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निर्िय िं. १ 

डाक्िेश्वरी िगरपानिकाको आनथिक वषि २०७७/७८ को िीनि, कायिक्रम िथा बजेट िजजिमाका िानग 
र्वनिन्न नमनिमा िएको वस्िीस्िरीय िेिा, वडा सनमनि बैठक िथा र्वषयगि सनमनि बैठक कायिक्रम 
िथा िगरकायिपानिकाको बैठक बाट नसफारीस िएको र प्राप्त सजझावहरू समेि समेर्टएको उपप्रमजखद्वारा 
प्रस्िजि वार्षिक िीनि, कायिक्रम िथा वजेट स्वीकृि गिे निर्िय गररयो ।   

निर्िय िं. २  

आनथिक वषि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयि गििको निनमत्त स्थािीय कर िथा 
शजल्क संकिि गिे, छजट दििे िथा आय संकििको प्रशासनिक व्यवस्था गिि बिेको आनथिक र्वधेयक 
२०७७ (अिजसजची १) र आ.व. २०७७/७८ को िगरकायिपानिका , वडा सनमनि, र्वषयगि शाखािे 
गिे सेवा र कायिहरूको निनमत्त चािज खचि, पजजीीँगि खचि र र्वत्तत्तय व्यवस्थाको रकम संत्तचि कोषबाट 
खचि गिि बिेको र्वनियोजि र्वधेयक २०७७ (अिजसजची २) िाई छैठौं िगर सिाबाट स्वीकृि गिे 
सविसम्मिी बाट निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ३  

यस िगरपानिका नित्र रहेका सम्पूर्ि साविजनिक पोखरी, हाटबजारिाई िगर कायिपानिकाबाट मजल्यांकि 
गरी न्यून्िम िररेट कायम गरी श्रावर् मर्हिानितै्र ठेक्का बन्िोवस्ि गिि िगरपानिकािाई नििेशि गिे 
निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ४ 

सार्वक िगरपानिका िथा वडा कायािियको सेवा करारमा रहेका कमिचारी, कायाििय सहयोनग, 

चौकीिारहरूको िरबन्िी स्वीकृि गरी सेवा करार अवनध अको व्यवस्था ििए सम्मको िानग अिजमोिि 
सर्हि निरन्िरिा दििे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ५ 

िगर क्षेत्रमा संचानिि र्वकास आयोजिाहरु संचािि गििका िानग आवश्यक पिे िगर िररेटिाई 
त्तजल्िा समन्वय सनमनि सप्तरीिे ियार पारेको त्तजल्िा िररेटिाई आधार मािी िररेट ियार गिि िगर 
कायिपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ६ 
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िगरपानिका िथा वडास्िरवाट संचािि हजिे क्षमिा र्वकास, िानिम, गोष्ठी सेनमिार िगायि अन्य 
सामात्तजक र्वकासका कायिक्रमहरु संचािि िथा र्वनिन्न प्रकारका बैठक, सिासमारोह गिाि अथि 
मन्त्राियिे स्वीकृि गरेको िम्सििाई केही आधार मािी िगरपानिकाको केही िम्सि निम्िािजसार निधािरर् 
गिे निर्िय गररयो  

(क) रा.प.प्रथम, र्िनिय अनधकृिस्िर प्रत्तशक्षक/श्रोिव्यत्ति : प्रनिकक्षा रू.२५००।  

(ख) रा.प.िनृियस्िर प्रत्तशक्षक : प्रनिकक्षा रू २०००। 

(ग) सहायकस्िर प्रत्तशक्षक : प्रनिकक्षा रू. १२००। 

(घ) खािा प्रनि छाक : रू. २५० ।  

(ङ) खाजा त्तचया प्रनि व्यत्ति : रु. २००।  

(च) स्टेसिरी प्रनि ब्यत्ति : रु. १५०। 

(छ) हििाडा प्रनिदिि : रू. १५०० ।  

(ज) ब्यािर प्रनिकायिक्रम : रु. १५००। 

(झ) अिजगमि ित्ता : रू. १०००। 

 अन्य कज िै िम्सि थप हजिजपिे िएमा िगर कायिपानिकाको निर्िय बमोत्तजम हजिेछ ।  

 

निर्िय िं. ७ 

िगरपानिकाको प्रशासकीय िवि िथा वडा कायािियहरुिाई आफ्िै िविमा संचािि गििका िानग 
िवि निमािर् कायििाई निरन्िरिा दििे सम्बन्धी कामगििका िानग िगरपानिकािाई आवश्यक नििेशि 
दििे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ८ 

स्वच्छ वािारवरर्मा बाच्ि पाउिे व्यत्तिको मौनिक हकिाई संरक्षर् गिे िथा स्वास््य खाि पाउि े
अनधकारिाई संरक्षर् गिि फोहोरमैिा व्यवस्थापि प्रिावकारी बिाउिे िथा म्याि गजज्रकेा खाद्य सामाग्री 
बेचर्वखि गिे, खाद्यान्य वस्िज खजल्िा स्थािमा रात्तख र्वक्री गिे िथा मािवीय स्वास््यमा असरपािे गरी 
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खाद्यान्य व्यवसाय संचािि गिे व्यवसार्यिाई सचेि गराउिे िथा अटेर गरेमा उपिोिा र्हि संरक्षर् 
ऐि अिजसार कारवाही गिि िगरपानिकािाई नििेशि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ९ 

एक गाउँ एक प्रानबनधक कायिक्रम अन्िगििका कृर्ष, पशज प्रार्वनधकको ५०% पाररश्रनमक बापिको 
रकम िगपानिकाबाट बेहोिे निर्िय गररयो | 

निर्िय िं. १० 

गि आनथिक बषि ०७६/०७७ मा िगरपानिका, िगर कायिपानिका, र्वषयगि सनमनि िथा न्यार्यक 
सनमनिबाट िएका निर्ियहरूिाई अिजमोिि गिें निर्िय गररयो ।   

निर्िय िं. ११ 

मर्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूिाई दिईिै आएको खाजा िास्िा रकम मानसक रू. १५००। िाई 
निरन्िरिा दििे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. १२ 

यस िगरपानिकाको िौनिक पूवािधार िफि को योजिा िथा कायिक्रममा आगामी आ.व.िेत्तख ममिि सम्िार 
कोषमा स्वीकृि रकमको २ प्रनिशि कोष कट्टी गिे िथा १ प्रनिशि र्वपि व्यवस्थापि कोष कट्टी 
गरी उि रकमिाई पजि: कायिर्वनध िथा नििेत्तशकाका आधारमा खचि गिि िगरपानिकािाई नििेशि 
गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. १३ 

िगर िथा वडा स्िरबाट संचािि हजिे साविजनिक आयोजिा िथा कायिक्रमहरुमा स्वीकृि वजेट नसमा 
नित्र नियमािजसार नसरोिार (कत्तन्टन्जेन्सी) रकम कट्टा गरी िगरपानिकाको पजजीगि खचि खािामा राख्न े
निर्िय गररयो। 

निर्िय िं. १४ 

यस िगरपानिका क्षेत्रमा कायािरि रार्िय िथा अन्िरार्िय गैह्र सरकारी संस्था िगायिका संघ 
संस्थाहरुिे यस िगर क्षते्रमा संचािि गिे कायिक्रम िथा पररयोजिाहरु िगरपानिकाको स्वीकृि 
मापिण्डको अनधिमा रही िगरपानिकािे स्वीकृि गरे पश्चाि मात्र पररयोजिा िथा कायिक्रमहरु संचािि 
गिि दििे निर्िय गररयो।  
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निर्िय िं. १५ 

यस िगरपानिकाको संत्तचिकोषमा मौज्िाि रहेको अवस्थामा सो रकम यस क्षेत्रमा संचानिि बैकहरुिाई 
प्रवििि गिि िजई पत्तक्षय सहमनिमा कि एकाउन्ट खोिी रकम जम्मा गररिेछ सो कायिवाट केही रकम 
समेि आम्िािी हजिे िर आवश्यक िएको वेिा ित्कािै कायािियिे र्फिाि पाउिे गरी रकम पररचािि 
गिि िगरपानिकािाई अिजमनि प्रिाि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. १६  

र्वनिन्न नमनिमा िगर प्रमजख, उपप्रमजख, िथा िगरकायिपानिका, र्वशेष सिाको बैठकबाट िए गरेका निर्िय 
िथा िगर कायिपानिकाको कायािियबाट हाि सम्म िए गरेको खचििाई अिजमोिि गिे निर्िय गररयो।  

निर्िय िं. १७  

िगरपानिकामा स्थायी रुपमा कायिरि कमिचारीहरूको िानग सेवासजरक्षािाई ध्यािमा दििै घर्टमा १ 
मर्हिा बराबरको ििविाई कमिचारी कल्यार् कोषमा जम्मा गिे निर्ियिाई निरन्िरिा दििे निर्िय 
गररयो । 

निर्िय िं. १८ 

यस िगरपानिकाको वडास्िरमा सबैिन्िा बढी आन्िररक श्रोि (राजश्व) संकिि गिे वडािाई प्रोत्साहि 
स्वरुप एक वटा योजिा संचाििको िानग समपजरक कोषबाट रु ५ िाख पजरस्कार स्वरुप रकम 
कायिक्रम आधारमा उपिब्ध गराउिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. १९ 

यस िगरपानिकाको िानग िगर िथा वडास्िरबाट संशोनधि संचानिि िै सकेका आयोजिा िथा 
कायिक्रमहरुको त्तशषिकमा िपजग वा फरक त्तशषिकबाट ि जिािी गररएको योजिा िथा कायिक्रमको उि 
ि जिािी खचि रकमिाई अिजमोिि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. २० 

िगरपानिकाको फोहोरमैिा व्यवस्थापिको िानग ल्याण्डर्फल्ड साईटको िानग जग्गा प्राप्त गिे र 
पूवािधारको र्वकास गरी फोहोरमैिाको दिगो व्यवस्थापििाई अत्तघ बढाउिे निर्िय गररयो ।   

निर्िय िं. २१ 

िगरका मजख्य चौकहरुमा बस र्वसौिीको आधारििू पूवािधार ियार गिे निर्िय गररयो ।  
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निर्िय िं. २२ 

िगरपानिकाको िानग र्वनिन्न वडा क्षेत्रका बजार उन्मजख वस्िीहरूमा सजरक्षा िथा िर्वकरर्ीय उजाि 
प्रवििि गिि सोिार सडक बत्ती जडाि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. २३ 

िगर क्षेत्रका मजख्य िथा शाखा सडकहरुमा िेपाि सरकार िथा िगरपानिकािे िोकेको मापिण्ड 
नित्रको सडक क्षेत्रमा हजिे अनिक्रमर्िाई रोक्ि वडा सनमनि कायािियिाई नििेशि गिे निर्िय गररयो।   

निर्िय िं. २४ 

िगरपानिकाको यस आ.व.िेत्तख र्वस्िार हजिे सडकहरुको क्षेत्रानधकार सडकको अवस्था हेरी न्यून्िम 
६, ८, १० र १५ नमटर चौडा मापिण्ड िन्िा कम िहजिे गरी मात्र सम्झौिा गिे निर्िय गररयो।  

निर्िय िं. २५ 

िगरपानिका क्षेत्रमा संचािि हजिे रू. २ िाख िन्िा मानथका आयोजिा र सो आयोजिा संचािि गिे 
उपिोिा सनमनि/गररिे व्यवसायीको सम्पूर्ि र्ववरर् खजल्िे गरी आयोजिा स्थि मै होनडङ बोडि राख्न े
निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. २६ 

िगरपानिका कायिियमा कायिरि सेवा करारका कायिरि कायाििय सहयोनग, सवारीचािक 
कमिचारीहरूिाई आगामी आ.व.िेत्तख िेपाि सरकारिे िोकेको सोही िहको पाररश्रनमक बराबरको रकम 
उपिब्ध गराउिे निर्िय गररयो। 

निर्िय िं. २७ 

िगरस्िरीय िथा वडा स्िरीय पूवािधार र्वकास िफि का स्वीकृि योजिाहरु िगर कायिपानिकाको निर्िय 
बमोत्तजम संचािि गिे निर्िय गररयो | 

