पातो िजारको पजिमपटीमा 
रहेको वपपराल डगरमा रहेका िामदुावयक भिनमा टिाइलेट 
सनमावण कायव ५००००

१५५०००००



सि.नं योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
िाविक ब्रहम्परु िडा नं. 7 मा पोखरीदेजख दजिण विजय कुमार चौधरीको जग्गा 
िम्मा नाला सनमााण

१००००००

२ अमरलती चौक देजख सडहिार थान िम्म माटो ग्राभेल काया १००००००
३ जिि मजददर देजख पूिा िडकमा माटो ग्राभेल र होम पाईप जडान काया ५०००००
४ डा.न.पा. िडा नं. 7 मा खानपेानी टुिेल जडान काया २०००००
५ डा.न.पा. िडा नं. 7 मा विद्यतुीकरण जडान ७०००००
६ डा.न.पा. िडा नं. 7 मा ट्रादििमार जडान ६०००००
७ हवटयामा विल्डमा रहेको सडहिार थान सनमााण कायाको लासग ४०००००

८
िाविक िडा नं. 1 ब्रहम्परुको राम जानकी मजददर सभत्र तोता िािाको मजददर 
सनमााण काया

४०००००

९ िाविक िडा नं. 8 मझौरामा राजाजी िािाको स्थानमा माटो पनेु काया १०००००

१०
िाविक िडा नं. 8 मझौरामा रामजजानकी मजददर सभत्र हनमुान िािाको मतुी, 
भिन सनमााण काया

२०००००

११
िाविक िडा नं. 8 मा मझौराको जिि कुमार रायको घरदेजख उत्तर दिन रायको 
घर िम्म ढलान काया सनमााण

५०००००

१२ िाविक िडा नं. 8 मझौरामा सडहिार िािाको मजददर सनमााण काया ३०००००
१३ िाविक िडा नं. 8 मझौरा रा.प्रा.वि. को गेट सनमााण काया २०००००

१४
िाविक िडा नं. 3 ब्रहम्परुको िदा टोलमा ददनाभद्री थानको भिन सनमााण तथा 
माटो ग्राभेल काया

४०००००

१५
िाविक िडा नं. 1 ब्रहम्परुमा भोला मंडलको घरदेजख पूिा राम प्रिाद िरणको 
पोखरीिम्म माटो ग्राभेल काया

२०००००

१६
लसलतपरुमा राम प्रिाद िाहको घरदेजख पजिम गोपाली िाहको पोखरी हुुँदै दजिण 
विजय रामको घरिम्म माटो ग्राभेल काया

४०००००

१७ सड-5 नहरको लौिामखुीमा कदमगाछी नजजक होम पाइप जडान काया १०००००
१८ िाविक िडा नं. 9 सिवियामा वपपलको िोटदेजख पजिम रोड ममात काया १०००००

१९
िाविक िडा नं. 4 मा िहदेि िाहको घरदेजख पूिा दनाई िाहको घरिम्म नाला 
सनमााण

५०००००

२०
िाविक िडा नं. 1 ब्रह्मपरुमा िोसभतलाल चौधरीको घरदेजख उत्तर इददल 
मंडलको घरिम्म माटो ग्राभेल काया

२०००००

२१ धासमाक काया मठ मजददर गमु्िा ितिुँग िंस्कृत कायाक्रम १०००००
२२ विविध कायाक्रम १०००००
२३ िडा कायाालयमा िोलार जडान २०००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.७ योजना तथा कायाक्रम



२४ मजदरुहरुको लासग सिपमलुक तासलम ३०००००
२५ ब्रह्मपरुको हवटया विल्डमा माटो तथा ग्राभेल काया ३०००००
२६ स्िास््य चौकी कम्पाउण्ड सभत्रमा माटो पाइप काया १०००००
२७ डी-5 िाखा नहर लसलतपरुमा रामटोलमा होमपाईप जडान काया १०००००
२८ हवटया विल्डदेजख उत्तर रोडमा महाविर मंडलको घरिम्म िडक ममात काया २०००००
२९ मझौराको मूिहरीमा ददना भद्री थान सनमााण ३०००००
३० कमाचारी ब्यिस्थापन १०००००

