
निर्णय िं. १

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम
1 चन्द्रावनत पोखरीको नडलमा डाक्िशे्वरी मशन्द्िरको निमाणर् वडा िं. 1 गा पा स्तरीय 300000 0
2 वडा िं. १ मा महािेव मंदिर वडा िं. 1 गा पा स्तरीय 500000 0

3
चन्द्रावनत पोखरीको नडलमा डगररि थािको ममणत सम्भार कायण

वडा िं. 1 गा पा स्तरीय
300000

0

4 चन्द्रावती पोखरी िाि ेवाटोको मेि सडकमा गेट निमाणर् कायण वडा िं. 1 गा पा स्तरीय 600000 0

5
डोरा डगर उकाि तथा माटो कायण भटुि घर िेखी झटुकी 
डगर सम्म

वडा िं. 1 वडा स्तरीय
250000

0

6 ट्रान्द्सफमणर िेखी िवेालाल घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल वडा िं. 1 वडा स्तरीय 200000 0
7 ठकाई घर िेशख नसताराम घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल वडा िं. 1 वडा स्तरीय 100000 0

8
रािी घर िेखी असफी यािवको खेत सम्म माटो तथा ग्राईभेल

वडा िं. 1 वडा स्तरीय
100000

0

9 राम सनु्द्िर यािवको घर िेशख किरा िदि सम्म ढलाि कायण वडा िं. 1 वडा स्तरीय 300000 0
10 वनलटोलको मेि रोड िेशख इसरीलाल घर सम्म तथा ग्राईभेल वडा िं. 1 वडा स्तरीय 50000 0
11 लक्ष्मर् पसल िेशख इसरीलाल घर सम्म ढलाि कायण वडा िं. 1 वडा स्तरीय 150000 0
12 वाशटटि ववरतर् कायणक्रम वडा िं. 1 वडा स्तरीय 100000 0
13 किरा टोलको मेिरोड िेखी कोशिका घर सम्म ढलाि कायण वडा िं. 1 वडा स्तरीय 300000 0

3250000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम
1 ट्रान्द्सफमणर िेखी िवेालाल घर सम्म माटो तथा ग्राईभेल वडा िं. 1 वडा स्तरीय 450000

2
बटली टोलको ढलाि िेखी लक्ष्मर् मंडल घर सम्म ढलाि 
कायण

वडा िं. 1 वडा स्तरीय 1100000

िम्मा 1550000
वााँकी 1700000

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।



निर्णय िं. २

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम
1 मवहलाहरुको लानग नसलाई कटाई तानलम वडा िं. २ वडा स्तरीय 500000 0
2 मढुा विाउि ेतानलम वडा िं. २ वडा स्तरीय 300000 0
3 वडा िं. २ को कायाणलयमा ववनभन्न खचण वापत वडा िं. २ वडा स्तरीय 500000 0

वडा िं. २ मा रहेको िविगुाण भगवती (बहवुार िशिक) 
मशन्द्िर निमाणर् कायण

वडा िं. २ गा.पा स्तरीय 2000000 0

7
वडा िं. २ मा रहेको कुलो पैिी सरसफाई तथा कलभटण 
निमाणर् कायण

वडा िं. २ गा.पा स्तरीय 700000 0

8 कमलपरुको डोम वस्तीमा बतह ुनडहबार मशन्द्िर निमाणर् कायण वडा िं. २ गा.पा स्तरीय 150000 0

12
कमलपरुमा ओवपन्द्र यािव घर िेशख स्कुल सम्म माटो 
ग्राईभेल कायण

वडा िं. २ गा.पा स्तरीय 400000 0

13 कमलपरु कमलेश्वरी मंदिर छत, पलाष्टर, रंग, रोगि वडा िं. २ गा.पा स्तरीय 500000 0
5050000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम
1 परशिवी नियन्द्रर् तथा वाझोपि शिनभर २ पटक वडा िं. २ वडा स्तरीय 500000

2
मािव वेचववखि तथा ओसारपोसार सम्बन्द्धी ििचेतिामलुक 
कायणक्रम

वडा िं. २ वडा स्तरीय 400000

3 घरेल ुवहंसा सम्बन्द्धी ििचेतिामलुक कायणक्रम वडा िं. २ वडा स्तरीय 400000
िम्मा 1300000
वााँकी 3750000

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।



निर्णय िं. 3

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम

1
पशिम कोिी िहरको तलुसी यािवको घर िशिक िेखी पैिीमा 
ढलाि कायण

वडा िं. ३ वडा स्तरीय 500000 0

3 िघो पछवारीटोलको मसुहरी निरको पोखरीमा घाट निमाणर् कायण वडा िं. ३ गा पा स्तरीय 700000