निर्िय िं. २८ 

बािबािीकािाई र्वद्यािय िपठाउिे अनििावकहरुिाई िगरपानिकािे प्रिाि गिे साविजनिक सेवा 
(जस्िै सामात्तजक सजरक्षा ित्ता र सबै प्रकारका नसफाररसहरु) बाट बत्तन्चि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. २९ 
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यस िगरपानिकानित्रका कज िै योजिा कारर्वस संचािि हजि िसक्िे अवस्था िएमा वा िोहोरो पिि गई 
संशोधि गिजिपिे िएमा िगर कायिपानिकाबाट निर्िय अिजसार हजिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ३० 

प्रत्येक वडामा २० जिा यूवाहरुको समूहहरू खडा गरी वडा स्िरीय यजवा उद्यमशीििा सनमनि निमािर् 
गराई उिीहरूिे चाहेको व्यवसाय वा उद्योग संचािि गिि िगरपानिकाबाट प्रार्वनधक िथा प्रशासनिक 
सहजीकरर् गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ३१ 

िगरपानिका क्षेत्रमा कत्तम्िमा एक सजर्वधा सम्पन्न अस्पिाि निमार्ि गिि संघीय सरकार िथा प्रिेश 
सरकारसंग माग गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ३२ 

िगर क्षेत्रनित्र रहेका साविजनिक जग्गाहरुको खोत्तज, संरक्षर् र िीगो उपयोगका िानग प्रचनिि कािूि 
बमोत्तजम वािावरर्मैत्री रोजगारीमूिक उद्योग/प्रनिष्ठाि स्थापिा गिि करारमा नििे/दििे निर्िय गररयो।  

निर्िय िं. ३३ 

डाक्िेश्वरी िगरमा बसोवास गिे र्वपन्न िनिि बगिका बानसन्िािाई क्यान्सर, मजटज, मगृौिा खराब िएका 
प्रमार्का आधारमा नबरामीिाई िगरबाट आनथिक सहायिा िथा अिजिाि सहयोग कायिर्वनध अनधिमा 
रही यािायाि खचि बापि प्रनि नबरामी रू ५०००।०० (अक्षरूपी पााच हजार) एक पटकका िानग 
उपिब्ध गराउिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ३४ 

िगरपानिकाको सेवा प्रवाहिाई थप प्रिावकारी बिाउि सेवा करारमा कायािरि कमिचारीहरुको चािू 
आ.व. सम्मको िानग सेवा निएका कमिचारीिाई निरन्िरिा दििे िथा िेपाि सरकारिे िोकेको न्यूििम 
सजर्वधा कायम गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ३५ 

नसनमि कमिचारीबाट कायिसम्पािि गराउिजपिे बाध्यिा, जिप्रनिनिनधिारा िेितृ्व गरेका स्थािीय िह र 
सो अन्ििगिका कायािियहरुबाट नछटोछरीिो, सजृित्तशि र फरक ढंगिे सेवा सम्पािि हजिे कज रा महसजस 
गराउिका िानग िगरपानिकाका िानग कायािियमा कायिरि िरबन्िी अिजसारका स्थायी कमिचारीहरूिाई 
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कायिसम्पािि सूचकको आधारमा अनधकिम २५ प्रनिशिसम्म प्रोत्साहि ित्ता उपिब्ध गराउिे निर्िय 
गररयो ।   

निर्िय िं. ३६ 

िगरपानिकाको सम्पूर्ि वडासिस्यहरूिाई ईन्धि िथा मोबाईि खचिको िानग मानसक रू. ३०००। 
िगरपानिकाको आन्िररक श्रोि अिजमाि अिजसार प्राप्त आधारमा सोही बमोत्तजम श्रोिबाट उपिब्ध 
गराउिे गरी निर्िय गररयो । साथै िगरपानिकाको कायिपानिका बैठक िथा वडाहरुमा मानसक िजई 
वटा बैठक बसेको अबस्थामा िगरपानिकाको आन्िररक स्रोिको अवस्था हेरी नियम अिजसार बैठक 
ित्ता उपिब्ध गिे निर्िय गररयो | 

निर्िय िं. ३७ 

यस िगरपानिका नित्र साविजनिक, ऐिािी, सरकार गजठी, पनिि जग्गाहरुमा र्वगि िामो समय िेत्तख 
बसोवास गरररहेका आफ्िो वा आफ्िो एकाघर संगोिका पररवारको िाममा िेपाि राज्यिर िमूी 
स्वानमत्व ििएका सजकम्वासी पररवारहरुको िगि राख्नका िानग िगर कायिपानिकाबाट र्वशेषज्ञ सर्हिको 
सनमनि गठि गरी सजकज म्बासी परीवारको प्रचनिि कािूि बमोत्तजम स्वानमत्व कायम गिे प्रबन्ध गिि 
िनूमर्हि पर्हचाि काडि उपिब्ध गराउिे िर पर्हचाि काडि प्राप्त गरेर िेपाि राज्य िर कर्ह किै जग्गा 
िेर्टएमा सो काडि स्विः खारेज गरी िगरबाट प्रिाि गररिे साविजनिक सेवामा समेि रोक िगाउिे 
निर्िय गररयो  । 

निर्िय िं. 38  

साविजनिक खोिा, पैिीको नडि, िहर, सडकक्षेत्र वा यस्िै प्रकारका साविजनिक/ 
र्वद्यािय/गजठी/मठ/मत्तन्िर िगायि साविजनिक संघ/संस्थाको जग्गा नमत्तच बिाईएका संरचिाहरु 
प्रचनिि कािूि बमोत्तजम हटाउिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ३9  

काबज बार्हरको पररत्तस्थनिमा बाहेक २ बषि वा सो िन्िा बढी अवनध सम्म जग्गा प्रयोजि नबर्हि 
अबस्थामा राख्न ेजग्गाधिीिाई िगरपानिकािे िोकेको सम्पनि एवं िनूमकरमा थप ५० प्रनिशि जरीवािा 
नििे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ४० 
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 कृर्ष िथा पशजजन्य बस्िजहरुको संकिि र र्वक्रीका िानग िगरपानिकाको कत्तम्िमा २ ठाउंमा स्थायी 
कृर्ष बजार केन्र स्थापिा गिि जग्गा प्रानप्त प्रकृया अत्तघ बढाउिे  निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ४१ 

 आनथिक िथा सामात्तजक रूपमा पछानड परेका एकि मर्हिाहरुिाई आत्मनिििर िथा स्वरोजगारमूिक 
कायिक्रम संचाििका िानग एकि मर्हिा कोष स्थापिा गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ४२ 

 ८० वषि उमेर िाघेका जेष्ठ िागररक िथा पूर्िअपांगिा िएका िथा र्हडडजि गिि िसक्िे जजिसजकै उमेर 
समूहका िािग्राहीहरुिाई घरघरमै जिप्रनिनिनधिारा बैंक माफि ि घर घर मै ित्ता पजर् याउिे निर्िय 
गररयो । 

निर्िय िं. ४३ 

अपांगिा िएका व्यत्तिहरूको िानग र जेष्ठ िागररकहरूको िानग िगरपानिका स्िरीय दिवासेवा केन्र, 

हेरचाह केन्र निमािर्का िानग साझेिारीमा कायि गिि संस्था िथा निकायिाई आव्हाि गिे निर्िय गररयो 
।  

निर्िय िं. ४४ 

िगरपानिकामा रहेका िनिि (मजसहर, डोम, चमार, बािंर)हरूका साक्षर मर्हिािाई २० बषि िन्िा बढी 
उमेर िई र्ववाह गरेमा प्रमार्का आधारमा प्रनिर्ववाह बापि रू.३००००।(िीस हजार) प्रोत्साहि 
अिजिाि उपिब्ध गराउिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ४५ 

डाक्िेश्वरी िगरपानिकाको साविजनिक गनिर्वनधिाई मोबाईि एप्स, वेिसाईट िथा नडत्तजटि नडस्प्िे 
माफि ि साविजनिकरर् गिि प्रर्वनध जडाि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ४६ 

िगरपानिकाको केन्र रहेको पािो बजारिाई नसनसर्टिीको माध्यमबाट सजरत्तक्षि िथा मयािदिि बिाउिै 
िैजािे निर्िय गररयो । । 

निर्िय िं. ४७ 
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स्वीकृि र्वनियोजि र्वधेयकमा रहेको योजिा िथा कायिक्रमिाई श्रोिगि िथा वजेट उप त्तशषिक 
अिजसार नमिाउिे त्तजम्मा कायािियिाई दििे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ४८ 

िगर कायिपानिका िथा सिाबाट स्वीकृि ऐि, नियमाविी, नििेत्तशका िथा कायिर्वनधहरूिाई प्रिावकारी 
रूपमा कायािन्वयि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ४९  

 समपजरक कोषमा र्वनियोजि गररएको वजेटवाट संघीय, प्रािेत्तशक िथा आन्िररक  आवश्यिाका 
आधारमा आयोजिा छिौट गरी आन्िररक बजेट िथा बाह्य बजेटसंग समपजरक गराई कायिगिि 
कायिपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ५० 

आनथिक वषि ०७६/०७७ को त्तजन्सी निररक्षर् प्रनिवेििमा उल्िेख िएअिजसार पजरािा त्तजन्सी सामाग्रीहरु 
ममिि गरेर पनि प्रयोगमा आउि िसक्िे िएका त्यस्िा त्तजन्सी मािसामािहरु नियमािजसार नििाम 
र्वक्री, नमन्हा गिि िगरपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ५१ 

संगठि िथा व्यवस्थापि सिे िई निर्िय ििएसम्मका िानग कायािियवाट स्वीकृि िरवन्िी अिजसारको 
कमिचारीहरूको ििवी प्रनिवेिि र सो मा उल्िेत्तखि िरवन्िी पाररि गिे निर्िय गररयो। 

निर्िय िं. ५२ 

यस िगरपानिकाको क्षेत्रानधकारका र्वषयमा िगरको र्वकासको िानग आवनधक, वार्षिक, रर्िीनिगि 
र्वषय क्षेत्रगि र्वस्ििृ आयोजिा, गजरूयोजिा प्रनिवेिि विाउिे अनधकार कायािियिाई दििे निर्िय 
गररयो। 

निर्िय िं. ५३ 

यस िगरपानिकाको आ.व.२०७५/७६ को िेखापरीक्षर्बाट िेत्तखएको वेरूजजहरूको अिजसूत्तच बमोत्तजम 
फछियौटका िानग कायि अत्तघ बढाउि प्रमजख प्रशासकीय अनधकृिज्यूिाई त्तजम्मेवारी दििे निर्िय गररयो 
।  

निर्िय िं. ५४ 
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यस िगर क्षेत्र नित्र संचािि हजिे वडास्िररय उपिोिावाट संचािि हजिे आयोजिाहरुको सम्झौिा, 
अिजगमि निररक्षर्, कायािन्वयि, नसफाररस िगायिका योजिासाग सम्वत्तन्धि काम गिि वडा कायािियिाई 
अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो । साथै चािज खचि िफि को पेश्की रकम कमिचारी माफि ि वडा 
कायािियिाई उपिब्ध गराई सहजीकरर् गिे िथा उि पेश्की फछौट वडा सनमनिको नसफाररस 
बमोत्तजम गिे निर्िय गररयो।  

निर्िय िं. ५५ 

िगरस्िरीय िथा वडा स्िरीय रू. २००००। िन्िा बढी रकमको उपिोिा साझेिारीमा सञ्चािि हजिे 
योजिाको हकमा अनिवायि रूपमा बैक खािा माफि ि ि जिािी दििे निंर्िय गररयो। कत्तन्टन्जेन्सी रकमको 
रकमबाट िगरपानिकाबाट योजिा कायिक्रम बिाई खचि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ५६ 

यस िगरपानिकाको िगरसिाको वैठक ित्तारू.२०००।िगर कायिपानिकाको वैठक ित्ता रू.१५००। 
िथा अन्य जजिसजकै प्रकारको र्वषयगि िथा अन्य सनमनिको ित्ता प्रनिवैठक रू.१०००। निधािरर् गिे 
निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ५७ 

यस िगरपानिकाका िसवटै वडानित्र रहेका सजत्तचकृि मेिनमिापकिाि माफि ि न्यार्यक सनमनिको नििेशि 
अिजसार पक्षनबपक्षमा मेिनमिाप गराई समस्या समाधाि गररए अिजसार मेिनमिाप केन्रिाई प्रनि उजजरी 
मेिनमिापको िानग रू.१०००।(एकहजार) अिजिाि उपिब्ध गराईिेछ ।   

