
अनसूुची-१

. हजारमा

आ.व. 

2074/७5 

को यथाथ

आ.व. 

2075/७6 

को संशो धत 

अनमुान

आ.व. 2076/७7 

को अनमुान

२५३५३१८००.००

राज वः ३१६८८००.००

आ त रक राज व

राज व बाँडफाडँ ा  

( +)
५६२९६०००.००

राज व बाँडफाडँ 

ह ता तरण (-)
२००००००.००

अ य आय ०.००

अ तर सरकार  व ीय 

ह ता तरण
१६७०६७०००.००

नेपाल सरकारबाट ा  

वि य सामनीकरण 

अनदुान

७०५०००००.००

नेपाल सरकारबाट ा  

शसत अनदुान
८४५०००००.००

देश सरकारबाट ा १२०६७०००.००

अ तर थानीय तहबाट 

ा

 ताराखोला गाँउपा लका
आय ययको ववरण

आ.व.२०७6/७7

शीषक

आयः



जनसहभा गताः

नगद सहभा गता ०.००

म तथा व तगुत 

सहायता
०.००

गत बषको नगद 

मौ दात अ या
२७००००००.००

२७००००००.००

चाल ुखच

पूिँजगत खच

० ०.००

० ०.००

खदु ऋण लगानी ० ०.००

ऋण लगानी (-) ० ०.००

ऋण लगानीको सावाँ 

फता ा ी (+)
0 ०.००

खदु शेयर लगानी ० ०.००

शेयर लगानी (-) 0 ०.००

शेयर ब बाट लगानी 

फता ा ी (+)
0 ०.००

खदु ऋण ा ी ० ०.००

ऋणको सावँा भ ु ानी (-

)
0 ०.००

ऋण ा ी (+) ० ०.००

बजेट बचत (+)/ यून (-)

व ीय यव था

ययः



० ०.००अि तम बजेट बचत (+)/ यून (-)



अनसूुची-२

. हजारमा

आ.व. 

2074/७

5 को 

यथाथ

आ.व. 

2075

/७6 

को 

संशो धत

आ.व. 2076/७7 

को ल य

२५३५३१८००.००

आ त रक राज वः ३१६८८००.००

11300 स प ी कर (घर धरु  कर)

सवार  साधन कर

११३१० अचल स पि मा ला नेकर

११३११ यि गत स पि माला ने वा षक कर

ताराखोला गाउँपा लका
राज व तथा अनदुान ा को अनमुान

आ.व.२०७६/७७

शीषक

ममा राज व तथा अनदुान ा ी को अनमुान

११३११ यि गत स पि माला ने वा षक कर

११३१२ सं थागत स पि माला ने वा षक कर

११३१३ ए ककृत स पि  कर

११३१४ भ ुमकर मालपोत

११३२० खदु स प ीमा ला नेकर

११३२१ घरवहाल  कर

११३२२ वहाल बटौर  कर

;]jf z'Ns b:t'/ ( थानीय तहबाट हनुे सफा रस 

लगायतमा)

व ापन कर

यवसाय कर

भू मकर (मालपोत)

ववध 
नका स कर ( आलू, भांगो, वन पैदाबार, 

लेट ढुगा, अ य कृ ष र पश ुउपज)

