
संकेत नं ाथ मकता म आयोजनाको नाम अनुमा नत लागत तसत %

१
१०२० कृ ष 0.909091

वउ वजन ख रद ५००००
५००००

२ सामािजक वकास
२०१० श ा जा पादेवी आधारभूत व यालय खानेपानी ममत १०००००

१००००० 1.818182
२०२० वा य ह मा वा य चौक  सोलार ख रद १०००००

१००००० 1.818182
२०३० खानेपानी तथा सरसफाई

टुनी ख मुहान भलान ेखानेपानी ममत ३५००००
अमराइ मुहान दु ता जा रमे खानेपानी ममत ३०००००
रोल खानेपानी मुल सुधार ३०००००
जुन ब ने मुहान बला तबाडा  + नेपाल  टोल ७०००००
खो चपेानी मूल सुधार ठकुर  टोल २०००००
बामनटोल मुल सुधार १५००००
साझ ख ढोडने डाँडा खानेपानी ममत १५००००
धनगाड ेखा.पा. ५००००

२२००००० 40
२०४० सं कृ त व धन 

ीव डाल  मि दर नमाण ब डाल  माडु ३०००००
हडाकोट मि दर नमाण ठकुर  टोल २०००००
साक  टोल मि दर ममत ज फु ख १५००००

ढकार  गाउँपा लकावडा न ं२नधा रत वडागत बजेट सीमा भ का आयोजनाको ला ग 

आ थक वकास

आ थक वकास तफको ज मा रकम

श ा तफको कुल रकम

वा य तफको कुल रकम

खानेपानी तथा सरसफाई तफको कुल रकम

आ थक 
वकास, 
1% 

सामािजक 
वकास, 
64% 

पूवाधार 
वकास, 
35% 

वडा नं २

1 2 3 4 5



कोट मि दर नमाण  ब डाल  माडु १०००००
७५०००० 13.63636

२०६० ल गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
ढकार  गाउँपा लका वडा न बर २ तर य भ लबल तयो गता१०००००
छाउपडी यव थापन स ब धी जनचतेनामूलक काय म५००००
बाल लवको सं थागत वकास तथा मता वकास ता लम५००००
अ त वप न म हलालाई सीप मूलक ता लम सलाई कटाई५००००
रा यको सेवा सु वधाबाट बि चत अपा ग र जे ठ नाग रकह लाई५००००
द लतको ला ग आरन मसीन ख रद ५००००

३५०००० 6.363636३५०००००
३ पूवाधार वकास

३०१० थानीय सडक,पुल तथा झोलु गे पुल
दोबाटा राताखाल  फाटाबगर चाइराखोला हँुदै लोडघेाट ामीण४०००००
२ न बर वडा कायालय भवन नमाण गैराखाल ६०००००
राताखाल  नर कार  भवन नमाण ३०००००

१३००००० 23.63636
३०२० सँचाई

गाउँखेत सचंाइ पोखर  नमाण ३०००००
म तोला मुहान कोलहा ने डाँडा सचंाइ कूलो ममत २०००००
द लतको धारादे ख साझखोला सचंाइ कूलो ममत १५००००

६५०००० 11.81818१९५००००५५००००० 100

सामािजक वकास तफको ज मा रकम

पूवाधार वकास तफको ज मा रकमज मा रकम

सं कृ त व धन  तफको कुल रकम

ल गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण तफको कुल रकम

थानीय सडक,पुल तथा झोलु गे पुल तफको कुल रकम

सँचाई तफको कुल रकम


