
संकेत नं ाथ मकता म आयोजनाको नाम अनुमा नत लागत तसत
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१ आ थक वकास
#### कृ ष मौर पालन स ब धी ता लम स चालन ५०००० 1
#### पयटन दहव ड सरं ण योजना १००००० 2

१५००००२ सामािजक वकास
२०१० श ा

शशुसुधार आधारभूत व यालय १५००००
सर वती आधारभूत व यालय ५००००
व या वो धनी मा. व. २०००००

४००००० 8
२०२० वा य वा य यव थापन घर नमाण २००००० 4
२०४० सं कृ त व धन 

धाम पतर देवताको मि दर नमाण ८०००००
नवदगुा मि दर नमाण १०००००
का लका थान मु लागाउँ २०००००
देउती ब यै थान १५००००

१२५०००० 25
२०६० ल गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण

म हला तफ ५००००
द लत तफ ५००००
बालबा लका तफ ५००००
अछाम रे डयो काय म ४००००

ढकार  गाउँपा लकावडा न ं८नधा रत वडागत बजेट सीमा भ का आयोजनाको ला ग 

आ थक वकास तफको ज मा रकम

श ा तफको कुल रकम

सं कृ त व धन  तफको कुल रकम

आ थक 
वकास, 3% 

सामािजक 
वकास, 41% पूवाधार 

वकास, 
53% 

बातावरण तथा 
वपद 

यव थापन, 
3% 

वडा नं. ८ 
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१९०००० 3.8२०४००००
३ पूवाधार वकास

३०१० थानीय सडक,पुल तथा झोलु गे पुल
मे चाखाल मण सडक नमाण योजना ४०००००
पुरासु दर  आधारभूत व यालय घेरा पखाल९०००००

१३००००० 26
३०२० सँचाई

व प ेपोखर  देवकोटा टोल १५००००
घाटेधारा खानेपानी ममत १०००००
ओसेडा सचंाइ कूलो ममत २०००००
पैयासैन सचंाइ पोखर  नमाण १५००००
मुं ा खानेपानी या क  ममत १५००००
बसाल  भ ट  सचंाइ कूलो १०००००
गठागडा धमाला टोल पोखर  नमाण १५००००
ओखलढु गा सम पोखर  ममत १०००००
बासपानी खानेपानी ममत १०००००
मोडा सचंाइ पोखर  ५००००
डाडा थाई सचाई पोखर  ११००००

१३६०००० 27.2
२६६००००

४ बातावरण तथा वपद यव थापन
४०१० वन तथा भु संर ण कु टा तटब धन नमाण १५०००० 3१५००००५०००००० 100ज मा रकमबातावरण तथा वपद यव थापन तफको ज मा रकम

सामािजक वकास तफको ज मा रकम

पूवाधार वकास तफको ज मा रकम

ल गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण तफको कुल रकम

थानीय सडक,पुल तथा झोलु गे पुल तफको कुल रकम

सँचाई तफको कुल रकम


