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wgu9LdfO{ gu/kflnsf 
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

l;/xf, k|b]z g+ @ 
g]kfn 



wgu9LdfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] nflu ljlgof]hg ljw]os, 

@)&^ 

 

wgu9LdfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&^÷@)&& sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo 

;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] 

ljlgof]hg ljw]os, @)&^ . 

 

k|:tfjgf M wgu9LdfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&^÷@)&& sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd wgu9LdfO{ gu/kflnsfsf] rf}yf] 

gu/ ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æwgu9LdfO{ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, 

@)&^Æ /x]sf] 5 . 

 

@= of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

 

#= cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s 

jif{ @)&^÷@)&& sf] lgldQ gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / 

sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] 

/sd ;d]t u/L hDdf /sd ?= 820503000.00 -cIf]?kL aof;L s/f]8 kfFr nfv 

tLg xhf/ ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ 

;lsg]5 . 

 
 

$= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&^÷@)&& sf] lgldQ wgu9LdfO{ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt 

/ ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art 

x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] 

zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 .  o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] 

!% k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf 

a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo 

Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s 

cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ 

lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] @) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 

$=vr{ af8kmfF8 ;DaGwL ljj/0fx? cg';"rL ! b]lv cg';"lr ९ ;Dd 

;d]l6Psf 5g\ . 