5
बरी भिेुलको घर िेखी अशिर्लाल यािवको घर सम्म ढलाि 
कायण

वडा िं. ३ गा पा स्तरीय 1900000 0

9 हेटथपोष्ट िेशख गा पा भवि सम्म कुलो पैिी निमाणर् वडा िं. 3 गा पा स्तरीय 1900000 0
11 गाउाँपानलका कायाणलय नभर ट्वालेट निमाणर् वडा िं. 3 गा पा स्तरीय 900000 0

िघो स्वास््य चौकीको अगाडी भविको मानथटलो तटला 
निमाणर् साथै प्लास्टर र बाउन्द्री वाल समेत

वडा िं. 3 गा पा स्तरीय 1000000 0

अधरुो रोडमा राम ुयािवको घरको अगाडी िेखी िघो पवुाणरी 
टोलको हवटया हुाँिै िहर सम्म र वचेको खण्डमा रामटोलमा 
पिे रोडहरु ढलाि कायण

3000000 0

िम्मा 9900000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम
पशिम कोिी िहरको तलुसी यािवको घर िशिक िेखी पैिीमा 
ढलाि कायण

वडा िं. ३ वडा स्तरीय 1100000

2
अधरुो रोडमा राम ुयािवको घरको अगाडी िेखी िघो पवुाणरी 
टोलको हवटया हुाँिै िहर सम्म र वचेको खण्डमा रामटोलमा 
पिे रोडहरु ढलाि कायण

वडा िं. ३ गा पा स्तरीय 2400000

3 गाउाँपानलका भविको शिव मशन्द्िर अगाडी वसहा निमाणर् कायण वडा िं. ३ गा पा स्तरीय 600000

4 वडा िं. ३ मा बटयांकेट खररि तथा ववतरर् कायणक्रम वडा िं. ३ वडा स्तरीय 450000
िम्मा 4550000
बााँकी 5350000

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।



निर्णय िं. ४

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम
धाती  टोलको नडहबार थाि िेशख ३०० नमटर पूवण िहरको 
छेउमा पाईप कटभटण निमाणर् कायण

वडा िं. ४ वडा स्तरीय 500000
0

1 धाती टोलको नडहबार बाबाको प्ांगिमा धमणिाला निमाणर् कायण वडा िं. ४ गा पा स्तरीय 500000 0

2 सिाय बस्तीमा सलहेि मशन्द्िर निमाणर् कायण वडा िं. ४ गा पा स्तरीय 500000 0
3 अधरुो हेटथपोष्ट पलास्टर, रंगरोगि तथा फरनिचर कायण वडा िं. ४ गा पा स्तरीय 700000 0

5 िमवुा टोलको गाउाँको पोखरीमा पूवणपटीमा घाट निमाणर् कायण वडा िं. ४ गा पा स्तरीय 650000 0

7
बेटहीको िारायर् मंडलको घर िेशख भोििेव मंडलको द्वार 
सम्म माटो तथा ग्राईभेल कायण

वडा िं. ४ गा पा स्तरीय 450000 0

8
मलु सडक िेशख बसिेुव मंडलको घर हुाँिै मखि ठाकुरको 
घर सम्म ढलाि कायण

वडा िं. ४ वडा स्तरीय 500000 0

िम्मा 3800000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम

1
धाती टोलको डवरा पलु िेखी नडहवार वावा थाि सम्म माटो 
ग्राईभेल तथा होमपाईप

वडा िं. ४ वडा स्तरीय 500000

2 वडा स्तरीय नसरक खररि तथा ववतरर् कायणक्रम वडा िं. ४ वडा स्तरीय 450000

3
भागवत लाल मण्डलको खेत िशिक मतुिी ििीमा वोलडर 
के्रवटङ्ग कायण

वडा िं. ४ वडा स्तरीय
500000

िम्मा 1450000
वााँकी 2350000

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।



निर्णय िं. ५

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम
1 वडा िं. ५ अन्द्तगणत पोल तार खररि कायण वडा िं. ५ गा पा स्तरीय 500000 0

2
नडहवार वावा रामिािकी मशन्द्िरको उत्तर पट्टी अधरुो 
सामिुावयक भवि निमाणर् कायण

वडा िं. ५ गा पा स्तरीय 450000 0

3 मलेकपरुमा अधरुो वधृा आश्रमको लानग वडा िं. ५ गा पा स्तरीय 350000 0
4 नडहवार स्थािमा रहेको अधरुो शिव मशन्द्िर निमाणर् कायण वडा िं. ५ वडा स्तरीय 100000 0

5
चट्टी टोलको सिा वस्तीमा रहेको अधरुो दििा भरी मशन्द्िर 
निमाणर् कायण

वडा िं. ५ वडा स्तरीय 200000 0

6
रािेन्द्र रामको घर िेशख हंसराम साहको खेत सम्म कृवर् पोल 
तार खररि तथा िडाि कायण