निर्िय िं. ५८  

 िेपाि सरकारबाट प्राप्त हजिे अन्य आम्िािी, आन्िररक आम्िािी िथा बजेट िथा कायिक्रमको सन्िििमा 
योजिा िथा कायिक्रम बिाउिे त्तजम्माको निर्ियानधकार िगर कायिपानिकािाईि दििे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ५९ 

यसैसाथ संिग्ि अिजसूत्तचमा रहेका बजेट िथा कायिक्रमको सामान्य त्रजटी, िथा रकममा अन्िर परेकोमा 
िगरकायिपानिकािाई सच्याई कायािन्वयि गिि अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो ।  

निर्िय िं. ६० 
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 यस िगरपानिकाका वडा िं.१ िेत्तख १० सम्मबाट प्राप्त योजिाहरू मध्ये यस बजेटमा सम्बोधि हजि 
िसकेका योजिा िथा कायिक्रमहरूिाई क्रमश: प्रचनिि स्थािीय सरकार ऐि अिजसार प्राथनमकीकरर् 
गरी सकेसम्म यसै आ.व.मा िैपरी श्रोिबाट संचािि हजि सक्िे गरी प्राथनमकिामा राख्न ेनिर्िय गररयो 
।  

निर्िय िं. ६१  

यस िगरपानिकाको वडा िेिा िथा िगरकायिपानिकाबाट प्राप्त सम्पूर्ि योजिा िथा कायिक्रमिाई यसै 
बजेट माफि ि सजत्तचकृि गरी प्रिेश सरकार, िेपाि सरकार िथा िाि ृनिकायहरूको श्रोिबाट संचािि 
गिि बजेट माग गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ६२ 

यस िगरपानिका नित्र िोकसेवाबाट नसफररस िथा समायोजि िई आएका जजिसजकै सेवाका कमिचारी 
िथा र्वद्याियमा कायिरि त्तशक्षक त्तशत्तक्षकाहरुको कायिसम्पाििस्िर हेरी पजरस्कार िथा िण्डको रुपमा 
प्रचनिि कािूि अिजसार र्विानगय कारवाही गिे सम्मको अनधकार प्रमजख प्रशासकीय अनधकृिको 
नसफाररसमा िगरप्रमजखबाट हजिे गरी नििेशि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ६३ 

गि आवका िेखा सनमनि, सजशासि सनमनि िथा र्वद्याि सनमनििाई निरन्िरिा दििे । 

निर्िय िं. ६४ 

 िगरपानिकाबाट संचानिि कज िैपनि योजिामा कज िै प्रार्वनधक मजल्यांकिमा थप छािर्वि गिजिपिे 
िएमा कायािियिे र्वज्ञ परामशि सेवा माफि ि स्विन्त्ररुपमा कायिगराउि सक्िे गरी कायािियिाई 
अनधकार प्रत्यायोजि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ६५  

यस िगरपानिकाको आव ०७६।७७ को योजिा िथा कायिक्रमबाट संचािि हजि िसकी र्फिाि 
संत्तचिकोषमा िएको रकम (आल्या) बजेट िगरपानिकाको घाटा बजेट पूनिि गरी बाँकी रकम िगर 
कायिपानिकाको निर्िय अिजसार योजिा बिाई संचािि गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िं. ६६  
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यस िगरपानिकाबाट वडास्िरमा संचािि गररिे कज िैपनि योजिाको जािकारी वडास्िरका 
जिप्रनिनिनधिाई अनिवायि रुपमा जािकारी गराउिजपिे निर्िय गररयो ।
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आर्थिक बर्ि २०७७/७८ को लार्ि डाक्नेश्वरी निरपाललकाले पेश िरेको अनुमाननत आय बबबरण (बजेट) यस प्रकार छ | 

    

  लशर्िक आ.ब. २०७६/७७ को संसोर्ित अनुमान आ.ब. २०७७/७८ को अनुमान 

  आय रु हजारमा रु हजारमा 
        

१ आन्तररक राजश्व २९९६ १५००० 

  संनिय सरकार     

२ संघीय सरकार राजश्व बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम ५५५६३ ८८५२७ 

३ संघघय ववत्तीय समानीकरण अनुदान १३४७०० १३३७०० 

४ संघघय शसतत अनुदान १८४४०६ २२५००० 

  समपुरक १९१००   

  बबशेष २५०० ३७५०० 

  प्रदेश सरकार     

५ प्रदेश सरकार ववत्तीय समानीकरण अनुदान ७३७५ ७३५० 

६ प्रदेश सरकार राजश्व बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम १४४८ ५७६९ 

७ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बबशेष अनुदान ३००० ३००० 

८ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान ४००० २००० 

  प्रदेश शसतत अनुदान ८४७३   

९ िाटा बजेट  ३४२०० ९२७५४ 

जम्मा ४५७७६१ ६१०६०० 
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चालु आ.ब. २०७७/७८ को लार्ि अनुमाननत खचि बजेट 

चालु तर्ि  
१ rfn' vr{ 99707000 राजश्व 

पुुँजीित कायिक्रम तर्ि  
संकेत of]hgf tyf lzif{sut sfo{qmd ljlgof]lht /sd ?= खचि स्रोत 
  कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार कोष 10000000 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 25000000 समानीकरण 
२९३११ kmlg{r/ tyf lkmSr;{  2000000 समानीकरण 
  ;jf/L ;fwg  1000000 समानीकरण 
  d]l;g/L cf}hf/ cflb 2000000 समानीकरण 
२९६२१ पुाँजीगत सुधार खचत साबतजघनक घनमातण 231093000   

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{ 285893000   

  कुल चालु र पुुँजीित 385600000   

  सशति  तर्ि  225000000   

  नेपाल सरकार समपुरक अनुदान     

  कुल  610600000   
िेपाि सरकारबाट प्राप्त सशिि िफि को बजेट िथा कायिक्रम िेपाि सरकार बाट िोर्कएको मागििशिि िथा प्रचनिि 
स्थािीय अनधकार बमोत्तजम सोर्ह त्तशषिक अिजसार खचि गररिेछ | सामात्तजक सजरक्षा ित्ता यसमा समाबेश गररएको छैि | 

वडा तर्ि का योजना तथा कायिक्रमको लार्ि ववननयोजजत अनुमाननत रकम 

क्र.सं. वडा न.ं अनुमाननत ववननयोजजत रकम कैफर्यत 

१ वडा नं. १ १०२०००००   

२ वडा नं. २ ९०५००००   

३ वडा नं. ३ १०००००००   

४ वडा नं. ४ १३२५००००   

५ वडा नं. ५ ८४५००००   

६ वडा नं. ६ १३५०००००   
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७ वडा नं. ७ १०६५००००   

८ वडा नं. ८ १३५०००००   

९ वडा नं. ९ ९८०००००   

१० वडा नं. १० ८३०००००   

  वडाको कुल जम्मा रकम १०६७०००००   

बबर्यित शाखा 
१ कृवष २११०००००   

२ पशु ३४०००००   

३ रोजगार प्रबधतन ३९०००००   

४ पयतटन ववकास १५००००   

५ सहकारी २०००००   

६ भशक्षा ३००००००   

७ युवा तथा खेलकुद १००००००   

८ स्वास््य/जनस्वास््य प्रबदतधन ९८०००००   

९ स्वास््य चौकी संचालन तथा व्यबस्थापन खचत ४३६८०००   

१० खानेपानी तथा सरसफाई २००००००   

११ लैंगगक समानता तथा सामाजजक समाबेभसकरण २०००००   

१२ महहला तफत का कायतक्रमहरु १८०००००   

१३ बालबाभलका तफत का कायतक्रमहरु २००००००   

१४ आहदबासी जनजाती तफत का कायतक्रम ४०००००   

१५ दभलत तफत का कायतक्रमहरु ५०००००   

१६ जेष्ठ नागररक तफत का कायतक्रमहरु २५००००   

१७ अपांग तफत का कायतक्रमहरु ८०००००   

१८ सहहद पररवार तफत क कायतक्रम ३०००००   

१९ धाभमतक संस्कृघत प्रबदतधन १००००००   

२० बाताबरण तथा ववपद ब्यबस्थापन तफत क कायतक्रम ९०००००   

२१ न्याघयक सभमघत २००००००   

२२ संस्थागत, ववकास, सेवा र प्रवाह ५९०००००   

२३ ववत्तीय ब्यबस्थापन र सुशासन १६०००००   

२४ पूवातधार ववकास ५७८२५०००   

  जम्मा १२४३९३०००   

  कुल 231093000  
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                  अनुसुची २ 

                    चालु खचि ववननयोजन अनुमान आ.व. २०७७।७८     

खचि 
लशर्िक 

खचि लशर्िक वववरण 

अनुमाननत चालु खचि ववननयोजन 
 

नगरपाभलका 
वडा 

कायातलय 
१ 

वडा 
कायातलय 

२ 

वडा 
कायातलय 

३ 

वडा 
कायातलय 

४ 

वडा 
कायातलय 

५ 

वडा 
कायातलय 

६ 

वडा 
कायातलय 

७ 

वडा 
कायातलय 

८ 

वडा 
कायातलय 

९ 

वडा 
कायातलय 

१० 

 

 

अनुदान 
आन्तरीक 

आय 
कुल अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

 

 

२११११ कमतचारी पाररश्रभमक २०५०००००   २०५०००००                     
 

२१११३ महाँगी ित्ता २००००००   २००००००                     
 

२११४२ पदागधकारी अन्य सुववधा २००००००० ६०००००० २६००००००                     
 

२११४१ पदागधकारी बैठक ित्ता ३६०००००   ३६००००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४००० १४४०००  

२११३४ बैठक ित्ता ५०००००   ५०००००                     
 

२१११४ फफल्ड ित्ता ५०००००   ५०००००                     
 

२११३९ अन्य ित्ता   १७००००० १७०००००                     
 

२११२१ पोषाक ित्ता १५०००००   १५०००००                     
 

२११३५ कमतचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार  ५००००० ५५०००० १०५००००                      

२२१११ पानी तथा बबजुली ७०००००   ७००००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २००००  

२२११२ साँचार महसुल १०००००० ४०००० १०४०००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५०००  

२८१४२ घर िाडा ११००००० १०००० १११००००                     
 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेभशनरी िाडा ६००००० ३०००० ६३००००                     
 

२२३१४ इन्धन अन्य प्रयोजन २०००००   २०००००                     
 

२२२१२ इन्धन कायातलय २५००००० 300000 २८००००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० २००००  

२२२११ इन्धन पदागधकारी ८०००००   ८००००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३००००  

२२२१३ सवारी साधन ममतत खचत ८०००००   ८००००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७००० ७०००  
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२२२२१ ममतत तथा साँचालन खचत ९०००००   ९००००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३००० २३०००  

२२२१४ बीमा तथा नववकरण खचत ३०००००   ३०००००                     
 

२२३११ 

मसलन्द तथा कायातलय सामग्री 
खचत ३३००००० ७००००० ४०००००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० १४०००० 

 

२२३१५ छपाइ तथा सुचना प्रकाशन १००००००   १००००००                     
 

२२४११ सेवा र परामशत खचत २२०००००   २२०००००                     
 

२२४१३ करार सेवा शुल्क १००००००० १०००००० ११००००००                     
 

२२५२२ कायतक्रम खचत ७०००००   ७०००००                     
 

  सरसफाइ शुल्क ५०००००   ५०००००                     
 

  सुचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर ५०००००   ५०००००                     
 

२२६११ अनुगमन मुल्याङन खचत १००००००   १००००००                     
 

२२६१२ भ्रमण खचत २०००००   २०००००                     
 

  अन्य सेवाशुल्क २४००००० ३००००० २७०००००                     
 

२२७११ ववववध खचत ३१७७००० १०००००० ४१७७००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२०००० १२००००  