पसल तथा उ ोग दता

गाईघाट झरना वेश शु क

राज व बाँडफाँडः ५८२९६०००.००



11411 राज व बाँडफाँड ा  ( +) ५६२९६०००.००

11421 राज व बाँडफाँड ह ता तरण (-) २००००००.००

१११७१ वन रोय ट

१४१७२ खानी रोय ट ५००००००.००

१४१७३ जल ोत रोय ट

१४१७४ पवतारोहण रोय ट

१४१७५ पदया ा रोय ट

१४१७६ पयटन सेवा शु करोय ट

अ य आयः २७००००००.००

सा वक थानीय नकायबाट ह ता तरण भई ा  रकम ०.००

बे ज ुअसलु ०.००

गत वषको नगद मौ दात २७००००००.००

१५५००००००.००

क नेपाल सरकारबाट ा  अनदुानः

व ीय समानीकरण अनदुान ७०५०००००.००

सशत अनदुान ८४५०००००.००

समपूरक अनदुान ०.००

अ तर सरकार  व ीय ह ता तरणः

समपूरक अनदुान ०.००

वशेष अनदुान ०.००

ख देश सरकारबाट ा  अनदुानः १२०६७०००.००

व ीय समानीकरण अनदुान १२०६७०००.००

सशत अनदुान ०.००

समपूरक अनदुान ०.००

वशेष अनदुान ०.००

ग अ य थानीय तहबाट ा  अनदुानः ०.००

सशत अनदुान ०.००

समपूरक अनदुान ०.००

वशेष अनदुान ०.००

० ०.००

घ नगद सहभा गता ० ०.००

म तथा व तगुत सहायता ० ०.००

जनसहभा गताः



अनसुचुी-३

आ त रक 

ोत

नेपाल 

सरकार

देश 

सरकार

चाल ुखच ५३००० ० ५६३३१ १२३०० ४५००

१ २१०००

 

पा र मक २२९३० २२९३०

२ २११००

पा र मक 

पदा धकार ५३०० ५३००

३ २११२१ पोशाक ६४० ६४०

काया वयन 

हनु थान

अ तरसरकार  व ीय 

ह ता तरण

गत वषको 

मौ दातस.न. शीषक नं.

आयोजनाको

 नाम

०७६।०७७

 को 

व नयोिजत 

रकम  

हजारमा

ोत

जनसहभागी

ता

ताराखोला गाउँपा लकाको 

काय े गत यय अनमुान  
आ.व. २०७६।०७७

३ २११२१ पोशाक ६४० ६४०

४ २११२३

औषधी 

उपचार खच

३०० ३००

५ २११३१ थानीय भ ा ५७० ५७०

६ २११३२ महंगी भ ा १०५० १०५०

७ २११३३ फ ड भ ा १५० १५०

८ २११३५

कमचार  

ो सहान 

तथा परु कार

९ २११३९ अ यभ ा

१० २२२१४

बमा तथा 

नवीकरण १६० १६०

११ २२२१२

कायालय 

ई धन ५०० ५००

१२ २११४९

पदा धकार  

ई धन ५०० ५००

१३ २२१११

पानी तथा 

बजलु १०० १००

१४ २२११२ संचार खच १००० १०००



१५ २२२२१

मेसन र 

औजार 

ममत स भार १००० १०००

१६ २२३११

मसल द 

तथा 

कायलय 

सामा ी ३००० ३०००

१७ २२२१२

ई धन तथा 

अ य योजन ३०० ३००

१८ २२३१५

प -प का 

छपाई तथा 

सूचना 

काशन १००० १०००

१९ २२४००

सेवा र 

परामश खच ३००० ३०००

२० २२४१०

अ य सेवा 

शु क २००० २०००
कमचार  

२१ २२५११

कमचार  

अ ययन 

तथा ता लम 

खच ५०० ५००

२२ २११३९ अ य भ ा १३०० १३००

२३ २२५१२

सप वकास 

तथा 

जनचेतना ५०० ५००

२४ २२६११

अनगुमन 

मु या न १००० १०००

२५ २२६१२ भ ण खच २५०० २५००

२६ २२७०० व वध खच २५०० २५००

२७ २१२११

सामािजक 

सरु ा ५०० ५००

२८ २८१४२ घरभाडा २०० २००

२९ २२२१३

सवार  

साधन 

मेसन र 

औजार भाडा ५०० ५००

१ २२११२ संचार ५०

मा थको चाल ुखचको स ब धीत खच िशषक वाट येक वडा कायालयलाई तपिशल बमोिजम चाल ुखचको समा नधारण ग रएको छ ।