९८०००००



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
िाविक िडा नं ४ कमल शमााको घरदेजि िंजय यादिको 
घरिम्म RCC ढलान कायाको लासग १००००००

२
भज ुचौक देजि िकलदेि यादिको घरिम्म मलु िडक 
ममातको लासग ५०००००

३
कजरा नदी देजि िडा कायाालयिम्म िडक ममातको लासग ५०००००

४
जशि कुमार िंगको घरदेजि महादेि स्थानिम्म िडक 
ममात कायाको लासग ५०००००

५
जजतन िाहको घरदेजि राि लालको घरिम्म माटो तथा 
ग्राइभेल कायाको लासग ४०००००

६
िाविक िडा नं. १ देजि ४ िम्म िान ेपानी टुििेल 
जडान कायाको लासग १००००००

७
जशिनन्दन पंसडतको घर देजि िन्तोष पंसडतको घरिम्म 
माटो तथा ग्राइभेल काया २०००००

८
िाविक िडा नं. ८ मा िानपेानी टुििेल जडान कायाको 
लासग १७०००००

९
पम्प नहरदेजि मलु िडक हुुँदै िैजनाथ िाहको घरिम्म 
िडक ममात तथा ग्राइभेल कयाको लासग ७०००००

१०
िाविक िडा नं. ९ मा िानपेानी टुििेल जडान कायाको 
लासग ५०००००

११ िाविक िडा नं. ९ आर िी सि ढलान काया ५०००००

१२
िाविक िडा नं. ८ जडुी िंगको घरदेजि सडहिार िािा 
मजन्दरिम्म माटो तथा ग्राइभेल कायाको लासग ५०००००

१३
िडा नं. ८ अन्तगात मवहलाहरुलाई जशप मलुक तासलम 
सिलाइ कटाईको लासग ३०००००

१४
अपाङ्गहरुलाई जशप मलुक तासलम मोरहा िनाउनकेो लासग ३०००००

१५
वकशोर वकशोरीहरुलाई िो रोजगार िनाउनको लासग 
अगरित्ती िनाउन ेतासलम २०००००

१६ दहेज प्रथा विरुद्ध जनचेतना मलुक तासलमको लासग २०००००

१७
िैदेजशक रोजगार िम्िन्धी जनचेतना मलुक तासलमको लासग २०००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.८ योजना तथा कायाक्रम



१८
स्िास््य चौकी व्यिस्थापन गना र िेनटे्री प्याड वितरणको 
लासग ६०००००

१९ Covid-१९ िम्िन्धी जनचेतनामूलक तासलमको लासग २०००००

२०
िाविक िडा नं. ५, ६, ७ मा विद्यतुीकरण विस्तारको लासग ३०००००

२१ िद्री यादिको पेिरीमा घाट सनमााण कायाको लासग ५०००००
२२ श्री नागेश्वर अधरुो मजन्दर सनमााण कायाको लासग ५०००००

२३
सिजली िरदारको घर नजजक रहेको भगिती गहिर 
सनमााणको लासग ३०००००

२४
हनमुान मजन्दरदेजि लाल ुयादिको घरिम्म RCC ढलान 
कायाको लासग १००००००

२५
िाविक िडा नं. ५, ६, ७ मा िानपेानी टु्यििेल जडान 
कायाको लासग १२०००००

२६
डाक्नशे्वरी नगरपासलका िडा नं. ८ मा इन्टरनटे जडान 
कायाको लासग १००००००

२७
िाविक िडा नं. २ मा इनर यादिको घरदेजि झौली 
मलाहको घरिम्म माटो तथा ग्राइभेलको लासग ३०००००