२२७११ ववववध खचत नगरसिा संचालन ९००००० ६००००० १५०००००                     
 

२६४११ नगर सुरक्षा अनुदान ४०००००   ४०००००                     
 

  कमतचारी कल्याण कोष   १५००००० १५०००००                     
 

२७२१९ अन्य सामाजजक सहायता १००००० २००००० ३०००००                     
 

२७११२ अन्य सामाजजक सुरक्षा काय्रक्रम १००००० २००००० ३०००००                     
 

२८२११ राजश्व फफतात १००००० ३००००० ४०००००                     
 

२२५११ कमतचारी ताभलम ७०००००   ७०००००                     
 

         जम्मा ८५२७७००० १४४३०००० ९९७०७००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९००० ५१९०००  
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समािीकरर् अिजिाि, राजश्व बाडँफाडं, आन्िररक स्रोि र अन्य आय माफि ि स्वीकृि आ.ब.२०७७/७८ को 
नबनियोजि खचि नबबरर्     

पुुँजीित सुिार तथा साबिजननक ननमािण खचि :     

ववकास कायिक्रम अन्तिितको कायिक्रम     

  आर्थिक ववकास   कैफर्यत     

१ कृवर् 21100000   
    

  आगिनिक िरकारी खेिी िानिम 200000   
    

  हाईनिड िरकारीको उन्नि नबउ र्कट र्विरर् 250000   
    

  बेमौसमी िरकारीको उन्नि नबउ र्कट नबिरर् 100000   
    

  कृर्ष च जिा नबिरर् 100000   
    

  िमजिा माटो परीक्षर् कायिक्रम 200000   
    

  कृर्ष उपकरर् खररि िथा नबिरर् साझेिारी कायिक्रम 500000   
    

  धािको नबउ नबिरर् ५०% छजटमा 400000   
    

  वडा स्िरीय कृषकहरुिाई िानिम 250000   
    

  कम्पोस्ट मि उत्पािि िथा प्रिशिि 300000   
    

  अिजगमि िथा सजपररबेक्षर् 50000   
    

  गहजँको नबउ नबिरर् ५०% छजटमा 300000   
    

  मौसमी फिफज ि नबरुवा नबिरर् ५०% छजटमा 300000   
    

  प्रमार्पत्र छपाई िथा सूचिा प्रकाशि 50000   
    

  नसचाई सहजीकरर् अिजिाि कायिक्रम 300000   
    

  कृर्ष प्रानबनधकको पाररश्रनमक 300000   
    

  नडप बोररंग जडाि कायिक्रम १७५००००० संघघय बबशेष 
    

        
    

2 पशजपंक्षी र्वकास कायिक्रम 3400000   
    

  िवि ममिि, टे्रनबज छािा निमािर् 220000   
    

  औषनध खररि 500000   
    

  इर्पडीनमक िथा आकत्तस्मक रोग नियन्त्रर् पशज खोप 100000   
    

  

ब्यबसार्यक फामि ििाि िएका बाख्रा पािक कृषकिाई उन्नि जािको 
(Boer) बाख्रा नबिरर् 

400000   

    

  र्हउँिे घासको नबउ नबिरर् 200000   
    

  बषे घसको नबउ नबिरर् 200000   
    

  पशज उपचारका िानग ल्याब संचािि 250000   
    

  कायाििय संचािि, अिजगमि िथा इन्धि 200000   
    

  माछा ि जरा नबिरर् 250000   
    

  पोखरीको िानग च जिा नबिरर् 100000   
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  ब्यबसार्यक माछा पािि िानिम १ दििे (३ पटक) 80000   
    

  पशज प्रार्वनधकको पाररश्रनमक 900000   
    

            

3 उधोग िथा बात्तर्ज्य, स्वरोजगार र घरेिज उधोग ३९०००००   
    

  वडा स्िरीय हाउस वाईररंग िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर् 800000   
    

  मोटरसाइकि ममिि िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर् १००००००   
    

  पिम्बर िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर् 800000   
    

  िाजा िरकारी उत्पािि सम्बत्तन्ध िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर् 500000   
    

  िघजउधम र्वकास कायिक्रम 500000   
    

  िनििहरुको िानग कम्प्यजटर िानिम ३०००००   
    

        
    

4 पयिटि र्वकास १५००००   
    

  पयिटकीय क्षेत्रको वृत्तत्तचत्र निमािर् िथा प्रशारर् १५००००   
    

        
    

5 सहकारी 200000   
    

  सहकारी ब्यबस्थापि िथा िेखा िानिम 200000   
    

        
    

सामात्तजक र्वकास सनमनि िफि को कायिक्रम     

  सामात्तजक र्वकास     
    

1 त्तशक्षा ३००००००   
    

  शैत्तक्षक क्यािेन्डर 50000   
    

  िगरत्तशक्षा सनमनि, प्र.अ.बैठक िथा अन्य अिजगमि खचि 350000   
    

  िेखा ब्यबस्थापि सम्बत्तन्ध िानिम 100000   
    

  उत्कृष्ठ र्वधािय त्तशक्षक छात्र, छात्रा पजरस्कार खचि 500000   
    

  र्वधािय पजविधार,  कक्षाकोठा व्यवस्थापि खचि  १२०००००   
    

  त्तशक्षकहरुको िानग िानिम २०००००   
    

  र्वधाियहरुमा हवाइट बोडि  300000   
    

  र्वधाियमा सजि खािेपािीको िानग टजवेि जडाि  300000   
    

        
    

2 यजवा खेिकज ि िथा पूवािधार र्वकास १००००००   
    

  खेिकज ि कायिक्रम संचािि अिजिाि १००००००   
    

        
    

3 स्वास््य/ जिस्वास््य प्रवििि ९८०००००   
    

  

स्वास््य चौकीहरुको िानग औषनध खररि, ढजवािी िथा ररप्यार्कंग 
(प्रथम चौमानसकमा २० िाख र िेस्रो चौमानसकमा १० िाख)  

3000000   
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  स्वास््य चौकीहरुको िानग मसिन्ि खचि 500000   
    

  गाउँ घर र्कनिनिक संचाििको िानग औषनध, औजार उपकरर् खररि 500000   
    

  बनथिंग सेन्टरको िानग चार्हिे उपकरर् खररि 500000   
    

  

सामूिायमा रहेको गबिबिी सजत्केरी र २ बषि मजनिका आमाहरु िाई 
पोषर् सम्बत्तन्ध जिचेििा िथा िबि क्याम्प संचािि 

1000000   

    

  स्वास््यकमीहरुको क्षमिा अनिवृर्िको िानग पोषर् प्याकेज िानिम 500000   
    

  

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेको बस्िी िथा स्वास््य सेवा पहजच कम 

िएका स्वास््य जोत्तखमयजि जिसंख्यामा स्वास््य सूचिा िथा 
ब्यबहार पररबििि कायिक्रम 

500000   

    

  स्वास््यकमीहरुको िानग HMIS िानिम  १०००००   
    

  गजर्स्िरीय ि्यांकको िानग DATA VERIFICATION 200000   
    

  

कोनिड १९ िथा सरुवा रोग रोकथाम िथा नियन्त्रर्को िानग 
आबश्यक सामग्री खररि 

1000000   

    

  उपचारात्मक सेवा को िानग ८०००००   
    

  

स्वास््य शाखा ब्यबस्थापि फमि, फमेट छफाई िथा इिेक्ट्रोनिक्स 

सामाि खररि 
400000   

    

  बनथिंग सेन्टरमा काम गिे कमिचारीका िानग रात्री खाजा खचि 200000   
    

  

खोप िथा गाउँ घर र्कनिनिक संचािि गिे स्वास््यकमी हरुको 
िानग र्फल्ड ित्ता 

250000   

    

  रोटा िाइरस खोप कायिक्रम 50000   
    

  अिजगमि िथा मजल्यांकि 300000   
    

        
    

4 स्वास््य चौकी संचािि िथा व्यबस्थापि खचि ४३६८०००   
    

  ल्याब कमिचारीहरुको पाररश्रनमक 760000   
    

  मर्हिा स्वास््य स्वयमसेर्वका प्रोत्साहि सजनबधा िथा यािायाि 1458000   
    

  स्वास््य चौकी व्यबस्थापि खचि (पाररश्रनमक समेि) 2150000   
    

        
    

5 खािेपािी िथा सरसफाई २००००००   
    

  िगर सरसफाई कमिचारी िथा सामग्री ब्यबस्थापि 400000   
    

  र्वश्व चपी दिबस, सरसफाई सप्ताह र मर्हिाबारी स्वच्छिा दिबस 100000   
    

  डस्टनबि िथा र्फल्टर खररि 500000   
    

  

पािो िथा पथरगाडा िगायिक मूि बजारमा यजररिि िथा चपी 
निमािर् िथा ममिि 

१००००००   

        

        
    

६ धानमिक िथा सामात्तजक संस्कृनि प्रबधिि १००००००   
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  मठ मत्तन्िर , गजम्बा ,सिसंग, चचि, मत्तस्जि, ममिि सजधार १००००००           

        
    

7 िैंनगक समाििा िथा सामात्तजक समबेनसकरर् 200000   
    

        
    

8 मर्हिा िफि का कायिक्रमहरु १८०००००   
    

  समजह निमािर् र समजह सिस्यको अिजत्तशक्षर् 100000   
    

  िारी दिबस िथा रार्िय मर्हिा दिबस 50000   
    

  िोकसेवा ियारी कक्षा संचािि 250000   
    

  मर्हिा र्हंसा िथा चेिीबेटी बेच नबखि नबरुि सचेििा कायिक्रम 100000   
    

  प्रजिि स्वास््य िानिम 150000   
    

  िाइजो प्रथा नबरुिको कायिक्रम 150000   
    

  साबजि बिाउि ेसम्बत्तन्ध िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर् (साझेिारी) ५०००००   
    

  पापड बिाउिे सम्बत्तन्ध िानिम िथा प्रनबनध हस्िान्िरर्  ५०००००   
    

        
    

9 बािबानिका िफि का कायिक्रमहरु २००००००   
    

  बािसंजाि िथा बाि क्िब र्वस्िार िथा शसत्तिकरर् 150000   
    

  

बाि नबबाह नबरुिको रोकथाम अनियाि (डोम,मजसहर, चमार बाँिर) 
िथा सरसफाई 

१७०००००   

    

  माि ृिथा त्तशशज पोषर् कायिक्रम 150000   
    

        
    

१० आदिबासी जिजािी िफि का कायिक्रम ४०००००   
    

  आदिबासी जिजािी सामात्तजक सांस्कृनिक प्रबििि कायि ४०००००   
    

        
    

११ िनिि िफि का कायिक्रमहरु ५०००००   
    

  िनिि (डोम,चमार, मजसहर, बाँिर ) िोक सेवा ियारी कक्षा संचािि 250000   
    

  िनिि नसपर्वकास िानिम िथा स्वरोजगार प्रवििि  250000   
    

१२ जेष्ठ िागररक िफि का कायिक्रम 250000   
    

  जेष्ठ िागररक दिबस िथा सम्माि कायिक्रम 150000   
    

  जेष्ठ िागररक समजह निमािर् िथा संचािि 100000   
    

        
    

१३ अपागंिा/ फरक क्षमिा िएका िफि का कायिक्रमहरु ८०००००   
    

  अपांगिा ब्यत्तिहरुको उथाि, त्तशक्षा िथा स्वरोजगारमजिक िानिम ७०००००   
    

  अपांग दिबस 100000   
    

        
    

१३ सर्हि पररवारका सिस्यहरुको स्वरोजगार मजिक िानिम 300000   
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पूवािधार र्वकास िफि को कायिक्रमहरु     

1 पूवािधार र्वकास ५७८२५०००           

  वडा न ं५ मा *fSg]Zj/L wd{zfnfsf] lgdf{)f s|dfut 1500000 प्रिेश नबशेष 
    

  

वडा न ं ८ मा ?k]z #/b]lv zq'wg ;fxsf] #/;Dd 
gfnf lgdf{)f 

800000   

    

  j*f g+= 9 df eujtL dlGb/ lgdf{)f 1000000   
    

  वडा न ं७ मा /fd^f]nfsf] dlGb/ lgdf{)f 200000   
    

  

वडा नं १ मा फकशुन देव साहको घर देखख 
सडक सम्म ढलान तथा नाला कायत 

800000   

    

  

वडा न ं४ मा zDe'bf;sf] #/b]lv /fde/f];sf] #/;Dd 
gfnf 

300000   

    