रु. हजारमा
आ.व. 207४/७५ 

को
आ.व. 207५/७६ 

को यथाथथ
आ.व. 207६/७७ को अनमुान

820503000.000

ननशर्थ आय 398883000.000

१ गर् वर्थको अल्या 95429000.000

२ आन्र्ररक आय 33950000.000

३ राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम 113300000.000

४ सघीय सरकार नबनर्य समाननकरण अनदुान 141900000.000

५ सवारी साधन कर बााँडफााँडबाट 7544000.000

६ प्रदेश सरकार नबनर्य समाननकरण अनदुान 6760000.000

सशर्थ अनदुान 421620000.000

१ प्रदेश सरकार सशर्थ अनदुान 10000000.000

२ सघीय सरकार शशर्थ अनदुान 155400000.000

३ सघीय सरकार समपरुक कोर् अनदुान 50000000.000

४ सघीय सरकार नबशेर् अनदुान 30000000.000

५ प्रदेश सरकार नबशेर् अनदुान 3000000.000

६ प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान 4000000.000

७ र्राइ मधेश सनिदी कायथक्रम 15000000.000

८ आधारभरु् स्वास््य सेवा भवन ननमाथण 23220000.000

९ सामाजजक सरुक्षा 120000000.000

१० स्थानीय शासन र्था सामदुययक यवकास कायथक्रम 500000.000

११ प्रधानमन्री रोजगार कायथक्रम 5000000.000

१२ सडक बोडथ नेपाल 2500000.000

१३ यनुनसेफबाट प्राप्त हनुे 3000000.000

कूल आय 820503000.00

अनसुजुि १

आयको अनमुान
आ.व.२०७६/७७

शीर्थक

कूल आयः

 धनगढीमाई नगरपानलका 



आ.व. 2076/७7 को अनमुान कैफियत

qm=;= आन्तरिक िाजस्वः 33950000.0

1 सम्पती कि 500,000.00              

2 भमुमकि/ मालपोत 1,000,000.00            

3 घि बहाल कि 200,000.00              

4 बहाल मबटौिी कि 2,000,000.00            

5 सवािी साधान कि साना सवािी 100,000.00              

6 सिकािी सम्पतीको बहालबाट प्राप्त आय 5,000,000.00            

7 परिक्षा शलु्क 100,000.00              

8 नक्सापास दस्तिु 1,000,000.00            

9 मसिारिस दस्तिु 2,000,000.00            

10 ब्यक्तिगत घटना दस्तिु 200,000.00              

11 नाता प्रमाक्तित दस्तिु 50,000.00                

12 अन्य दस्तिु 1,500,000.00            

13 ब्यबसाय िक्तजषे्ट्रशन दस्तिु 200,000.00              

14 प्रशासमनक दण्ड, जरिवाना 500,000.00              

15 ब्यबसाय कि 300,000.00              

16 अन्य िाजश्व 18,650,000.00           

17 मबज्ञापन कि 150,000.00              

18 बेरुजु 500,000.00              
hDdf 33950000.0

आन्तरिक िाजस्व तथा अन्य दस्तिु प्रामप्तको अनमुान

आ.व.२०७6/७7

अनसुकु्ति 2

नोट- िाजस्वका क्तशर्षकहरु नेपाल सिकािले तोके बमोक्तजम हनुेछ । स्थानीय तहका िाजस्व क्तशर्षकहरु नतोफकए सम्म यसै वमोक्तजम गने ।

शीर्षक

िाजस्वः

 धनगढीमाई नगिपामलका 



क्र.सं. संकेत नं. शिर्षक यस आ.ब.को अनमुाननत
1 21111 पारिश्रनमक कमषचािी 36,000,000.00         
2 21112 पारिश्रनमक पदानिकािी 10,884,000.00         
3 २११२१ पोिाक 935,000.00            
4 २११२३ और्िी उपचाि खचष 100,000.00            
5 २११३१ स्थानीय भत्ता -                     
6 २११३२ महंगी भत्ता 1,776,000.00          
7 २११३३ अनतरिक्त कायष भत्ता 500,000.00            
8 २११३४ कमषचािीको बैठक भत्ता 400,000.00            
9 २११३९ अन्य भत्ता 50,000.00              
10 २११४१ पदानिकािी बैठक भत्ता -                     
11 २१२१४ कमषचािी कल्याण कोर् 1,000,000.00          
12 २१२२३ पदानिकािीको योगदानमा आिारित बीमा कोर् 250,000.00            
13 22111 पानी तथा नबजलुी 1,000,000.00          
14 22111 वडा कायाषलयमा मीटि जडान 100,000.00            
15 22112 संचाि महसलु 600,000.00            
16 22112 ईन्टिनेट सन्चालन तथा सन्चाि 1,500,000.00          
17 22211 इन्िन (पदानिकािी ) 1,000,000.00          
18 22211 इन्िन वडा कायाषलय 560,000.00            
19 22212 इन्िन (कायाषलय प्रयोजन ) 1,500,000.00          
20 22213 सवािी सािन ममषत खचष 1,500,000.00          
21 22214 नबमा तथा नवीकिण खचष 500,000.00            
22 22291 अन्य सशपपतको ममषत सपभाि तथा सञ्चालन खचष 1,000,000.00          
23 22221 भारि यन्र उपकिण सन्चालन खचष 2,000,000.00          

24 22231 नननमषत सावषजननक सपपनतको ममषत सपभाि खचष 4,500,000.00          

25 22311 मसलन्द तथा कायाषलय सामाग्री 2,000,000.00          
26 22314 इन्िन अन्य प्रयोजन -                     
27 22315 परपनरका, छपाइ, तथा सचुना प्रकािन खचष 1,800,000.00          
28 22411 सेवा ि पिामिष खचष 5,000,000.00          
29 22142 सूचना प्रणली तथा सफ्टवेयि संचालन खचष 2,000,000.00          
30 22142 अनभलेख नडशजटाईज्ड गने 1,500,000.00          
31 22413 किाि सेवा िलु्क 8,788,000.00          
32 22511 कमषचािी तानलम खचष 200,000.00            
33 22512 नसप ववकास तथा जनचेतना तानलम तथा गोष्ठी सपबन्िी खचष 500,000.00            
34 22611 अनगुमन मलु्याकंन खचष 300,000.00            
35 22612 भ्रमण खचष 1,000,000.00          
36 22612 भ्रमण खचष पदानिकािी 500,000.00            