२८
िाविक िडा नं. १ देजि ९ िम्म िडकमा रहेको पेलमा 
ित्ती जडानको लासग ४०००००

१५५०००००

िैकजपपक योजना

१ िासिक िडा नं. ७ मा सिषहारा मजन्दरमा मसुता सनमााण काया १००००० बकैल्पिक



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत

१
िाविक िडा नं. ९ पोखररयामा सिचाईका लासग सिधसुतकरण कायय

६५००००

२ महन्त थान ममयत कायय १०००००
३ डीहिार थान ममयत कायय १०००००
४ िाविक िडा नं. १ र २ मा सिधसुतकरण कायय २०००००
५ िाविक िडा नं. १, २ र ३ मा माटो तथा ग्राइभेल कायय ३५००००
६ महकुी डीहिार थान िाउन्री िाल नोरमाण कायय ४०००००
७ िाविक िडा नं. १, २ र ३ मा िडक िती जडान कायय १५००००
८ सिपमलुक तासलम िंचालन काययक्रम ४०००००

९
व्यििावयक तरकारी उत्पादन िम्िन्धी तासलम तथा प्रसतसनसध 
हस्तान्तरण काययक्रम

४०००००

१० पोषण िम्िन्धी काययक्रम २०००००
११ िखिुाको मिुहर टोलमा माटो तथा ग्राइभेल कायय ३५००००
१२ खान ेपानीका लासग टुिेल खररद तथा वितरण कायय ३५००००
१३ अस्टजाम पजुा महोत्िि १०००००
१४ लिटोसलया पोखरीमा ररटेसनंग िाल सनमायण कायय ७०००००
१५ िाविक िडा नं. ७ मा तार पोल जडान कायय १०००००
१६ िखिुा देजख लक्षणपट्टी जान ेिडकमा ममयत िंभार २०००००
१७ पत्थरगाडामा विधतुीकरण िामग्री खररद कायय ३०००००
१८ पत्थरगाडामा िडक ममयत र होमपाइप खररद १०००००
१९ मडर पोखरी घाट सनमायण कायय ४०००००
२० महन्थ िािा मजन्दर िरििाई रंगरोगन कायय १०००००
२१ पोलिती जडान पत्त्थरगडा ५००००
२२ िामाजजक िरुक्षा िम्िन्धी काययक्रम १०००००

२३
िाविक िडा नं. ७ लक्षणपट्टी राजकुमार भगत घरदेजख उत्तर नाला 
सनमायण कायय

६०००००

२४ िखिुा स्कुल देजख पिुय िडकमा माटो ग्राइभेल ४०००००
२५ िाविक िडा नं. ५ जम्राही टोलमा नाला सनमायण ४०००००
२६ िाविक िडा नं. ३ मिुलमान टोलमा नाला सनमायण ४०००००
२७ भसगरथ पोखरी पत्त्थरगाडामा ररटेसनंग िाल २५००००
२८ पजडडत टोल पत्थरगाडामा िडक ढलान कायय ५०००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.९ योजना तथा काययक्रम



२९
िाविक िडा नं. १ महकुीमा अधरुो मवहला िमहु भिन सनमायण कायय

२०००००

३० सिचाईका लासग तारपोल खररद िडा भरर ६०००००
३१ िाविक िडा नं. ३ र ४ मा िडक ममयत २०००००
३२ िाविक िडा नं. ४ चौतारा सनमायण कायय १०००००
३३ पत्थरगाडा िजारमा नाला िरििाई १०००००
३४ िडकिजत्त जडान पत्थरगाडा िजारमा १०००००
३५ होम पाईप खररद कायय ५००००
३६ ठोि िोहोर मैला व्यस्थापन तथा िरििाई कायय ४०००००
३७ मवहला िशजिकरण तासलम ३०००००
३८ छठ पजुा काययक्रम १०००००
३९ िैदेजशक रोजगारी िम्िन्धी असभमखुीकरण तासलम २५००००
४० प्रजनन स्िास््य िम्िन्धी काययक्रम २५००००

११००००००



सि.नं. योजनाको नाम िासिक ठेगाना विसनयोजजत रकम कैवियत
१ रसिद घरदेजि कुदिु घर िम्म आर.िी.िी. ढलान २००००००

2
अशोक िाहको घरदेजि पूिव काशी ठाकुर घरिम्म 
आर.िी.िी. ढलान १८०००००

३
ध्रिु नारायण चौधरीको राजाजी स्थान िम्म आर.िी.िी. 
ढलान १००००००

4
भरत चौधरी घरदेजि मन्तलाल यादिको घरिम्म 
आर.िी.िी. ढलान १७०००००

५

जचनी लाल माझी घरदेजि उत्तर िर गाछी िम्म 
आर.िी.िी. ढलान र पोिरीको डीलमा िपोट िालमा 
िमेत