  वडा न ं४ मा l*lxaf/ afaf s'zfxf ;*s lgdf{)f 300000   
    

  cfjZoStfsf cfwf/df ;*s dd{t vr{ 1300000   
    

  j*f g+= 9 sf] kf]v/L tyf ahf/ Joj:yfkg 1500000 प्रिेश समपजरक 
    

  वडा न ं८ ledk'/ b]lv %^fk'/ ;*s df^f] u|fe]n 400000   
    

  

j*f g+= 2 sf] ;fljs j*f g+= 5 sf] dxfb]jafaf dlGb/ 

lh)ff]{$f/ 
400000   

        

  वडा न ं४ nIdLk'/ kf]v/L dd{t 200000   
    

  वडा न ं७ cd/ntL dlGb/ dd{t 200000   
    

  

वडा न ं १० बहुरी साहको घर देखख राजाजी मजन्दर 
सम्म माटो ग्राबेल गग्रलगेट  

700000   

    

  

वडा िं ६ सानबक वडा िं २ मा िारायर् साहको घर िेत्तख जय 
िारायर् मररको घर सम्म माटो ग्राबेि कायि  

500000   

        

  वडा िं. ६ सानबक वडा िं. २ औरही  पोछाई पोखरीमा घाट निमािर् 100000   
    

  वडा िं.१० को महािेव पावििी मत्तन्िरको रंग रोगि िथा ममिि ४०००००   
    

  वडा िं. ६ औरही राजाजी डीह्बार मत्तन्िर निमािर् कायिमा 300000   
    

  वडा िं. ६ कटैयामा अधजरो रामजािकी मत्तन्िर निमािर् 200000   
    

  वडा िं. २ मा श्री नबषहैर मािा मत्तन्िरमा १५००००           

  वडा िं. ३ मा प्रजािन्त्र सेिािी कमि सहिी अधजरो स्मारक निमािर् ४०००००   
    

  वडा िं. ९ सार्वक वडा िं. १ मा िािा निमािर्  ५०००००   
    

  वडा िं. ४ सानबक वडा िं. ४ मा अधजरो डीहबार बाबा थाि निमािर् १०००००   
    

  वडा िं. ५ मा समरनसयि टजवेि जडाि कायि  ३०००००   
    



24 
 

  

वडा िं. ४ मा हररखेि रामको घर िेत्तख प्रथम रामको घर सम्म 
सडक ढिाि कायि  

४०००००   

    

  वडा िं. ९ मा नबजजिी पोि िार जडाि कायि  ५००००० प्रिेश समपजरक 
    

  

वडा िं. ९  सानबक वडा िं. ३  नमयाँ टोि िेत्तख जिक चौक हजिै 
क्याम्प सम्म िािा निमािर् 

१५००००० प्रिेश नबशेष 

    

  वडा िं. ८ पट्टी टोिको मूि सडकमा ढिाि कायि ५०००००   
    

  

वडा िं. १० मा रंत्तजिपजरमा पोखरी निमािर् कायि (राजाजी थाि र 
िहर ित्तजकको पोखरी निमािर्) 

६०००००   

    

  

वडा िं. ८ को चन्िेश्वर यािवको घर िेत्तख रुर िारायर्को घर 
सम्म िािा निमािर् कायि  

८०००००   

    

  वडा िं. ७ मा श्री राधा कृष्र् मत्तन्िर अधजरो िवि निमािर् कायि ५०००००   
    

  

वडा िं. ६ मा मल्हज यािव कल्िट िेत्तख पजवि िरोसी पोखरी रोड 
सम्म माटो ग्रािेि कायि 

४०००००   

    

  वडा िं. 5 पािोमा डाक्िेश्वरी मत्तन्िरमा हिजमाि मत्तन्िरको िानग ३०००००   
    

  

वडा िं. ७ को मझौरा त्तचिोिाि ठाकज रको घर िेत्तख ि जपेन्र घर हजिै 
त्तशब िारायर् रायको घर सम्म माटो ग्रािेि कायि 

५०००००   

    

  

वडा िं. २ मा मिशाि अन्वारुि आिजमको िविमा प्िास्टर, झ्याि र 
ढोका रंगरोगि कायि 

२५००००   

    

  वडा िं. २ मा मंसा िास मत्तन्िर अधजरो मत्तन्िर छि ्ढिाि कायि २०००००   
    

  

वडा िं. १ बिाटी टोिको डीह्बार थाि निर हिजमाि जीको मत्तन्िर 
पजरा गिे कायि 

२०००००   

    

  वडा िं. ९ मा राम जािकी मत्तन्िर डीह्बार मत्तन्िर निमािर् कायि  १००००००   
    

  वडा िं. ४ िोिा बाबा मत्तन्िर नित्र कम्पाउण्ड नित्र ढिाि कायि  १२५०००   
    

  

वडा िं. ६ नसिवाही िदि मा होमपाइप िथा कल्िटि निमािर् कायि 
रमेश घर निर 

५०००००   

        

  वडा िं. ६ फिेपजरको चिा चौरीमा नबधजनिकरर् िथा कृर्ष उपकरर् ६०००००   
    

  

वडा िं. ६ सानबक वडा िं. ६ मा ट्रान्सफमिर ित्तजक कल्िटि 
निमािर् 

५०००००   

    

  वडा िं. ६ िहर िेत्तख चिा चौरी सम्म डीपीआर ४०००००   
    

  वडा िं. ९ मा सखजवा स्कज ि िेत्तख पत्त्थरगाडा सम्म रोड सबे कायि २०००००   
    

  वडा िं. ६ मजख्य सडक िेत्तख बौध िारायर् घर सम्म सडक ढिाि ३०००००           

  

वडा िं. ४ िक्ष्मीपजर रामजािकी मत्तन्िरमा प्िास्टर, टायि िगाउिे 
कायि 

२०००००   

    

  वडा िं. ६ फते्तपजर गाउँमा बाबा डीह्बार  मत्तन्िर मत्तन्िर कायि ७०००००   
    

  सोिार सडक बत्ती जडाि १००००००   
    

  सपि िंस प्राथनमक उपचार केन्र २००००००० संत्तघय नबशेष अिजिाि 
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वडा िं. 5 पािो बजारको मेंि चौक बरगाछी िेत्तख साझीको घर सम्म 
ढिाि कायि १५०००००   

    

  

पािो बजारमा मेंि रोड सजमिको घर िेत्तख मन्जर नमयाको घर सम्म 
ढिाि कायि १६०००००   

    

  

वडा िं. ५ सानबक वडा िं. २ मा ट्रान्सफमिर िेत्तख सत्येन्र मण्डि 
घर सम्म ढिाि कायि १३०००००   

    

  

वडा िं. ५ इिरिेब साहको घरिेत्तख दििेश साहको घर सम्म ढिाि 
कायि  

९०००००   

    

  वडा िं. ४ मा ि जिर्ट िािा निमािर्  ९०००००   
    

  वडा िं. ३ मा चन्िी मजत्तखया घर िेखी ित्तक्षर् िफि  ढिाि कायि  १००००००   
    

  

वडा िं. १० मा कज िजस नमयाँ घर िेत्तख श्रीराम को घर साम्म ढिाि 
कायि 

७०००००   

    

  

वडा िं. ४ ि जिहीमा जोनगन्िर यािवको घर िेत्तख कटिाहा बाध 
सम्म माटो ग्रािेि  

६०००००   

    

  वडा िं. ४ मा राम टोिको पत्तश्चम महारमा राम मत्तन्िर निमािर् कायि २०००००   
    

  

वडा िं. ६ मा र्हरा िाि घर िेत्तख पजबि प जरािो पोखरी सम्म ढिाि 
कायि 

४०००००   

    

  

वडा िं. ९ सानबक वडा िं.८ मा ट्रार्फक सडक िेत्तख पजवि सडक 
निमािर् 

५०००००   

    

  वडा १० मा यिज चौधरीको घर िेत्तख पजबि जािे सडकमा ढिाि कायि १००००००   
    

  

वडा िं. ६ कटैया अन्िगिि राजिेब मरबैिा बारी िेत्तख नत्रशजिा ििी 
पजि सम्म अधजरो ढिाि बाटोमा आर.नस.नस. ढिाि  

१००००००   

    

  

वडा िं.८ सानबक वडा िं. ३ रा.प्रा.नब. गम्हररया प्रवाहाको आगाडी 
कमिा मैया को अधजरो निमािर् 

७०००००   

    

  

वडा िं. ८ सानबक वडा िं. ४ िेबी िाि मजत्तखया को घर आगाडी 
रहेको ियाि नसंह मत्तन्िर निमािर् 

३०००००   

    

  

वडा िं ८ जोनगन्र साफी घर आगाडीको उिर ित्तक्षर् बाटोमा पक्की 
िािा निमािर् 

५०००००   

    

  
      

    

  पूवािधार र्वकास िफि  संत्तघय िथा प्रिेश सरकार संग माग गिे ८१७०००००   
    

  

वडा िं. ८ गजिाई राम ित्तक्षर् िहर सम्म को बाटोमा नबधजि पोि 
िार जडाि 

४००००० संघ/प्रिेश संग माग गिे 

    

  नबिटी सिाय घर िेत्तख कजरा ििी सम्म िािा निमािर् कायि ५००००० संघ/प्रिेश संग माग गिे 
    

  

वडा िं. ५ सानबक वडा िं.२ मा रामचन्र मण्डि घर ित्तजक 
पोखरीमा घाट निमािर् 

१०००००० प्रिेश संग माग गिे 

    

  वडा िं ५ पािो बजारमा सम्पूर्ि िािा निमािर्को िानग ५०००००० प्रिेश संग माग गिे 
    

  हटेि रा. प्रा. नब. िेत्तख ित्तक्षर् बाटोमा ढिाि २०००००० प्रिेश संग माग गिे 
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वडा िं. 5 पािो बजारमा ग्िोबि बैंक िेत्तख राम जािकी मत्तन्िर सम्म 
माटो ग्रािेि 

५००००० प्रिेश संग माग गिे 

    

  

वडा िं.६ सानबक वडा िं. ६ मा िािी मण्डि घर पजवि पोखरी मा 
घाट र वाि निमािर् 

४०००००० संत्तघय/प्रिेश संग माग गिे 

    

  वडा िं. ४ वैकज  रामको घर िेत्तख िगबिको नमि सम्म ढिाि कायि १०००००० प्रिेश सरकार संग माग गिे 
    

  

वडा िं. १ अनिरुि  साहको घर िेत्तख राम िारायर् घर साम ढिाि 
कायि १५००००० प्रिेश संग माग गिे 

    

  

वडा िं.१ छिरी िाि साह को घर िेत्तख रामिेव यािबको घर सम्म 
ढिाि कायि १५००००० 

संत्तघय/प्रिेश सरकार संग माग 
गिे 

    

  वडा िं. ९ मा सखजवा टोिमा आरसीसी  ढिाि कायि  १०००००० प्रिेश संग माग गिे 
    

  

वडा िं. ४ मा ि जिहीमा जोगेन्र यािव को घर िेत्तख कटिाहा  बाँध 
सम्म ग्रािेि कायि १०००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे 

    

  वडा िं. ४ डीह्बारको र्फल्ड निमािर् कायि  ५००००० प्रिेश संग माग गिे 
    

  

वडा िं. ६ औरही िवाका मजसहरी िेत्तख मापसी वाि हजिै कज पही 
सम्म माटो ग्रािेि 

१०००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे 

    

  

वडा िं. ६ सानबक २ नबन्िेश्वर प्रसाि साहको घर िेत्तख मजराई 
साहको घर सम्म ढिाि  

१०००००० प्रिेश संग माग गिे 

    

  वौवािाि मण्डि िेत्तख माझो पोखरी सम्म  १५००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे 
    

  वडा िं. ५ माओबािी सडकमा कििट निमािर् कायि  ३०००००० प्रिेश सरकार संग माग गिे 
    

  गोनबन्िपजर ्टोिमा माटो ग्रािेि कायि ५००००० प्रिेश संग माग गिे 
    

  वडा िं. ४ िक्ष्मीपजर डीहवार थािको र्फल्ड निमािर् कायि  ५००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे 
    

  वडा िं. ९ कबिघाट  जािे बाटोमा कल्िट िथा रोड निमािर्  ७००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे         

  मूि िहरको त्तजरो िेत्तख कजरा ििी सम्म सडक ममिि कायि ३०००००० सडक बोडि संग माग गिे         

  