वडा िं. ५ वडा स्तरीय 250000 0

7
वसन्द्त साहको घर िेशख िहर सम्म र िहर िेशख उत्तर 
रािकुमार साहको खेत सम्म कृवर् पोल तार िडाि कायण

वडा िं. ५ वडा स्तरीय 250000 0

8
वसन्द्त साहको पोखरी िेशख वासिेुव साहको घर सम्म वाटोमा 
माटो तथा ग्राईभेल कायण

वडा िं. ५ वडा स्तरीय 150000 0

9 खाकी वावा स्थािमा अष्ठयाम मण्डप ममणत कायण वडा िं. ५ वडा स्तरीय 100000 0
2350000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम
1 वडा नभर ववनभन्न ठाउाँमा कृवर् पोल तार वडा िं. ५ वडा स्तरीय 1000000

िम्मा 1000000
वााँकी 1350000

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।



निर्णय िं. ६

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम कायम गररएको रकम

1
बिाणहीको उपेन्द्र नसंहको घर िेशख हररलाल यािवको घर 
सम्म माटो तथा ग्राईभेल

वडा िं. ६ वडा स्तरीय 500000 0

2
फवकराको वडा कायाणलय िेशख धता टोल सम्म माटो तथा 
ग्राईभेल

वडा िं. ६ गा पा स्तरीय 1900000 0

िम्मा 2400000

क्र.सं. शिर्णक वडा िं. गा.पा/वडा स्तरीय ववनियोशित रकम
1 वडा िं. 6 मा बटयांकेट खररि तथा ववतरर् कायणक्रम वडा िं. ६ वडा स्तरीय 150000

िम्मा 150000
बााँकी 2250000

यस रािगढ गाउाँपानलकाको िवौं गाउाँ सभा वाट ववनियोशित भएका तपनसल बमोशिमका योििाहरुवाट रकम संसोधि गररएको छ।

मानथ उटलेशखत योििाहरुको रकम संिोधि गरी तपनसल बमोशिम योििाहरुमा रकम ववनियोिि गिे निर्णय गररयो।



नस.िं. वववरर्
रकम

वडा 
िं.

भकु्तािी रकम

१ धनतको नडहवार वावाको पंडल निमाणर् कायण ६००००० ४ 582807.47
२ श्री ि.रा.प्ा.वव.िमवुाको ववद्यालय भवि निमाणर् ५००००० ४ 474476.3
३ मलेकपरु स्वास््य चौकीमा रंगरोगि तथा व्यवस्थापि कायण १२५००० ५ 119745.17
४ श्री खु.ि.ि.नि.मा.वव. कमलपरु वडा िं. २ मा ममणत सम्भार १५०००० २ 145353.26
५ बिैनिया मलाह टोलमा िाथवावा मशन्द्िर ियााँ निमाणर् ३००००० २ 288495.21
६ श्री ि.मा.वव.बेटही चपेिाको सरस्वती मनुतण खररि तथा रंगरोगि

२००००० ४
182528.77

७ नडहवार वावा कमलपरुको मशन्द्िरको ममणत तथा शििोधर कायण
२००००० २

101248.42

८ िघो पवुाणरी टोल तथा कट्टी टोल समेतका िाखा सडक 
गटलीहरुमा ढलाि तथा अन्द्य कायण

२७००००० ३
1836914.94

९ अधरुो रवव िास मशन्द्िर निमाणर् कायण ४००००० ५ 383118.39
१० बिैनियााँ गााँउमा नबनभन्न ठाउाँमा ग्राइभेल ममणत कायण ४००००० २ 386102.89
11 अधरुो हिमुाि मशन्द्िर निमाणर् कायण १०००००० ५ 798074.15
१२ अधरुो सन्द्यासी मशन्द्िरमा रंगरोगि तथा ढोका निमाणर् कायण २००००० ५ 83812.81
१३ कोिी पशिमी िहरको उतर पट्टी राम अवतरको खेत िशिक 

कटभटण पैिी निमाणर्
१००००० ३

94584.49

१४ ताराकान्द्तको घरको अगाडी अधरुो बिरंगबली मशन्द्िरको छत 
ढलाि तथा शिव चचाण शिव मशन्द्िर निमाणर् कायण

४००००० ४
295482.73

१५ रािगढ़ वडा िं. ४ अन्द्तगणत वपप्ा टोलमा िोनसया मशन्द्िर निमाणर् 
कायण

२००००० ४
192335.71

१६ िसर प्हरी िपेाल वोडर आउटपोष्ट बिैनियाको सवारी साधि 
ममणत तथा सौचालय निमाणर्

१००००० २
93402.22

१७ वपप्ाको दििाभरी मशन्द्िरको छत ढलाि तथा पलास्टर कायण ३००००० ४ 224856.66
१८ रािगढ़ गा.पा. वडा िं. ४ अन्द्तगणत राम बहािरु मण्डलको खेत 