१५०००००

6 िडा कायावलय व्यिस्थापनको लासग २५००००

७

िाविक िडा नं. 6 मा रहेको कुलो पैनीमा काशी लाल 
चौधरीको घर सनर र महेन्र मसलक डोमको घर सनर 
होम्यू पाइप

२०००००

8 िेलकुदमा (गोल्डेन विकेट) १५००००
९ िानपेानी १००००००

10
िाविक िडा नं. 1 अिजस्थत जशि पािवती मजन्दरको 
रंग रोगन तथा ग्रील िेट २०००००

११ आकजस्मक िचव ५००००
12 विपद व्यिस्थापन र भैपरर िचवको लासग १०००००

१३ आसथवक िर्व २०७७/078 को आपतकासलनमा रहेको ५०००००

14 सिचाईको लासग ३०००००
१५ स्िास््य चौकीको िाउन्री िाल सनमावण १०००००
१६ स्िास््य चौकी ब्यिथापन ५००००
१७ मजदरु उत्थान कायविम ५००००

१०९५००००

डाकनशे्वरी न.पा. िडा नं.१० योजना तथा कायविम



सि.नं. योजना को नाम वडा नं.

भकु्तानी दिन ुपने 
रकम कैफियत

१ रामिेव यािव घर िेखि आनन्िी ठाकुरको घर िम्म ढलान कायय १ 800000
२ सिरतामा ढलान १ 400000

३
डीहवार िािा िेखि राम फवलाि घर हुुँिै रामिेव घर िम्म ढलान 
कायय १ 800000

४ िालाटी सिद्यालयको पोिरी िेखि हरररहा सिमा िम्म ग्रावेल १ 300000
५ िदि लाल यािव घर िेखि राम असिि घर िाम ढलान कायय १ 500000
६ महासिष्ण ुयग्य गखजक हनमुान मखन्िर १ 150000
७ वडा कायायलय ब्यिस्थापन १ 300000

८
कफवलािा पान्चनुाथको िाउन्रीवाल तथा राजाजी थान िम्म 
माटो तथा ग्रावेल १ 450000

९ मूल िडक ममयत गने कायय १ 150000
3850000

१ मिरिा िारुल तासलमको अधरुो चार कोठे भवन सनमायण २ 950000
२ अधरुो राजाजी मखन्िर सनमायण कायय २ 200000
३ मनिा िाि मखन्िर सनमायण कायय २ 150000

४ मिरिा िेखि िखिण मेनरोड िम्म पदि कुलो पैनी सनमायण कायय २ 500000
५ इिराफिल घर िेखि मेनरोड िम्म कुनोपैनी सनमायण कायय २ 800000
६ नसिि लाल घर िेखि मिरिा अन्वारुल िम्म कुलो पैनी २ 350000
७ िान ेपानीका लासग टुवेल जडान कायय २ 800000

3750000

१ िैजनाथ िाहको घर िेखि पखिम जान ेिाटोमा माटो ग्रावेल कायय ३ 100000
२ राम प्रिाि राय घर िेखि पवुय जान ेिाटोमा माटो ग्रावेल कायय ३ 200000
३ मण्डल टोलमा िामिुाफयक भवन सनमायण ३ 250000

४ राम लिन रायको घर िेखि पखिम जान ेनहर िाम माटो ग्रावेल ३ 1000000
५ िाफवक वडा नं. १ िेखि ९ िम्म सिजलुी कायय ३ 500000

भकु्तानी दिन बााँकी वडा स्तरीय योजनाहरु



६ ध्रवु चौधरी घर िेखि पवुय जान ेिाटोमा माटो ग्रावेल कायय ३ 200000

७ िासिक वडा नं.५ मा रामजानकी मखन्िर अधरुो भवन सनमायण कायय ३ 500000
2750000

१ भतुही गाउुँको पािमान टोलमा िलहेि मखन्िर अधरुो सनमायण कायय ४ 50000
२ फवपि ब्यिस्थापन ४ 400000
३ भतुही रा.प्रा.सि. स्कुलमा िाउन्री वाल सनमायण ४ 500000
४ मखन्िर ब्यिस्थापन तथा खिवरात्री मेला ब्यिस्थापन ४ 400000