अनसूुशच ३

 िनगढीमाई नगिपानलका 

आ.व. २०७6/७7
चाल ुखचष अनमुान



37 22711 ववववि खचष 2,000,000.00          
38 22721 सभा सञ्चालन खचष 1,800,000.00          
39 25315 ब्यशक्त संघ संस्था लाई आनथषक सहायता चन्दा दान आदद 1,000,000.00          
40 26411 सिकािी ननकाय, सघ सस्था सनमनत एवं बोडहरुलाई ननिः ितष चाल ुअनदुान 1,000,000.00          
41 28142 घिभाडा 500,000.00            
42 28143 सवािी सािन तथा मेशिन औजाि भाडा 100,000.00            
43 22522 कानूनी िाजनैनतक सल्लाहकािको पारिश्रनमक लगायतको खचष 300,000.00            
44 22422 न्यावयक सनमनत सन्चालन तथा ब्यवस्थापन खचष 500,000.00            
45 22522 न्यावयक सनमनत कायषक्रम खचष 500,000.00            
46 22522 मेयि उद्धम कायषक्रम 2,500,000.00          
47 22522 सामाशजक रुपान्तिणको महाअनभयान 4,500,000.00          
48 22522 कि सिुाि योजना ननमाषण 500,000.00            
49 22522 खेलकुद नबकास 2,000,000.00          
50 22522 टोल नबकास सस्थालाई अनदुान 700,000.00            
51 22522 िमष कला सस्कृनत पयषटन प्रवद्धषन सिक्षण ि नबकास 500,000.00            
52 22522 बकृ्षािपण तथा हरियाली प्रवद्धषन 1,000,000.00          
53 22522 वाताविण तथा सिसफाई कायषक्रम 1,500,000.00          
54 22522 यनुनसेफ सग साझेदारि 500,000.00            
55 22522 सघस्था सग साझेदािी 500,000.00            
56 22522 सिुासन प्रवद्धषन 500,000.00            
57 22522 सहकािी प्रवद्धषन कायषक्रम 500,000.00            
58 22522 घि नपबि तथा मेवटंक प्रणाली 1,000,000.00          

115,143,000.00              जपमा



क्र.स. शिर्षक
ब ाँडफ ाँड गरिने प ाँशिगत 

िकम रू.
कैफफयत

१. क ल आय ८२०५०३०००.०
क सितष आय ४२१६२००००.०
ख ननसतष आय ३९८८८३०००.०
२. च ल ुखचष ११५१४३०००.०
३. वड  प्रि सननक खचष २९४००००.०

ब ाँडफ डक  ल नग ब ाँकी िकम २८०८०००००.०

१. समपिुक कोर् ५०००००००.०
क वड  स्तिीय क यषक्रम १३३००००००.०
ख ब ाँकी प ाँशिगत िकम ९७८०००००.०
ग) फविेर् कोर्हरु ३५०००००.
१. ममषत संभ ि कोर् २००००००.०
२. फवपद व्यवपन कोर् ५०००००.०
३. उधम फवक स कोर् ५०००००.०
४. म नव संस धन फवक स कोर् ५०००००.०
3_ क्षेत्रगत नबक स क यषक्रम ३२००००००.०
१. स्व स््य क्षेत्र १४००००००.०
३. शिक्ष  क्षेत्र ८००००००.०
४. कृफर् क्षेत्र ६००००००.०
५. पि ुक्षेत्र ३००००००.०
६. मफहल  ब लब नलक  तथ  िेष्ठ न गरिक १००००००.०
ङ) सव िी स धन तथ  मेशिन अउि ि खरिद ६००००००.०
१. मोटि स इकल खरिद १००००००.०
२. टय क्टि खरिद १५०००००.०
३. मेशिनिी तथ  औि ि खिीद १००००००.०
४. फनीचि खिीद १००००००.०
५. प्र नबनधक ल्य ब स्थ पन १५०००००.०
च) नगिस्तिीय क यषक्रम २१००००००.०
१. पयषटकीय पवु षध ि ननम षण ५००००००.०
२. ब बिु म खोल म  के्रफटग ५००००००.०
३. ह लको प्रि सकीय भवनम  तल  थप १५०००००.०
४. सडकबोडषम  थप १००००००.०
५. उज्य लो सडक बत्ती क यषक्रम ५०००००.०
६. नबदनुतकिण तथ  पोल स ने नबनभन्न वड हरुम १००००००.०