२ ममत स भार ६०

३

कायालय 

स ब धी खच २००

४ २२१११

पानी र 

बजलु २०

५ २२७०० ववध खच १४५

६ २८९०० भैपर  खच १००

७ २११४९ ई धन ८०

८ २२३१५

प -

प का 

छपाई ६०

९ २२६११

अनगुमन 

मु या न १००

ज मा ८१५

१

समपूरक 

कोष २०१३१ २०१३१

२०१३१



अनसुचुी-४

आ त रक 

ोत

नेपाल 

सरकार

देश 

सरकार

चाल ुखच ९५८३२ ० ० ० ०

१० आथक वकास १८७७९

१ कृ ष ५०७५

२ पश ु ५०५४

३ उ ोग १५००

काया वयन 

हनु थान

अ तरसरकार  

व ीय ह ता तरण गत 

वषको 

मौ दातस.न. शीषक नं.

आयोजनाको

 नाम

०७६।०७७ 

को व नयोिजत 

रकम  हजारमा

ोत

जनसहभा

गीता

ताराखोला गाउँपा लकाको 

काय े गत यय अनमुान  
आ.व. २०७६।०७७

३ उ ोग १५००

४ पयटन ६९५०

५ सहकार २००

६ वि य 

२० सामािजक 36617.8

१ िश ा १३०२६.८

२ वा य ४५६६

३

खानेपानी 

तथा 

सरसफाई ७९५०

४ स कृ त २००

५ खेलकुद ७१५०

६

लै गक 

समावेशी ३७२५

३० पवुाधार 32625



१

सडक 

तथा पलु 22525

२ संचाई 700

३

भवन 

तथा 

सहकार 5900

४ उजा 3500

४०

वातावरण 

तथा 

भसंूर ण 2250

५०

सं थागत 

वकास 5560



आ त रक 

ोत

नेपाल 

सरकार

देश 

सरकार

10 आ थक वकास १८७७९ 6100 ६५६६९ १५६३ २२५००

अ 1010 कृ ष ५०७५

१ २२५१२
तरकार  खेती स ब धी 

ता लम (वडा तर य) ४५० ४५०

२ २२५१२ िचया खे त स ब धी ता लम ९० ९०

३ २२५२१ कवी ब वा ख रद २०० २००

काया वयन 

हनु थान

अ तरसरकार  व ीय 

ह ता तरण

गत वषको 

मौ दातस.न. शीषक नं. आयोजनाको नाम

०७६।०७७ 

को 

व नयोिजत 

रकम  

हजारमा

ोत

जनसहभागी

ता

ताराखोला गाउँपा लकाको 

काय े गत याय अनमुान  
आ.व. २०७६।०७७

अनसुचुी - ५

३ २२५२१ कवी ब वा ख रद २०० २००

४ २२५२१

कवी बगैचा को ला ग 

ट.बार 

ख रद(५०%अनदुान)

४५० ४५०

५ २२५२१

थानीय रैथाने जा त को 

तरकार  बउँ म न कट 

वतरण

१०० १००

६ २२५१२

थानीय कृ ष उ पादन 

दशनी

१५० १५०

७ २२५२१

सु तला  नसर  नमाण 

(५०%अनदुान)

१०० १००

८ २२५२१

तरकार  नसर   

(५०%अनदुान)

१००

23 77

९ २२५१२

जै वक वषाद  उ पादन 

स ब धी ता लम

१२५ १२५

१० २२५१२
बोड पे ट र बोड म ण 

बनाउने ता लम

१५० १५०

११ २२५२१

जै वक वषाद  र फेरोमने 

टयाप वतरण

१९५ १९५

१२ २२५२१

बाल  कटानी काय म( 

आलू,लसून जौ, गह,ु तोर )