वडा िं.७ को मझौरा टोि को पजरािो पोखरी िेत्तख नसंनगया हजँिै डी ५ 
िहर सम्म को सडकमा होम पाइप , कल्िटि  र माटो िथा ग्राबेि गिे 
कायि 

४०००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  

वडा िं.६ गोसाई राम यािबको खेि िेत्तख बौकाई मण्डिको खेि 
सम्म कृर्ष सडक 

५००००० कृर्ष मन्त्रािय संग माग गिे 

        

  

वडा िं. ६ मा मिोिीि मास्टरको घर िेत्तख मत्तस्जि सम्म ढिाि 
कायि 

१०००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  

वडा िं. ५ सानबक वडा िं. १ मा डीह्बार बाबाको िवि निमािर् 
कायि  

२०००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  वडा िं.५ माओबािी रोड हजँिै ओम शात्तन्ि पत्तश्चम सम्म ढिाि कायि २०००००० प्रिेश संग माग गिे         

  वडा िं ५ मा सम्पूर्ि निंक रोड ढिाि कायि ५०००००० प्रिेश संग माग गिे         

  वडा िं. २ अन्वारुि उिूम मिरसा िोस्रो िल्िा निमािर् १०००००० प्रिेश संग माग गिे         
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वडा िं. ६ मा र्वसिपजर टोिमा इशक घर िेत्तख हनबब घर हजिै हरर 
घर सम्म ढिाि कायि  २०००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  

वडा िं. १ बिाटीको डीह्बार बाबा िेत्तख चिजर मास्टर घरसम्म 
ढिाि कायि २५००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  

वडा िं ९ प्रहरी सज.बेस क्याम्प िेत्तख पम्प िहर सम्म सडक ढिाि 
कायि 

७५००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे 

        

  वडा िं.९ सडकको िजवै साइड डे्रिको िानग ६५००००० संत्तघय सरकार संग माग गिे         

  वडा िं. ४ र्वशेश्वर राम घर िेत्तख चाकरका सम्म सडक ढिाि कायि २०००००० प्रिेश संग माग गिे         

  वडा िं ४ सत्य िा.राय खेि िेत्तख गाइड बाँध सम्म सडक निमािर् ८००००० प्रिेश संग माग गिे         

  वडा िं. ४ मा िक्ष्मीपजर पोखरीमा बाउिडरी वाि १३००००० प्रिेश संग माग गिे         

  

वडा िं. १ िेबिास महराजी ठाउँमा अधजरो मत्तन्िर निमािर् र 
बाउन्नडरी वाि कायि १०००००० प्रिेश संग माग गिे 

        

  वडा िं. १  गजाि चौकमा मिरसा निमािर् १५००००० प्रिेश संग माग गिे 
    

  

वडा िं .१ बिाटी बस्िीमा धमििेब यािबको पोखरीमा घाट निमािर् 
कायि 

२५००००० प्रिेश संग माग गिे 

   

  

 

  िहमपजर नसमा िेत्तख बथिाहा हजँिै औरही हजँिै िारिको नसमा सम्म ५०००००० प्रिेश संग माग गिे 
   

  
 

  िजध डेरी निमािर् िथा उपकरर् खररि २५००००० प्रिेश संग माग गिे 
   

  
 

        
   

  
 

  बािाबरर् िथा र्वपि व्यबस्थापि िफि का कायिक्रम ९०००००   
    

  िगर नित्र बकृ्षारोपि कायिक्रम 200000   
    

  र्वपि ब्यबस्थापि सम्बत्तन्ध िानिम 200000   
    

  र्वपि ब्यबस्थापि सामाग्री खररि 500000   
    

        
    

  न्यार्यक सनमनि सम्बत्तन्ध कायिक्रम २००००००   
    

  न्याय सम्पािि सम्बत्तन्ध अनिमजखीकरर् कायिक्रम ५०००००   
    

  न्याय सनमनिको काम कारवार्ह सम्बत्तन्ध समजिायमा सचेििा कायिक्रम  ५०००००   
    

  न्याय सनमि िथा मेिनमिाप केन्र सञ्चािि 500000   
    

  न्यार्यक सनमनि पजविधार व्यवस्थापि खचि २५००००   
    

  कािजिी सल्िाह प्रबधिि २५००००   
    

        
    

  सामात्तजक सेवा िथा क्षमिा र्वकास िफि का कायिक्रमहरु     
    

  संस्थागि, र्वकास सेवा र प्रवाह ५९०००००   
    

  पिानधकारी िथा कमिचारी अबिोकि भ्रवर् 1000000   
    

  कमिचारी िानिम िथा क्षमिा र्वकास  300000   
    

  र्वषयगि सनमनि िथा जिप्रनिनिनध क्षमिा र्वकास िानिम 300000   
    

  िगरसिा सञ्चािि िथा पजत्तस्िका प्रकाशि 500000   
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  सजचिा प्रर्वनध िथा सफ्टवेयर निमािर्  500000   
    

  एर्ककृि िगरर्वकास गजरुयोजिा निमािर्  2000000   
    

  इन्टरिेट िथा इन्ट्रािेट जडाि 500000   
    

  सजचिा प्रर्वनध िानिम 300000   
    

  अनििेख व्यवस्थापिका िानग सििर जडाि 500000   
    

        
    

  र्वत्तत्तय व्यवस्थापि र सजशासि १६०००००   
    

  साविजनिक सजिजवाई  300000   
    

  पजस्िक िथा पत्रपनत्रका व्यवस्थापि खचि 300000   
    

  

िगरपानिका पिानधकारी र्वचार संरक्षर् िथा अिजिव आिाि प्रिाि 

कायिक्रम 
300000   

    

  स्थानिय सञ्चार िथा रेनडयो कायिक्रम 250000   
    

  राजपत्र िथा ऐि नियम, कायिर्वनध प्रकाशि  450000   
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आब २०७७/७८ को वडास्िरीय योजिा बजेट िथा कायिक्रम 

डाकिेश्वरी िपा वडा िं १ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ वडा कायाििय ब्यब्स्थापि   ३०००००   

२ स्वा्य ब्यबस्थापि िथा पोषर् कायिक्रम    १०००००   

३ बाि बानिकाको िानग चेििामजिक कायिक्रम    २०००००   

४ 
सार्वक वाडि िं. ७, १ र ३ को िानग कृर्ष 
नबधजनिकरर् कायि 

  

७५०००० 

  

५ कृषकहरुको िानग नबउ-नबज्हि समन्धी िानिम    १५००००   

६ 
यजवा-यजविीहरुिाई सामात्तजक समावेसी िथा 
अनिवृर्ि कायिक्रम  

  
१०००००   

७ सरसफाई सम्बत्तन्ध कायिक्रम   १०००००   

८ मर्हिा र्हँसा रोकथाम सम्बत्तन्ध कायिक्रम    १०००००   

९ 
कर्विासा पाच ज िाथको बाउन्ड्री वाि िथा 
राजाजी थाि सम्म माटो िथा ग्रािेि  

  
४५००००   

१० मधजबिी राजाजी थािमा बाउन्ड्री वाि निमािर्    ३५००००   

११ माधेपजर थािमा बाउन्ड्री वाि    ३५००००   

१२ विार्ट थािमा बाउन्ड्री वाि    ३५००००   

१३ महा नबष्र्ज यज्ञ ित्तजक हिजमाि मत्तन्िर    १५००००   

१४ र्वरिामा ढिाि    ४०००००   

१५ मधजबिी बस्िीमा ढिाि र िािा    १००००००   

१६ 
त्तशबिन्िि साह घर िेत्तख जय प्रकास साहको 
घरसम्म ग्रािेि ढिाि  

  
१००००००   

१७ मधजबिी मजत्तस्िम टोिमा ढिाि    १००००००   

१८ 
बदरिाि यािव घर िेत्तख रामआत्तशस घर सम्म 
ढिाि कायि 

  
५०००००   

१९ मन्सजर घर िेत्तख िहर सम्म ग्रािेि कायि    ३०००००   

२० 
आशा नब.क. घरिेत्तख सिमा चौधरी घर सम्म 
ढिाि    

२०००००   

२१ मूि सडक ममिि गिे कायि    १५००००   

२२ 
डीहवार बाबा िेत्तख राम र्विास घर हजिै रामिेव 
घर सम्म ढिाि कायि 

  
८०००००   

२३ टजवेि जडाि गिे कायि   ३०००००   

२४ 
बिाटी र्वद्याियको पोखरीिेत्तख हररराहा 
नसमासम्म ग्रािेि   

३०००००   
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२५ 
रामिेव थािव घरिेत्तख िजगाििन्ि घर हजिै 
ट्रान्सफरमर सम्म ढिाि कायि 

  
८०००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.२ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ आधजरो दििािारी मत्तन्िर निमािर् कायि   ३५००००   

२ सानबक वडा िं. ९ मा नबधजनिकरर् कायि   १५००००   

३ 
मेिरोड िेत्तख मजकेश यािवको घर सम्म माटो 
ग्रािेि कायि 

  २५००००   

४ 
अधजरो महािेव मत्तन्िर (रामजािकी) निमािर् 
कायि 

  ३५००००   

५ 
मेिरोड िेत्तख िजक्माि नमयाको घर सम्म माटो 
ग्रािेि कायि 

  ३०००००   

६ 
मिसाि िारुि िानिमको अधजरो चार कोठे िवि 
निमािर्  

  ९५००००   

७ िथजिी घर िेत्तख पजरािो पैिी सम्म निमािर् कायि   १५००००   

८ 
िनसबिाि घरिेत्तख मिसाि अन्वारुि सम्म 
कज िो पैिी  

  ३५००००   

९ 
इशरार्फि घरिेत्तख मेिरोड सम्म कज िोपैिी 
निमािर् कायि  

  ८०००००   

१० मिसा िास मत्तन्िर निमािर् कायि    १५००००   

११ अधजरो राजाजी मत्तन्िर निमािर् कायि    २०००००   

१२ वडा कायाििय ब्यबस्थापि कायि   २५००००   

१३ खािेपािीको िानग टजब्वेि जडाि कायि   ८०००००   

१४ 
सानबक वडा िं. ५ िेत्तख वडा िं. ९ सम्म 
सडक ममिि कायि 

  ३०००००   

१५ 
बेचि घरिेत्तख िार्हर घरसम्म माटो ग्रािेि 
कायि 

  २०००००   

१६ 
मर्हिाहरुिाई जिचेििा िथा शसत्तिकरर् 
कायि 

  २०००००   

१७ खेिकज िको िानग    ५००००   

१८ अधजरो शसीय मत्तन्िर निमािर् कायि    १५००००   

१९ बजार ब्यबस्थापि कायि   ५००००   

२० 
मिशाि िेत्तख ित्तक्षर् मेंिरोडसम्म पदक्क कज िोपैिी 
निमािर् कायि 

  ५०००००   
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२१ 
मन्िेश्वर चौधरी घरिेत्तख खौर्ट िदि सम्म पदक्क 
कज िोपैिी निमािर् कायि 

  ७०००००   

२२ नबजजिी पोि िथा िार जडाि    ५०००००   

२३ 
बेचि यािवको घरिेत्तख पािो नसमासम्म माटो 
ग्रािेिको कायि   ३५००००   

२४ 
मेिरोड िेत्तख ित्तक्षर् अनिसेर घरसम्म माटो 
ग्रािेिको कायि     २०००००   

२५ अधजरो अिवारुि ओिजमको चपी निमािर् कायि   ३०००००   

२६ अधजरो सनसया मत्तन्िर निमािर् कायि   २०००००   

२७ 

मेिरोड िेत्तख पहाडी नमयाँ घर सम्म नमस्टर 
नमयाँ घर िेत्तख िथजिी नमयाँ घर सम्म माटो 
ग्राबेि कायि    ३०००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.३ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ लक्ष्मण घरदेखख उत्तर जाने बाटोमा ढलान कायत    २००००००   