k+"lhut tkm{sf] dfq Aoo

अनसु शच 4
व्यय अनमु न

आ.व.२०७६/७७
आ.व. ०७६\७७ क  ल नग नगिप नलक  ल ई प्र प्त हनुे ननितष प शिाँगत क यषक्रम को फवननयोिन फवविण



७. फोहोिमैल  ब्यवस्थ पन ५०००००.०
८. बि ि केशरित पवु षध ि १००००००.०
९. यरुिनल तथ  स वषिननक सोच लय ननम षण १००००००.०
१०. ख नेप नी सिक्षण ि नबक स ५०००००.०
११. नदी संिक्षण तथ  नबपद ब्यवस्थ पन ४००००००.०
छ_

गत बर्ष प रित भै आग मी आब म  शिम्मेव िी स ने योिन हरु ३५३०००००.०
१. सडक क लोपते्र वड  न २ १४०००००.०
२. सडक क लोपते्र वड  न ४ ५००००००.०
३. सडक क लोपते्र वड  न ५ २००००००.०
४. सडक क लोपते्र वड  न ६ १००००००.०
५. सडक क लोपते्र वड  न ८ ३५०००००.०
६. सडक क लोपते्र वड  न 11 १४०००००.०
७. नबदनुतकिण वड  न १४ २००००००.०
८. ब बिु म खोल म  रिटेननग व ल ननम षण ४००००००.०
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सि..न. योजना तथा काययक्रम अनमुासनत वजेट
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१६
कवसर्न्न रोगहरु िम्वचन्त्ि/िमस्याहरु वारे स्वास््य कमीहरुको िमता कवकाि 
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१८ ककशोरी तथा आमाहरुलाई स्वास््य िंस्थावाट  सन:शलु्क िेनेटरी प्याड कवतरण १०००००
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नगरपासलकावाट यातायात खिय स्वरूप प्रसत कवरामी रु ५००० एक पटक व्यस्थापन
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२३  मकहला स्वा.स्वयं. िेकवकाहरुको िमानजनक कवदाई ६००००

२४ मकहला स्वा.स्वयं. िेकवकालाई प्रोत्िाहन स्वरूप यातायात खिय ५४००००

२५

गर्यवती आमालाई पोषण िामाग्री वा थप नगद रु ५०० कवतरण (प्रोटोकल अनिुार 
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३१ अनगुमन तथा सनररिण ५००००

३२

शरु्कामना काययक्रम माफय त कवपन्न, पछाडी परेका तथा िेवा सलन छुटेका लाइ 
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िंस्थाको नाममा मोबाइल र सिम काडय तथा ररिाजय व्यवस्थापन )

१०००००

३३ िूिना प्रणाली िदुृिीकरण तथा व्यवस्थापन ५००००

३४ पासलका का कवसर्न्न स्थानहरुमा स्वास््य िन्त्देि मलुक होसडंग बोडय राख्ने २८००००
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३६
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l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmd /sd