१५ १५



१३ २२५२१

मकै बउ उ पादन 

काय म

१०० १००

१४ २२५२२

त या  संकलन काय म 

(खाघ  बाल , यवसा यक 

तरकार  खे त, फलफूल , 

औ ो गक बा ल, सि चत 

र अ सि चत ज मनको 

े फल र फाईनल 

क पाइल तवेदन

१०५ १०५

१५ ३११२२

 मकै छोडाउने 

ईले ो नक मे सन ख रद

१२० १२०

१६ ३११२२
सेर मे सन (अनदुान 

५०%)

२२५ २२५

१७ २२५२१

यवुा लि त वेमौस म 

तरकार  खेती (अनदुान 

५०%)

२५० २५०

१८ ३११३१

कृ ष उपज संकलन के  

थापना ( येक वडामा)

१००० १०००

ग रब तथा वप  कसान ४०० ४००

१९ २२५२१

ग रब तथा वप  कसान 

ह लाई ( याज तथा 

लसून खे त उ पादनमा 

आधा रत अनदुान ( २० 

जना लाई)

४०० ४००

२० २२२१४
कृ ष बाल  बमा 

काय म( माछास ब धी)

१२० १२०

२१ २२५२१

रैथाने बाल को उ पादन 

तथा े वकास को ला ग 

अनदुान (२५ जना)

२०० २००

२२ २२५१२ पु प खेती स ब धी ता लम ५० ५०

२३ २२५२१ पु प बगचा नमाण १५० १५०

२४ २२५२१

कृषी सामा ी तथा औजार 

ढुवानी

३० ३०

२५ २२५२२ कृषक पाठशाला २०० २००

ज मा १५६३ ३५१२

आ १०१० पश ु वकास ५०५४

१ २२५१२

थानीय तथा उ त 

जातका यवसायीक 

कुखरुा पालन स ब धी 

ता लम
१०० १००



२ २२५१२

भेडा/बा ा/गाई/भैसी 

स ब धी यवसायीक 

ता लम १०० १००

३ २२५१२

 पश ु वकास ता लम 

(वडा तर य 

कुखरा/बंगरु/गाई 

भेडा/ ाखा) ५० ५०

४ २२६११ कृषक अ ययन भ ण ४०० ४००

५ २२५१२

कृषक ह लाई चेतना 

मलुकु काय म 

(पि पलेट, ोसर  

लफलेट) ६० ६०

६ ३११२२

फाम यि करण 

(चापकटर ख रद तथा 

ढुवानी - बा ा को ला ग, 

५०% अनदुान) १६० १६०

७ २२५१२

कूल िश ा काय म 

(जनुोिशस रोगह  

समब धी जानकार ) ७५ ७५

हउदे घाँस जै/भेज र वष 

८ २२५२१

हउदे घाँस जै/भेज र वष 

घाँस को बउँ वतरण 

( यवसा यक कृषक 

ह लाई) २०० २००

९ २२५२१

थानीय डाले घाँसको 

नसर  थापना १०० १००

१० २२५२१

थानीय कुखरुाको ला ग 

चरन वकास (घाँसको 

वउ ख रद तथा वतरण) १५० १५०

११ २२५२१

बा ा को ला ग सडलेस 

क ब ुघास ख रद ढुवानी ६० ६०

१२ २२५२१

थानीय कुखरुा फाम को 

यवसा यक व न को 

ला ग फलोअप काय म 

अनदुान ( ५ ओटा) २५० २५०

१३ २२५२१

यवसा यक 

गाई/भैसी/भेडा/बा ा/बंगरु

 पालन व न को ला ग 

फलोअप अनदुान काय म 375 375

१४ २२४१२

समूह यासेज ब स 

नमाण तथा सूचना 

सारण ( कृ ष संगै) ६० ६०



१५ २२५२२ पशपंु ीको ोफाईल नमाण १०५ १०५

१६ २२५२१ पश ुपं ी औषधी ख रद ३०० ३००

१७ ३११२२

पश ुपं छ बमा काय म 

( ५०% अनदुान) 