२ 
सुकदेव साहको पोखरीको दक्षक्षणपट्टीमा कल्िटत 
घनमातण कायत   

८००००० 
  

३ मंडल टोलमा सामुदाघयक िवन घनमातण   २५००००   

४ महहला सशजततकरण कायतक्रमका लागग   ५०००००   

५ 
ववजय ठाकुर घरदेखख पूवत जाने बाटोमा ढलान 
कायत   

१०००००० 
  

६ दनवार टोलमा सडक ढलान कायत   ६०००००   

७ 
धु्रव चौधरी घरदेखख पूवत जाने बाटोमा माटो 
ग्रािेल कायत   

२००००० 
  

८ ववसुन साह घर जाने बाटोमा ढलान कायत   १००००००   

९ 
रामप्रसाद राय घरदेखख पूवत जाने बाटोमा माटो 
ग्रािेल कायत   

२००००० 
  

१० तरहीको भशव मजन्दर अधुरो िवन घनमातण   २०००००   

११ तरहीको मजस्जदमा ट्वाइलेट घनमातण कायत   १०००००   

१२ खेलकुद सामग्री खररद वापत   ५००००   

१३ 
साववक वडा नं ५ मा रामजानकी मजन्दरमा 
अधुरो िवन घनमातण कायत   

५००००० 
  

१४ 
राजजन्र राय घरदेखख पूवत जाने बाटोमा ढलान 
कायत   

५००००० 
  

१५ 
वैजनाथ साह घरदेखख पजश्चम जाने बाटोमा 
माटो ग्रािले कायत   

१००००० 
  

१६ साववक वडा नं १ देखख ९ सम्म ववजुली कायत   ५०००००   
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१७ 
रामलखन रायको घरदेखख पजश्चम जाने पैनी 
नहरसम्म माटो ग्रािेल   

१०००००० 
  

१८ 
साववक वडा नं ९ जस्थत कवरगाहमा 
वाउजरिवाल घनमातण कायत   

५००००० 
  

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.४ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 
िुतही कुशहा गाइड बाधमा कालिट घनमातण 
कायत   

२०००००० 
  

२ 
िुतही वडा कायातलय िवन देखख कुशहा मजन्दर 
सम्म सडकमा माटो गरािले कायत   

१५००००० 
  

३ 
लजक्ष्मपुरको डीहवार थान घनर कल्िट घनमातण 
कायत   

१५००००० 
  

४ 
वडा कायतलयमा रहेको अधूरो रंग रोगन 
लागायत अन्य सामग्री खररद बापत    

५००००० 
  

५ ववपद ब्यबस्थापन   ५०००००   

      ६००००००   

६ साबबक वडा नं. १, २, ३ र ४ मा बबधघुतकरण    १४०००००   

७ 
िुतहीमा िोला घरदेखख राज कुमार घरसम्म 
सडक ढलान कायत   

१२००००० 
  

८ 
कुशहा गाउको ववशेश्वर रायको घरदेखख 
िारतको वोडतर सम्ममा माटो तथा ग्रािेल कायत   

५००००० 
  

९ 
कुशहामा वडी नहरदेखख शुि नारायण रायको 
घरसम्म सडक ढलान कायत    

१०००००० 
  

१० 
लजक्ष्मपुर गाउको डीह्बार बाबा थान अधुरो 
घनमातण    

३००००० 
  

११ 
िुतही गाउमा डीह्बार थान घनर िोला बाबा 
मजन्दर घनमातण कायत   

४००००० 
  

१२ 
िुतही गाउको पासमान टोलमा सलहेश मजन्दर 
अधुरो घनमातण    

५०००० 
  

१३ 
लजक्ष्मपुर गाउमा राम िरोसको घर देखख शम्िु 
यादबको घर सम्म सडक ढलान कायत   

७००००० 
  

१४ 
पातो वडाको भसमादेखख राम टोल हुदै 
गाइडबााँध सम्म माटो तथा ग्रािेल कायत    

४००००० 
  

१५ िुतही गाउमा िेटनरी अधुरो िवन घनमातण    ५०००००   

१६ 
रा.प्रा.बब. िुतही स्कूलको बाउन्डरर वाल 
घनमातण    

४००००० 
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१७ 
मजन्दर ब्यबस्थापन तथा भशबराबि मेला 
ब्यबस्थापन    

४००००० 
  

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं. ५ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 
बबनोद ठाकुरको घर देखख जयकांतको 
घर सम्म माटो ग्रािेल कायत   

३००००० 
  

२ 
रामा मरडलको घरदेखख सावविीको 
घरसम्म ढलान कायत   

९००००० 
  

३ 
जागेश्वर साहको घरदेखख रतन 
पजरडतको घर सम्म ढलान कायत   

८००००० 
  

४ 

डातनेश्वरी नगरपाभलका वडा नं. ५ को 
सम्पूणत नागररक कोभिड-१९ सम्बजन्ध 
सचेतनामुलक कायतक्रम    

४००००० 

  

५ खानेपानी टुवेल जडान कायत   ८०००००   

६ स्वास््य चौकी पातोको अनुदान    ४०००००   

७ 

डातनेश्वरी ५ अन्तरगतको यूवा तथा 
युवतीको लागुऔषध पदाथत सम्बजन्ध 

सचेतनामुलक कायतक्रम     

३००००० 

  

८ महहलाको पोषण सम्बजन्ध कायतक्रम   २०००००   

९ 
तरही सदा बस्तीमा अधुरो समुदाय 
िवन घनमातण    

५००००० 
  

१० 
राजाजी थान देखख नहर सम्म कृवष 
सडकमा माटोको कायत    

५००००० 
  

११ अधुरो जजत महान िवन घनमातण कायत   ३०००००   

१२ डातनेश्वरी मजन्दर मेला कायतक्रम    १०००००   

१३ डातनेश्वरी बालबबकास भशक्षा अनुदान    १०००००   

१४ वडास्तरीय सडक ममतत    ४०००००   

१५ 
पुभलयापारमा दभलत बस्तीमा 
सामुदाघयक िवन घनमातण    

२००००० 
  

१६ 
रा.प्रा.बब. को अधुरो सरस्वघत मजन्दर 
घनमातण कायत    

१००००० 
  

१७ 
वडा कायातलयमा कम्पुटर अपरेटर 
अनुदान   

२५०००० 
  

१८ दभलत उत्थान कायत    १५००००   

१९ 
जुजतत मरडलको खेत घनर ढंुगा तार 
जालीको करेहटगं कायत    

४५०००० 
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२० 
रुन्दीभमयाको घर देखख सबदरको घर 
सम्म माटो ग्रािेल कायत    

५५०००० 
  

२१ समसेल बोडडगं    ३०००००   

२२ खेलकुद कायतक्रम    ५००००   

२३ बबधुघतकरण तथा सुधार कायत    ४०००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.६ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 

सार्वक वडा िं. ६ बथिाहा टोिमा त्तशविाथ घर 
िेत्तख राम सजन्िर मंडिको छोटा पोखरी सम्म सडक 

ढिाि कायि  
  1400000   

२ 
सार्वक वडा िं. १ मा कामेश्वर यािवको घर िेत्तख 
पूवि निर बाटो सम्म माटो िथा ग्राइिेि कायि 

  50000   

३ 

सार्वक वडा िं. ७ मा (१) सहिेव खेिमा बोररङ्ग 
थाि–१ रु. 150000 (२) सत्य िारायर् ठाकज रको 
खेिमा बोररङ्ग –१ रु. 150000 

  300000   

४ 
सार्वक वडा िं. ८ मा अधजरो सल्हेश मंदिर निमािर् 
कायि 

  500000   

५ 
सार्वक वडा िं. ९ मा र्हरा िाि यािवको घरिेत्तख 
नबिटी इिार सम्म सडक ढिाि कायि 

  500000   

६ 

सार्वक वडा िं. ९ र्वजय यािवको घर िेत्तख बोनडंग 
छजिे गरर िेबेन्र सिाको घर सम्म िार पोि जडाि 
कायि  

  ४०००००   

७ 
सार्वक वडा िं. ३ मा रहेको वडा कायाििय िविमा 
र्वनिन्न कायि हरुको कायि 

  ४५००००   

८ 
सार्वक वडा िं. ४ मा इसाक घरिेत्तख मंजजर घरसम्म 
पैिी िािा निमािर् कायि 

  500000   

९ 
सार्वक वडा िं. ४ मा मैिजदिि घरिेत्तख मस्जीि 
महेश घरसम्म माटो िथा ग्रािेि कायि 

  250000   

१० 
सार्वक वडा िं. ४ मा िहर चौक अधजरो मिशाि 
िवि निमािर् कायि 

  150000   

११ 
सानबक वडा िं.४ मा अधजरो डीह्बार बाबा मत्तन्िर 
निमािर् कायि 

  २०००००   

१२ 
सार्वक वडा िं २ राजिेब यािबको खेिमा बोररंग 
जडाि 

  150000   

१३ 
सार्वक वडा िं. १ िेत्तख ९ सम्मको िानग 
र्कशोरीहरुिाइ जिचेििा कायिक्रम 

  500000   
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१४ 
सार्वक वडा िं. १ िेत्तख ९ सम्मको मजसहर िनिि 
मर्हिाहरुिाइ जिचेििा कायिक्रम 

  500000   

१५ 
सार्वक वडा िं. १ िेत्तख ९ सम्म हािेपाइप ट्यजवेि 
जडाि कायि  

  ३०००००   

१६ 
सार्वक वडा िं. १ मा मझौउमा कज िो पैिी निमािर् 
कायि 

  150000   

१७ 
सार्वक वडा िं. १ संजय यािवको मझाउ खेिमा 
बोररङ्ग निमािर् कायि 

  150000   

१८ 
सार्वक वडा िं. २ मा त्तजवछ यािवको खेिमा 
बोररङ्ग थाि १ 

  150000   

१९ 
सार्वक वडा िं. २ मा श्याम सजन्िर साहको खेिमा 
बोररङ्ग जडाि कायि 

  150000   

२० 
सार्वक वडा िं. २ मा सत्यिारायर् यािवको खेिमा 
बोररङ्ग जडाि कायि 

  150000   

२१ सार्वक वडा िं. 3 मा डगररि थाि निमािर् कायि   400000   

२२ 
सार्वक वडा िं. ३ मा राम िखि पंनडि घर 
ित्तजकमा होमपाइप जडाि कायि 

  500000   

२३ 
बर गाछीको इिारिेत्तख गोत्तन्हसम्म सार्वक वडा िं ४ 
माटो काम 

  १५००००   

२४ 
सार्वक वडा िं. ३ मा मजसहरी टोिमा बीच बाटोमा 
माटो ग्रािेि कायि 

  100000   

२५ 
सार्वक वडा िं. १ मा हररसजिि यािवको घर िेत्तख 
िखि यािवको घरसम्म माटो ग्राइिेि कायि  

  50000   

२६ 

सार्वक वडा िं. ७ मा कमिा मत्तन्िर रु. 
२५०००० र दििािरी मत्तन्िर निमािर्मा रकम रु. 
२५००००   

५००००० 
  

२६ 
िहरी िेत्तख त्तशविाथ मण्डिको खेि सम्म पदक्क कज िो 
निमािर्   

४००००० 
  

२७ 

सल्हेश मत्तन्िर निमािर् कायि रु. ४००००० साथै 
जििा मा. नब. कटैया फिेपजर नबद्याियको 
नसिािेखको िानग रु १००००० 

  

५००००० 

  

२८ 
उिाबाररया चौरीमा धमि िारायर् यािवको खेिमा 
बोनडिंग जडाि    

२००००० 
  

२९ 
नबत्तल्ट इिार िेत्तख त्तशिि यािवको घर सम्म सडक 
ढिाि कायि     

६००००० 
  

३० सल्हेश मत्तन्िर िेत्तख डीह्बार थाि सम्म सडक ढिाि    ५०००००   
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३१ 
सानबक वडा िं. १ िेत्तख ९ सम्म खािेपािी हािेपाईप ्
टजवेि जडाि कायि    

२२००००० 
  

३२ जेनिि खेिमा बोनडिंग जडाि    २०००००   

३३ 
सानबक वडा िं ७ मा जसोधर यािबको खेि मा 
बोनडिंग जडाि थाि १   १५००००   

३४ 
सानबक वडा िं.७ मा जयकन्ि यािबको खेिमा 
बोनडिंग जडाि   १५००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.७ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 
राजाजी थािमा िवि निमािर् िथा बाउण्ड्री वाि 
निमािर् कायि   