1 laBfyL{ egf{ cleofg 100000

2 cltl/Qm sIff ;+rfng cg'bfg 150000

3 ljw't h8fg tyf dx;'n e'QmfgL 250000

4 cfO{=;L=6L=;fdfu|L vl/b 1450000

5 lzIf0f cg'bfg 1900000

6 lj=Jo=;=cWoIfsf] e]nf 50000

7 ! b]lv ( ;Dd sIffsf] k|Zg kq lgdf{0f 450000

8 lzIfsx?;Fu cGt/ls|of sfo{qmd 50000

9 k|=c=;+u dfl;s a}7s 100000

10 cltl/Qm lqmofsnfk -xflh/L hjfkm, aSt[Tjsnf, lgaGw k|ltof]lutf_ ;+rfng 150000

11 gu/ k|d'v z}lIfs 5fqj[lQ sfo{qmd 200000

12 pTs[i6 lzIfs÷ljb\ofnonfO{ k'/:sf/ sfo{qmd 100000

13 lzIff lbj; dgfpgsf] nflu 50000

14 cg'udg tyf "NofÍg 50000

15 e|d0f vr{ 50000

16 OGwg 50000

17 Sofn]08/ 5kfO{ 100000

18 sDKo'6/, c+u|]hL, ljlaw laifosf] tflnd 300000

19 dznGb tyf sfof{no ;+Rfng 50000

20 lzIfs, lj=Jo=;=cWoIf, ljb\ofyL{ljr crf/ ;+lxtf ;DaGwL sfo{zfnf 50000

21 ljljw 50000

22 ljb\ofno lg/LIf0fsf] nflu lj1 ;d"xaf6 ;'kl/j]If0f 100000

23 cGt/ ljb\ofno lzIfs k7fpgsf] nflu eQf 150000

24 k|fljlws ljb\ofno cg'bfg -hgtf df=la= ltgsf]gL_ 700000

25 ;|f]t lzIfssf] ;§f lzIfs lgo'lQmsf] nflu 330000

26 :t/ k/LIff k|ltof]uLtfsf] nflu 50000

27 laBfno sd{rf/L tyf afnljsf; ;xof]lu sfo{stf{ k|f]T;fxg 470000

28 k':tsfno ;+rfng Aoj:yfkg 500000

hDdf 8000000

धनगढीमाई नगरपालिका 
शिक्षा िाखा

२०७६/०७७

अनसूुशि ६



s|=;+= of]hgf tyf sfo{s|d kl/df0f jflif{s jh]6

1 ;d"x ÷;ldlt  u7g $ ;d"x 20000

2 gofF ;d"x ÷;ldlt ;b:ox?nfO{ cg'lzIf0f # lbg $ k6s 120000

3 g]t[Tj  tyf ;+:yfut ljsf; tflnd @ k6s 100000

4 n}+lus lx+;f lgjf/0fdf cfwfl/t lgu/fgL ;d"xsf] cGt{ls|of 

sfo{s|d÷tflnd

# k6s 100000

5 ;+ljwfgdf cfwfl/t ;d"xsf dlxnf lbbL  alxgLnfO{ sfg'g ;DalGw 

;r]tgf

@  k6s 50000

6 n}+lus lx+;f  Go"lgs/0fdf  ;f;'  a'xf/LaLr cGt/ls|of  sfo{s|d @  k6s 50000

7 ;d lasf; tflnd ! k6s 35000

8 afn ljjfx la?4sf] cleofg 50000

9 afnaflnsfsf] zf/Ll/s, dfg;ls,  lx+;f lj?4sf] ;r]tgf ;DalGw 

cGt/ls|of sfo{s|d

@ k6s 50000

10 afn Sna u7g kl/rfng tyf g]t[Tj ljsf; 25000

11 h]i7  gful/s &%  jif{  dflysf  j[4 j[4fx?nfO{ ;dfg sfo{s|d ! k6s 50000

12 ckf+utf kl/ro kq ljt/0f / l;kml/; ;ldltsf] j}7s — 100000

13 lbj;Lo sfo{s|d cGt{/fli6«o dlxnf lbj; n}ªlus lx+;f lbj; h]i7 

gful/s lbj;,  ckfª\u lbj;  /  dfgj a]rlavg tyf  

cf];f/k;f/ lj?4sf] lbj;