(गाई/भैसी 

बंगरु/भेडा/बा ा- 

अनगुमन र गो ी समेत) १८५ १८५

१८ २२५२१

सु केर  गाई/भैसी पोषण 

यव थापन  वतरण 

काय म (५० ओटा) २५० २५०

१९ २२५२१

भेडा तथा लेयस कुखरुा 

फाम थापना अनदुान ( 

२ओटा) ७५० ७५०

२० २२५२१

लोकल कुखरुा फाम 

थापना ( येक वडामा) ४०० ४००

२१ २२५२१ माछा औषधी ख रद ६० ६०

२२ २२५११

ा व धक कमचार को 

मता अ भवृ  ता लम ५५ ५५

२३ २२५२१

लि त वगको पशपंु ी 

स ब धी मागमा आधा रत 

अनदुान काय म ७०० ७००

२४ २११४१

गाउँपा लका तर य 

पशसंुयोजक तथा कृषक 

ह को बैठक २५ २५

२५ २२५२१

ाग र भैसीको ाग 

मे सन ख रद ३४ ३४

२६ २११२१

ा व धक कमचार को 

ला ग लगी ीक सप ट ( 

ए ोन, झोला, छाता, 

रेनकोट, ग बटु आ द) ५० ५०

५०५४

इ १०३० पयटन ६९५०

१ ३११५१

गु जरेु जन मे मा. व 

पदमाग नमाण १५० १५० वडा न.१

2 ३११५१

बराह मि दर पदमाग 

नमाण २०० २०० वडा न.१



3 ३११५१

देउराल  मो तमारे पदमाग 

नमाण २०० २०० वडा न.१

४ ३११५१

असल म याङद  पदमाग 

नमाण १०० १०० वडा न.१

५ ३११५१

चकौनी माइ थान पदमाग 

नमाण १०० १०० वडा न.१

६ ३११५१

बसौना बाल क याण 

ा. व पदमाग १०० १०० वडा न.१

७ ३११५१

तथा पदमाग घेराबार 

नमाण ७०० ७०० वडा न.४

८ ३११५१

स  गफुा बतासे डाडा 

पदमाग ५०० ५०० वडा न.४

९ ३११५७

छापे चौतारा ( त ालय) 