कटाि के्षरको ििी नियन्द्रर् माटोको बााँध निमाणर् कायण १००००० ४
93268.6

१९ पछ्वारी टोलको िहरको छेउमा अधरुो हिमुाि मशन्द्िर निमाणर्
५००००० ३

481812.57

२० चपेिको अधरुो नडहवार बाबाको पण्डाल पलास्टर तथा रंगरोगि
४००००० ४

201419.23

२१ वडा िं. ३ को पवुाणरी टोलको आधारभतू ववद्यालय िाि ेवाटोमा 
ढलाि तथा ववद्यालयको अन्द्य कायण

१८००००० ३
1684221.44

२२ िारिा रा.प्ा.वव. फवकराको गेट तथा माटो पिेु काम टोल 
फवकरा

२००००० ६
192551.18

२३ श्री ििता आधारभतू ववद्यालयमा फनिणचर रंगरोगि ममणत सम्भार
५००००० ३

481309.22

यस रािगढ गाउाँपानलकाको ववनभन्न योििाहरु वाट संिोधि गरी वचत भएको रकम तथा आठौ गाउाँसभाले ववनियोिि 
गरेको परुािो भकु्तािीको लागी रु. 10000000/-(एक करोड मार) समेतको रकम वाट तपनसल बमोशिमको 
योििाहरु बााँकी भकु्तािी गिे निर्णय गररयो।

निर्णय िं. ७



२४ ओम िाशन्द्त भबि निमाणर् कायणको लागी १०००००० ५ 968851.78
२५ रािगढ़ गा.पा.वडा िं. ६ मा अधरुो िशिया महरा मशन्द्िर ममणत 

सम्भार तथा रंग पेन्द्ट गिे काम टोल बिाणही
३००००० ६

240790.73

२६ रािगढ़ गा.पा.वडा िं. ६ हिमुाि मशन्द्िर निमाणर् टोल इिवाण ५००००० ६ 465861.31
२७ िघो पछ्वारी टोलको महािेव मशन्द्िरको रंगरोगि तथा अन्द्य कायण

२००००० ३
92232.56

२८ िहर िेशख िशक्षर् पछ्वारी टोलमा वडा िं.३ को भगवती मशन्द्िर निमाणर् 
तथा ढलाि

१२००००० ३
807146.2

२९ खािपेािी तथा सरसफाई को लागी वडा िं. ३ को पछ्वारी 
टोलमा ओभरहेड ट्ांक

४६००००० ३
500000

३० महािेव मशन्द्िरको शिवनलंग तथा अन्द्य कायण ६४०००० ३ 0
३१ रतिसेरा पोखरीको अधरुो स्टेि निमाणर् कायण ४००००० ३ 3492265.6
३२ िघो पछ्वारी टोलको मा.वव.स्कुल िशिक पैिी कटभटण तथा 

अन्द्य कायणहरु
१५०००० ३

141399.95

३३ ढलाि िेशख राम घर सम्म ढलाि कायण १२००००० १ 288117.83
३४ आ.व. २०७७/०७८, नडहवार बाबा घेरावेरा इिवाण वडा ६ ४५०००० ६ 361282.94
३५ आ.व. २०७७/०७८, अधरुो हिमुाि मशन्द्िर निमाणर् कायण 

फवकरा वडा िं.  ६
५००००० ६

439965.96

36 अधरुो वडा कायाणलय भवि निमाणर् १ िं. वडा 3500000 1 2669827.57
३७ िघो पछ्वारी टोलमा ववनभन्न ठाउाँमा िाखा सडक गटलीहरुमा 

ढलाि कायण
१७००००० ३

1624221.22

३८ वेशटहमा नडहवार बाबाको अधरुो धमणिाला निमाणर् कायण १२००००० ४ 1146798.46
३९ झटु्की ििुलुाल घर िेशख पोखरी सम्म सडक ढलाि कायण ७००००० १ 665935.65
४० वडा ि. १ को मा चन्द्रावती पोखरी शििोधर तथा अन्द्य कायणहरु

८००००० १
758074.57

४१ गा.पा. भविको बाउन्द्री वाल तथा माटो पिेु कायण ८००००० ३ 759901.21
४२ िघो हेटथपोस्टको भवि निमाणर् तथा नबनभन्न कायणको लानग थप 

रकम
१५००००० ३

153223.56

४३ खलुासा िैनिक पनरका २५०००० 250000
४४ मण्डल होटलको भकु्तािी बाकी 85800

िम्मा ३२९६५००० २५३२९६१८.९३