— 150000

14 d;nGb tyf sfof{no ;+rfng 25000

15 ljljw vr{ — 25000

16 e|d0f vr{ — 35000

17 cg'udg d"Nof+sg vr{ 15000

hDdf 1000000

wgu9LdfO{ gu/kflnsf

dlxnf afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f zfvf

cf=a= )&^.&&

अनसूुचि 7
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१ पानी बिजलुी १००००.०
२ संचार महशलु १००००.०
३ सवारी साधन मममत २००००.०
४ बनबममत सावमबनक सम्पतीको मममत सम्हार ५०००००.०
५ अन्य सम्पतीको संचालन तथा सम्हार खचम १००००.०
६ मसलन्द तथा कायामलय सामग्री ३००००.०
७ पत्र पबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचम १००००.०
८ बिद्यालय संचालन ब्यवस्थापन अनदुान ५०००००.०
९ संघ संस्था संगको सहकायममा स्वास््य शशववर कायमक्रम १०००००.०

१० संघ संस्था संगको साझेदारीमा सामवुहक कृषक ब्यवशावयक खेबत िाखर ५०००००.०
११ बिबिध खचम १२००००.०
१२ सडक कालोपते्र बनरन्तरता १५०००००.०
१३ सडक मममत सलहेश मागम बिदधापती मारग र बडहवारनी मागमको स्तर उन् नती ५०००००.०
१४ सरस्वती खोलामा पलु १७०००००.०
१५ एक घर एक कल खानेपानी योजना (जडान खचम िाहेक) ४०००००.०

१६

सामदुायीक भवन तथा मठ मशन्दरहरुको शजर्णोधार ( मेदबनपरु मदसाम, मसुहरी टोलको अधरुो भवन, राम 
जानकी मशन्दर िाखर, वडा कायामलयको सामदुायीक भवन, भगवती मशन्दर, सलहेश मशन्दर, बडहवार राधा 
कृष्र्ण मशन्दर, ववशहरा मशन्दर, राजदेवी मशन्दर

३८०००००.०

जम्मा ९७१००००.०

१ पानी बिजलुी १००००.०
२ संचार महशलु १००००.०
३ सवारी साधन मममत २००००.०
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८ उन्नत जातको िोका खररद १०००००.०
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११ बिबिध खचम १२००००.०
१२ सडक आर बस बस ढलान, साववक वडा नं. ५ वेतहा टोल १००००००.०
१३ सडक आर बस बस ढलान, साववक वडा नं. २ कवि टोल १००००००.०
१४ सडक आर बस बस ढलान, वडा कायामलय देशख पूवम हदैु गढाई मण्डलको घरसम्म ३००००००.०
१५ ववद्यतुीकरर्ण, भवानीपरु िेतहा किी टोल र धनगढा २००००००.०
१६ वडा कायामलय छेउको सावमजबनक जग्गामा घेरवार १००००००.०
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१ पानी बिजलुी १००००.०
२ संचार महशलु १००००.०
३ सवारी साधन मममत २००००.०
४ बनबममत सावमबनक सम्पतीको मममत सम्हार ५०००००.०
५ अन्य सम्पतीको संचालन तथा सम्हार खचम १००००.०
६ मसलन्द तथा कायामलय सामग्री ३००००.०
७ पत्र पबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचम १००००.०
८ बिबिध खचम १२००००.०
९ िािाशज कुवट देशख खैरारी टोल सम्म सडक ग्राभेल तथा कजवे बनमामर्ण ७०००००.०

१० सडक आर.बस.बस. ढलान वडा कायामलय देशख श्रीराम साहको घर सम्म १५०००००.०

११
सडक आर.बस.बस. ढलान साबिक वडा नं ९ को रामदेव साहको घर देखी उत्तर दलीत जनजाती आ बि 
सम्म १५०००००.०
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