नमाण २०० २०० वडा न.४

१० ३११५७

पोखर  नमाण (उप लो 

ना ) २०० २०० वडा न.५

११ ३११५९

क रमेला बजार नमनुा 

(पयट कय गाउँ) ५०० ५००

गाउँपा लका 

त रय

१२ ३११५१ होम टे संचालन १३०० १३०० गा.पा त रय

१३ ३११५१

ड ठु डाँडा श हद पाक 

तथा पदमाग नमाण १००० १००० गा.पा त रय

१४ ३११५१ भुतया पदमाग नमाण ३०० ३००

गाउँपा लका 

त रय

१५ ३११५७

गाईघाट झरनामा पाक 

नमाण ८०० ८०० गा.पा त रय

१६ ३११५७

बहउु ेि य सभा हलमा 

प रसरमा Swimming pool 

नमाण ३०० ३०० गा.पा त रय

१७ ३११५७ सर वती बाल वकास १०० १०० वडा न.१

१८ ३११५१ छेलदर खोला पदमाग २०० २०० गा.पा. त रय

ज मा ६९५०

ई १०२० उ ोग १५००

१ ३११२२

पला क व थापन गन 

वातावरण मै ी झोला 

उ पादन गन उ ोग 

थापना (६०% अनदुानमा) १००० 1000

२ २६४११

थानीय ोतमा आधा रत 

उ मीह लाई  ो सहान ५०० 500



1500

उ १०४० सहकार २००

१ २२५१२

सहकार  यव थापन 

स ब धी ता लम २०० 200

200

१ २० सामािजक वकास 36617.8

अ २०१० िश ा 13026.8

१ २२५२१

व ालयह  लाई माट 

ट. भ ख रद (५ओटा) ३०० ३००

२ २२५२१

बाल वकास के  का 

बालबा लका ह लाई 

पौ क आहार (खाजा२२) २५० २५०

३ २२४१२

व ालय ह मा ई टरनेट 

तथा Mobile Application 

जडान ८०० ८००

अ भभावक िश ा 

४ २२५२२

अ भभावक िश ा 

काय म (प हलो 

चौमा सकमा गन गर ) ५०० ५००

५ २२१२२

धाना यापक (संचार खच 

- ा. व. ३००।- 

न.मा. व - ५००।- 

मा. व ७००।-) ११८.८ ११८.८

६ २२५१२

सकारा मक सोच स ब धी 

थप क ा संचालन १८० १८०

७ २२५१२

बह-ु वषय अ यापन 

स ब धी ता लम १५० १५०

८ २२५२१

व ाथ ह  को ला ग होम-

वक डायर  वतरण ३७० ३७०

९ २२५२१

उ कृ  सकाई उपल धी 

हा सल गन छा /छा ा र 

िश क लाई परु कार २० २०

१० २२१२१

सामदुा यक व ालयका 

कमचार  र कायालय 

सहयोगी र सहज कता २५५ २५५

११ २६४१३

आवाशीय व ालय नमाण 

(३ ओटा) ९०० ९००



१२ २६४१३

नमनुा व ालय छनौट 

तथा अनदुान ६०० ६००

१३ २२५२१

व ाथ  तभा प हचान 

काय म १२० १२०

१४ २२५१२

अ त र  याकलाप 

स ब धी ता लम ( थम 

चौमा सक) २३० २३०

१५ २११३४

धाना यापक बैठक र 

यातायात खच २०० २००

१६ २२६११ व ालय अनगुमन खच १०० १००

१७ २२३१३

गाउँपा लका तर य  

याले डर नमाण २०० २००

१८ ३११५७

बाल बगैचा नमाण(Child 

Park) (4ओटा) २०० २००

१९ २२५२१

खेलकुद सामा ी ख रद 

(गा.पा. भ ) ३१० ३१०

२० २२७११

वषयगत िश कह को 

बैठक (खाजा खच) २० २०२० २२७११ बैठक (खाजा खच) २० २०

२१ २२५२२

थानीय पा म को 

स भा यता अ ययन ५० ५०

२२ २७२११

 पी डत ग रब तथा 

जेह दार छा वतृी ४०० ४००

२३ २२५२२

िश ा दवस तथा बाल 

दवस काय म ७५ ७५

२४ ३११५४

ह र मा. व भवन ममत 

(५००) ५०० ५००

२५ २६४११

औला द बाल वकास 

अनदुान ७८ ७८

२६ २६४१२

व ालयह लाई िश ण 

सकाई अनदुान ( 

काय व धको आधारमा 

वतरण ग रने ) ३५०० ३५००

२७ २२६११ शैि क भ ण ४५० ४५०

२८ २२५२९

क ा आठ को पर ा 

संचालन खच १५० १५०

२९ ३१११३

जन मे बाल वकास के  

नमाण (छाना को ला ग) ५० ५० वडा न.१



३० ३१११३

भगवती बाल वकास 

के  घेराबार १०० १०० वडा न.१

३१ ३१११३ का लका बाल के १०० १०० वडा न.१

३२ ३१११३ अगल ा. व घेराबार २५० २५० वडा न.२

३३ ३१११३ बाराहखोला आ. व.घेराबार १५० १५० वडा न.३

३४ ३१११३

दप यो त व ालय 

भ ा, ला र र रंगरोगन २०० २०० वडा न.३

३५ ३१११३

का ाखोर आ. व. छाना 

ममत १५० १५० वडा न.३

३६ ३१११३

जनता ा. व क ा कोठा 

यव थापन १५० १५० वडा न.३

३७ ३१११३ ह र मा. व घेराबार १०० १०० वडा न.३

३८ ३१११३

बसौना बाल वकास को 

ला ग फ नचर तथा घेराबार १०० १०० वडा न.४ 

३९ ३११५६

ओलाडी बाल वकासको 

ला ग शौचालय र खानेपानी ३५० ३५० वडा न.५३९ ३११५६ ला ग शौचालय र खानेपानी ३५० ३५० वडा न.५