1350000

१ तरही ििा िस्तीमा अधरुो िामूिाय भवन सनमायण ५ 500000
२ अधरुो खजतमहान भवन सनमायण कायय ५ 300000
३ वडा स्तरीय िडक ममयत ५ 400000

४ जागेश्वर िाहको घर िेखि रतन पखण्डतको घर िम्म ढलान कायय ५ 800000
५ सिनोि ठाकुरको घर िेखि जयकान्तको घर िम्म माटो ग्रावेल ५ 300000

2300000

१ वडा नं.३ मा रहेको वडा काययलय भवनमा सिसभन्न काययहरु ६ 100000

२
िाफवक वडा नं. ४ मा मैनदुिन घर िेखि मखस्जि महेि घर िम्म 
माटो ग्रावेल कायय ६ 250000

३
िाफवक वडा नं. ७ कमला मखन्िर मा रु २५०००० र दिनाभिी 
मखन्िरमा रु २५०००० ६ 500000

४ िलहेि मखन्िर िेखि डीहवार थान िम्म िडक ढलान कायय ६ 500000

५
िाफवक वडा नं. ९ मा फहरालाल याििको घर िेखि सिलटी 
इनार िम्म िडक ढलान कायय ६ 500000

६
िाफवक वडा नं. ९ फवजय याििको घर िेखि िोसडिंग छुन ेगरर 
िेिेन्ि ििाको घर िम्म तार पोल जडान कायय ६ 400000

७ वडा नं. ६ कटैयाको अधरुो रामजानकी मखन्िर सनमायण ६ 200000
2450000



1 राजाजी थानमा भवन सनमायण तथा िाउन्री वाल सनमायण कायय ७ २००००००
२ होमपाइप जडान ७ ३०००००
३ वडा सभत्र रहेको िडक ममयत तथा सनमायण काययको लासग ७ ३५००००
४ मझौरा मिुहरीमा दिनाभिी थान सनमायण कायय ७ ३०००००
५ वडा नं.७ मा राधा कृष्ण मखन्िर अधरुो भवन सनमायण कायय ७ ५०००००

३४५००००

१ कृफि फवस्तार सिचाईको लासग सिधसुतकरण कायय ८ ३५००००
२ सिद्यालयहरुमा झोला र िैखिक िामग्री कायय ८ ७०००००

१०५००००
१ जनक मोहन मडर पोिरीको चौतारो सनमायण कायय ९ २०००००
२ लक्ष्नपफि थान िेखि िखिण माटो ग्रावेल कायय ९ २५००००
३ िाफवक वडा नं. ४ मा नाला सनमायण कायय ९ ४०००००
४ माटो ग्रावेल कायय िासिक ३ ९ ३०००००
५ लिटोसलया पोिरीको सडलमा ररटेसनंग वाल सनमायण ९ ७५००००
६ माटो तथा ग्रावेल कायय महकुी ९ ४०००००
७ स्वास््य चौकी िाउन्री वाल सनमायण कायय ९ २०००००
८ िडक ढलान कायय िासिक ५ ९ ७०००००
९ िानपेानी टुवेल ९ १५००००

१० यािि टोलमा माटो ग्रावेल िासिक ५ ९ १५००००
११ स्वास््य चौकी रंगरोगन कायय ९ १०००००
१२ स्वच्छ िान ेपानीको लासग टुवेल जडान ९ ३५००००