2000000 
  

२ 
बेल्हाबािाको घर िेत्तख पूवि ििाइि साहको घर सम्म 
सडक र िािा निमािर् कायि   

500000 
  

३ 
एसएमएस बोनडिङ्ग िेत्तख उिर अरुर् चौधरीको 
घरसम्म होम पाइप र ढिाि कायि   

1500000 
  

४ नसंनगयामा रहेका हिजमाि मत्तन्िर निमािर् कायि   300000   

५ 
सार्वक वडा िं २ र ३ िहम्पजरमा नसंचाइको िानग 
ट्रान्सफमिर पोि, िार र्वद्यजिीकरर् कायिको िानग 

  
700000 

  

६  वडा नित्र खािेपािी ट्यजवेि जडािको िानग   300000   

७ 
मझौराको डोमी पासमािको घरिेत्तख रघजविम 
धामीको घरसम्म सडक ढिाि कायि   

1000000 
  

८ मझौरामा सिहेश मत्तन्िर निमािर् कायि   200000   

९ होम पाईप जडाि   300000   

१० 
धामीक कायि मठमत्तन्िर, गजम्बा, सत्संग संस्कृि 
कायिक्रम   

50000 
  

११ 
वडा नित्र रहेका सडक ममिि िथा निमािर् कायिको 
िानग    

350000 
  

१२ मझौराको मजसहरीमा दििािरी थाि निमािर् कायि   300000   

१३ 
नसर्ङ्गयाको र्पपिको बोट िेत्तख पत्तश्चम बाँधसम्म माटो 
पजिेकाम र बाँध निमािर् कायिको िानग 

  
100000 

  

१४ 

सार्वक गार्वस िहम्पजर वडा िं २ कन्ििाि 
मंडिको घरिेत्तख पत्तश्चम अरुर् कज मार चौधरीको 
घरसम्म माटो िथा ग्रािेि कायि   

200000 

  

१५ 

सजयि प्रसाि साहको घरिेत्तख पूवि रामिजज यािवको 
घरसम्म र हरर प्रसाि साहको घरिेत्तख ओमप्रकाश 
रायको घरसम्म बाटो िथा ग्राइिेि कायि   

200000 

  

१६ नसंनगयामा हिजमाि बाबाको मत्तन्िर निमािर् कायि    २०००००   
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१७ 
समििाि घरिेत्तख सजयि िरायर् चौधरीको आपको 
रुखसम्म माटो, ग्रिेि र होमपाइप    ५०००००   

१८ 
मझौरा मजसहरी िेत्तख उत्तर नबश्वकमाि घर सम्म 
सडकमा माटो ग्रािेि, होम पाइप जडाि गिे कायि  

  ६०००००   

१९ िहमपजरको किस्िाि निमािर्   २०००००   

२० खेिकज ि र्वकासमा रकम    १५००००   

२१ 
मझौरा नबश्वकमािको घर िेत्तख उिर त्तशब िारायर् 
रायको घर सम्म माटो ग्रािेि   ५०००००   

२२ मझौराको राम जािकी मत्तन्िरमा कम्पाउि वाि कायि   ३०००००   

२३ मझौरामा दिहबार थाि निमािर् कायि   २०००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.८ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 
डाक्िेश्वरी िगरपानिका वडा िं. ८ मा 
इन्टरिेट जडाि कायिको िानग  

  
1200000 

  

२ 

डाक्िेश्वरी िगरर्पिका वडा िं. ८ अन्िगिि 
रहेको र्वद्याियहरुमा झोिा र शैत्तक्षक सामग्री 
कायिको िानग    

700000 

  

३ 
कायाििय व्यवस्थापि िथा पशज औजार खररि 
कायिको िानग 

  
500000 

  

४ 
र्वषहररया राम टोिमा िगविी गहिर निमािर् 
कायि   

300000 
  

५ 
सामजिार्यक िवि प्िासटर र रंग पेन्टको 
िानग   

500000 
  

६ 
डाक्िेश्वरी िगरपानिका वडा िं. ८ अन्िगिि 
कृर्षि नसंचाइको िानग बोनडिङ्ग जडाि कायि 

  
0 

  

७ 
सार्वक वडा िं. ६ रर्व खंगको घरिेत्तख उत्तर 
उनिमिाि साहको घर सम्म RCC ढिाि कायि 

  
1000000 

  

८ 
कन्ि िाि यािव घर पजवि रहेको उिरीबारी 
पोखरी नडिमा घाट निमािर् 

  
200000 

  

९ 
सार्वक वडा िं. ५ राम जािकी मत्तन्िरिेत्तख 
सोत्तशया मत्तन्िरसम्म आर.सी.सी. ढिाि कायि 

  
1000000 

  

१० 
सार्वक वडा िं. ६ मा िकटज घरिेत्तख पूवि 
पोखरीसम्म पक्की बाटो निमािर्को िानग 

  
350000 

  

११ 
सार्वक वडा िं. ३ मा रुपेश घरिेत्तख शत्रजघि 
साहको पसिसम्म आर.सी.सी. ढिाि कायि 

  
800000 
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१२ 

सार्वक वडा िं. ९ को र्वद्याियिेत्तख पूवि 
राजेन्र बमािको घरसम्म आर.सी.सी. ९िाि 
कायि   

600000 

  

१३ 
सार्वक वडा िं. ८ ,९ मा खािेपािी ट्यजवेि 
जडाि   

1200000 
  

१४ 
डाक्िेश्वरी िगरपानिका वडा िं. ८ अन्िगिि 
रहेको सडक ममिि ग्राइिेिको िानग 

  
500000 

  

१५ 

सार्वक वडा िं. ४ पट्टी टोिमा हिजमाि मत्तन्िर 
िेत्तख िािज यािवको घरसम्म िािा र 
आर.सी.सी. ढिाि कायिको िानग 

(िािाको िानग रु. पाँच िाख र 
आर.नस.नस.को िानग पाँच िाख) 

  

1000000 

  

१६ 
सार्वक वडा िं. ४ पट्टीमा कृर्ष कज िो पैिी 
ममिि संिार र गेट निमािर् कायिको िानग 

  
100000 

  

१७ 
सार्वक वडा िं. ७ मा रहेको बर गाछीमा 
ियाँ चबजिरा निमािर् कायिको िानग 

  
200000 

  

१८ 

सार्वक वडा िं. ४ पट्टी टोिाको मजि 
सडकको संजय घरिेत्तख हिजमाि मत्तन्िरसम्म 
आर.सी.सी. ढिाि र िािा कायिको िानग 

(िािाको िानग रु. पाँच िाख र 
आर.नस.नस.को िानग पाँच िाख) 

  

1000000 

  

१९ 
Covid-१९ को िानग जिचेििा कायिक्रमको 
िानग   

200000 
  

२० 
सार्वक वडा िं. ७ मा रहेको र्वषहरा 
मत्तन्िरमा मजिी खररि गििको िानग 

  
100000 

  

२१ 

सार्वक वडा िं. २ मा इिर यािव घरको पूवि 
सहायक बाटोहरुमा माटो िथा ग्राइिेिको 
िानग   

300000 

  

२२ 
रोजगार प्रबिधिको िानग साबजि र सफि  बिाउि 
त्तशपमजिक िानिम 

  
150000 

  

२३ 
उन्नि जािको बाख्रा िथा पशज पािि सम्बन्धी 
िानिमको िानग 

  
200000 

  

२४ 
सार्वक वडा ि. ४ को रामजािकी मत्तन्िरमा 
छि ढिाि कायि 

  
500000 

  

२५ खािेपािी ट्यजवेि जडाि कायि   ९०००००   
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डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.९ योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ 

लक्ष्मणपाट्टी जाने सडकको छेउमा 
रहेको नदीमा ररटेघनगं वाल घनमातण 

कायत  
९ ७००००० 

  

२ 
मााँ दगग्रन मजन्दरको बाउन्िी वाल 
घनमातण कायत ९ २५००००   

३ सडक वती जडान कायत ८ र ९  १५००००   

४ 
लवटोभलया पोखरीको डडलमा ररटेघनगं 
वाल घनमातण  

७ ७५००००   

५ 
वववाह पाँचमीमहादेव कायत 
रामजानकी चौक सखुवा  

  
२०००००   

६ 
जनकमोहन मडर पोखरी चौतारो 
घनमातण कायत  

  
२०००००   

७ सडक ढलान कायत  ५ ७०००००   

८ 
सडक ममतत तथा संिार कायत वडा 
िरी 

  
४०००००   

९ लैङ्गगक हहसंा जनचेतना कायतक्रम    २५००००   

१० माटो तथा ग्रािेल कायत महुकी  १ र ३  ४०००००   

११ 
घाट घनमातण कायत हरेराम शाह घर 
अगाडी पोखरी  ३ ४०००००   

१२ 
हनुमान मजन्दर पोखरीमा घाट 
घनमातण 

१ ४०००००   

१३ 
महुकी पछ्वररया टोल साबतजघनक 
जग्गा घेरवेरा संरक्षण कायत  

  
२०००००   

१४ वडा कायातलय ब्यबस्थापन खचत    २५००००   

१५ 
लक्षंपपट्टी थान देखख दक्षक्षण माटो 
ग्रािेल कायत  ७ २५००००   

१६ कृवष सडक घनमातण तथा माटो कायत  ८ ५०००००   

१७ नाला घनमातण कायत  ४ ४०००००   

१८ नाला घनमातण कायत  ३ ४०००००   

१९ माटो ग्रािेल कायत साबबक  ३ ३०००००   

२० भसचाईको लागग तार पोल वडा िरर    २०००००   

२१ खाप डगरमा माटो  १ १५००००   

२२ 

स्वास््य चौकी बाउन्िी वाल घनमातण 
कायत 

  
२०००००   

२३ स्वास््य चौकी रंगरोगन कायत    १०००००   
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२४ 

कोभिड-१९ बबरुद्धको जनचतेना 
कायतक्रम  

  
२५००००   

२५ 

सखुवा टोलमा घघनहा पोखरी जाने 
सडकमा माटो ग्रािेल  

६ २५००००   

२६ खानेपानी टुवेल    १५००००   

२७ यादव टोलमा माटो ग्रािेल  5 १५००००   

२८ 

सुनौलो हजार सम्बजन्ध जनचेतना 
कायतक्रम    २०००००   

२९ 

सुरक्षक्षत माततृ्व सम्बजन्ध जनचेतना 
कायतक्रम    ३०००००   

३० 

स्वच्छ खानेपानीको लागग टुवेल 
खररद    ३५००००   

३१ 

महहलाहरुलाई उधमभशलता ववकास 
कायतक्रम    ४०००००   

 

डाकिेश्वरी ि.पा. वडा िं.१० योजिा िथा कायिक्रम 

नस.िं. योजिाको िाम सानबक ठेगािा  र्वनियोत्तजि रकम कैर्फयि 

१ सार्वक वडा िं. १ मा हरर र्कसजि राउि घरिेत्तख 
हरी चौधरीको घरसम्म आर.सी.सी. ढिाि कायि 

  

1000000 

  

२ सार्वक वडा िं. ३ मा िायाराम मंडि घरिेत्तख 
ध्र जविारायर् चौधरी घर हजँिै राजाजी स्थािसम्म 

आर.सी.सी. ढिाि कायि 
  

1000000 

  

३ सार्वक वडा िं. ४ त्तचिी िाि माझी घरिेत्तख 
वरगाछीसम्म आर.सी.सी. ढिाि र पोखरीको 
नडिमा सपोट वाि कायि 

  

1000000 

  

४ सार्वक वडा िं. ५ हरेराम साफी घरिेत्तख अिार 
िेवी र्व.क. घर हजँिै पूवि कििटि सम्म आर.सी.सी. 
ढिािमा    

1000000 

  

५ सार्वक वडा िं. ७ मो. जैिजि घरिेत्तख काशी 
ठाकज र घरसम्म आर.सी.सी. ढिाि कायि 

  

1500000 

  

६ सार्वक वाडि िं. ८ र्वद्यािय िेत्तख ित्तक्षर् 
शजििारायर् घर हजिै मन्ििाि यािवको घरसम्म 

आर.सी.सी. ढिाि कायि 
  

1000000 

  

७ खािेपािी व्यवस्थापिको िानग    
600000 

  

८ स्वास््य चौकी व्यवस्थापिमा    
200000 

  

९ वडा िं. १० मा यजवाहरुको िानग खेिकज ि र िैपरी 
खचि   

200000 
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१० नसंचाइ िथा आपि कानििमा    
500000 

  

११ नसचाई को िानग   
300000 

  

 