४०

गलकोट बहमुिुख या पस 

अनदुान ३०० ३०० गलकोट न.पा

ज मा १३०२७

आ २०२० वा य ४५६६

१ ३११२२ याब सामा ी ख रद ५०० 500

२ २२७११

म हला वा य 

वयंसे वकाको यातायात 

खच र खाजा खच

३३०

330

३ २२५१२

नसन रोग स ब धी 

जनचेतना मलुक काय म
२५०

173 77

४ २२५२९

सनुौलो हजार दनका 

आमाह लाई पो षलो 

झोला तथा पोषणयु  

खानेकुरा वतरण

४०० ४००

५ २७२१३

नशु क औषधी वतरणको 

ला ग औषधी ख रद
८०० ८००

६ २२४१२

मे डक मोबाईल रचाज 

खच
१५६ १५६



७ २२७११

वा य सं थाह को 

मा सक बैठक बापतको 

यातायात तथा खाजा खच

१०० १००

८ २२५१२

म हला वा य 

यमसे वका मता 

अ भवृ  ता लम (३ दने)

३०० ३००

९ ३१११५

दोगाडी सामदुा यक 

वा य ईकाई टेशनर  

तथा फ नचर ख रद

१०० १००

१० ३१११५

हल वा य चौक को 

फ न स
२०० २००

११ ३१११५

तारा वा य चौक को 

फ न स
३०० ३००

१२ ३१११५

अमरभ ुम वा य 

चौक को फ नचर ख रद
२०० २००

१३ ३११५७

वा य सं थाह मा 

बगैचा नमाण तथा 

वातावरण यव थापन (६ 

वटा वा य सं थालाई 

३०० ३००

म हला वा य 

वयंसे वकाह लाई ३३० ३३०
१४ २२७११

वयंसे वकाह लाई 

यातायात खच

३३० ३३०

१५ ३१११३
सामदु यक वा य इकाई 

भ ु कात ब थङ से टर 
१०० १००
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पोखरा डाँडा जाजरकोट 