३९५००००

जम्मा वडा स्तरीय 24900000



सि.न.ं योजना को नाम
वडा 
न.ं

भकु्तानी दिनु पने 
रकम कैफियत

१ सप्तरी टे्रडसस एंड सप्लायसस ९५३५०
२ कुश्मा देवी सदा १ १८०००
३ श्री राम जानकी सतसंग भवन ३३५०००
४ वडा कायासलय संचालन खचस ८ १६८७५०
५ वडा कायासलय संचालन खचस १० १६८७५०
६ वडा कायासलय संचालन खचस ६ १६८७५०
७ स्नहेा मोबाइल स्टोसस ५२८०४
८ शिक्षक तथा कमसचारी उत्थान केन्द्र २०००००
९ प्रवेि द्वार ननमासण बापत ३२६०४
१० मुद्दा को बहस बापत ५०५००
११ वडा कायासलय संचालन खचस १ १६८७५०

१२

वडा न.ं ९ को मूल सडकमा र साबबक वडा न.ं ६ मा सडक ममसत रु 

४४८३५० तथा वडा न.ं ७ अमरलानत चौकमा सडक ममसत बापत 

१७३५०० ६२१८५०
१३ िभु श्री प्रप्रन्द्ट एंड सप्लायसस ३८३०७०
१४ स्वस्स्तक अफसेट पे्रस ३७९६८०
१५ वडा न.ं ७ खेलकुद बापत २५०००
१६ वेब सर्स र नपेाल क्मुननकेसन शसस्टम प्रा.शल २५५००
१७ राधा कृष्ण ननमासण सेवा २०८३०
१८ वडा कायासलय संचालन खचस ४ १६८७५०
१९ स्वास््य िाखा ममसत बापत ५२०६८
२० ए टु जेड टे्रड एंड सप्लायसस २४०६९०
२१ पररचय पत्र बनाइएको बापत ४००००
२२ सवारी साधन भाडा ११००००
२३ डोर हास्जरी ४०००००
२४ कायासलय ब्यबस्थापन तथा पिु औजार खररद गने कायस ८ ५०००००
२५ पत्र पबत्रका छपाई बापत २०००००
२६ वडा कायासलय संचालन खचस ५ १६८७५०
२७ बैठक भत्ता ३६०००००
२८ अनगुमन भत्ता ४००००००

२९
नगरपाशलका पदाधधकारी प्रवचार संरक्षण तथा अनभुब आदान प्रदान 

कायसक्रम ३०००००
३० ई कोइल प्रा.शल ४६८९५०
३१ दानयत्य भुक्तानी ३१७०००
३२ बैठक भत्ता ४८००००

१३९६१३९६

भकु्तानी दिन बााँकी नगर स्तरीय चालु तिफ का योजना तथा कायफक्रमहरु



सि.नं. योजना को नाम वडा नं.
भकु्तानी दिन ुपने 
रकम कैफियत

१
डा.न.पा. वडा नं. १ फकशनुिेव िाहको घर िेखि िडक िम्म ढलान, 
नाला सनमााण काया १ ८०००००.

२
वडा नं.२ मा मिरिा अन्वारुल आलमुको भवन प्लास्टर, झ्याल र 
ढोका रंगरोगन काया २ २५००००.

३
वडा नं. ५ इनरिेब िाहको घर िेखि दिनशे िाहको घर िम्म नाला 
सनमााण काया ५ 900000

४ वडा नं. ५ पातोमा डाकनशे्वरी मखन्िरमा हनमुान मखन्िरको लासग ५ 300000

५
वडा नं.६ िते्तपरुको डीहवार मखन्िरमा बाउन्री ममात एवं रंगरोगन 
काया ६ 150000

६ वडा नं ५ मा गोफवन्िपरु िडक ममातको लासग ५ ४००००
७ वडा नं ९ मा भगवती मखन्िर सनमााण ९ १००००००
८ वडा  नं.९ मा रामजानकी मखन्िर डीहवार मखन्िर सनमााण काया ९ १००००००
९ वडा नं. १० मा रंखजतपरुमा पोिरी सनमााण काया १० ६०००००

१०
वडा नं. १० बहरुी िाहको घर िेखि राजाजी मखन्िर िम्म माटो 
ग्रावेल र सग्रलगेट १० ७०००००

११ वडा नं १० को महािेव मखन्िरको रंगरोगन तथा ममात १० ४०००००
१२ िडक नदि सनयन्रण काया ६ ३५००००

६४९००००.

भकु्तानी दिन बााँकी नगर स्तरीय योजना तथा काययक्रमहरु