मोटर बाटो ममत ४०० ४०० गा.पा तर य

51 ३११५१

बाटो ममत रोल ङ मे सन 

(गाडी भाडा) ३००० ३००० गा.पा तर य

52 ३११५१

छेजी ध मर अकाटुम 

मोटर बाटो ममत ४०० ४०० गा.पा तर य

५३ ३११५१

भातखानेडाडा बजार लेट 

ढु गा बछाउने तथा ढल 

नकास ५०० ५०० गा.पा तर य

५४ ३११५१

द  भ ुतया मोटर बाटो 

नमाण ३०० ३०० वडा न.१



५५ ३११५१ असल तो काटे बाटो ममत १०० १०० वडा न.१

५६ ३११५१

लानवुा मदम डाडँा मोटर 

बाटो ३०० ३०० गा.पा. त रय

ज मा २२५२५

३०२० संचाई  ७००

१ ३११५५

ध लाङ संचाई कुलो 

ममत हल गाउ ३०० 300 वडा न.३

२ ३११५५

पातल कटेर  संचाई 

पोखर  ममत १०० 100 वडा न.३

३ ३११५५ ई द संचाई पोखर  ममत १०० 100 वडा न.३

४ ३११५५

फल मर  संचाई पोखर  

ममत १०० 100 वडा न.३ 

५ ३११५५ औला द संचाई १०० 100 वडा न.५

ज मा 700

इ ३०३० भवन नमाण तथा तरो त ५९००

सले सामदुा यक भवन 

१ ३११११

सले सामदुा यक भवन 

घेराबार ४५० ४५० वडा न.२

२ ३१११५ जनजा त भवन फ नचर १०० १०० वडा न.२

३ ३११५७

चरा बटो शबदाह घाट 

नमाण २०० २०० वडा न.२

४ ३१११२

बराहखोला सामदुा यक 

भवन नमाण ५०० ५०० वडा न.३

५ ३१११३

संगजुी सामदुा यक भवन 

रंगरोगन तथा फ नचर 

यव थापन १५० १५० वडा न.३

६ ३११५७ त रम शब दाह घाट नमाण १५० १५० वडा न.३

७ ३१११३

का ाखोर सामदुा यक 

भवन ला र १०० १०० वडा न.३

८ ३१११२ असमखेु सामदुा यक भवन ७०० ७०० वडा न.४

९ ३१११२

सामदुा यक भवन छेजी 

चप  नमाण २०० २०० वडा न.५

१० ३१११२ सामदुा यक भवन छे द ५०० ५०० वडा न.५

११ ३११५७

श हद मंच नमाण तर 

उ ती ५०० ५०० गा.पा त रय

१२ ३१११२

लावा  सामदुा यक भवन 

नमाण ४०० ४०० गा.पा त रय

१३ ३१११२

हल (बगर) सावज नक 

शौचालय नमाण ३०० ३०० गा.पा त रय



१४ ३११५४ थामी बाल वकास या बन १५० १५० गा.पा त रय

१५ ३१११२ सप भवन क पाउ ड ४०० ४०० गा.पा त रय

१७ ३११५४

अगल मा. व  या बन 

तथा भरया  नमाण ७०० ७०० गा.पा त रय

१८ ३११५४

सामदुा यक वकास ा. व 

घेरावार तथा चप  ममत ४०० ४०० गा.पा त रय

ज मा ५९००

ई ३०४० उजा 3500

1 ३११५३ ा मण व तुीकरण 3500 3500

ज मा 3500

(क) ४०

वातावरण तथा वपद 

यव थापन २२५०

१ ३११५७ झु के पोखर  नमाण १०० १०० वडा न.१

२ ३११५१

बाँजोबोट रटे नङ वाल 

नमाण १०० १०० वडा न.२

झाँ पा न रटे नङ वाल 

३ ३११५१

झाँ पा न रटे नङ वाल 

नमाण १०० १०० वडा न.२ 

४ ३११५७ गोका खोला रे लङ नमाण १५० १५० वडा न.३

5 ३११५७ पोख र नमाण ( सप) ५०० ५०० गा.पा त रय

6

प हरो नय ण को ला ग 

जाल  ख रद १००० १००० गा.पा त रय

७

जडीबटु  खोज तथा 

अनसंुधान ३०० ३०० गा.पा त रय

ज मा २२५०

(क) ५०

सं थागत वकास तथा 

सेवा वाह ५५६०

१ ३११२२ ई टरनेट यव थापन ५०० ५००

२ ३११३२

 स पि  कर स टवेयर 

जडान र मे सन बल र 

छपाई ७०० ७००

३ ३११२२ व ु तय हािजकरण मे सन २५० २५०

4 ३११२२ L.E.D Display ६० ६०

5 ३११२२ Digital Display ५० ५०

6 ३११२२ CCTV Camera ४०० ४००

7 २२५१२

ICT स बि धत 

जन त न धह  संग ता लम ३०० ३००



8 २२५१२

यि  घटना दता 

स टवेयर स बि धत 

ता लम (पि करण 

स ब धी) ३०० ३००

९ ३१४११

गाउँपा लकालाई ज गा 

ख रद २००० २००० गा.पा तर य

१० २२५१२ या यक स म त ता लम ६५० ६५० गा.पा तर य

११ ३११२२

आधु नक सूचना के  

बागलङु को डिजटल बोड 

नमाण १०० १०० गा.पा तर य

१२ २२५१२ प का रता ता लम १५० १५० गा.पा तर य

१३

प कार सूचना एवम 

सव लकरण १०० १००

ज मा ५५६०


