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वडागत रुपमा संचालन हुने योजनाहरु 
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रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ सन्चार २२११२ ७० ७०     

२ इन्धन २२२१२ १,५० १,५०     

३ मममत २२२२१ १,५० १,५०     

४ छपाइ २२३११ १,२० १,२०     

५ से्टसनरी २२३११ १,८० १,८०     

६ युवा तथा खेलकुद २२५२९ १,५० १,५०     

७ 

स सृ्कतत संक्षरण तथा प्रवर्धदमनको लाति 

छठ मोहरम तदना भद्री तजततया िोठाले 

डिररन थान 

२२५२९ १,०० १,००     

८ अनुिमन तथा भ्रमण २२६१२ १,१० १,१०     

९ तवतवध २२७११ १,५० १,५०     

१० भैपरी आउने खर्म २८९११ ७० ७०     

११ फतनमर्र तथा फतनमतसङ ३१११५ १,२५ १,२५     

१२ कम्प्युटर तप्रन्टर तथा मेतसनरी खररद ३११२२ ७५ ७५     

१३ 
ताज रैनको घरदेखख नहरसम्मको 

बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल िने 
३११५१ २,०० २,००     

१४ वडाको तवतधन्न बाटो मममत सम्भार िनम ३११५१ ८,०० ८,००     

१५ समपुरक काष ३११५१ ६,०० ६,००     

१६ 
वडाको तवतभन्न ठाउमा तवधु्यत 

व्यवस्थापन 
३११५३ २,०० २,००     

१७ 
वडाको तवतभन्न ठाउमा टु्यवेल जडान 

िने 
३११५६ २,०० २,००     

१८ 
इनरलाल साहको घर अिाडी बाटोमा 

कलभटम तनमामण िने 
३११५९ ४,०० ४,००     

१९ खजुरबारी मखिदको घेरावेरा िने ३११५९ ७५ ७५     

२० खद्रा खोलामा कलभटम तनमामण ३११५९ ४,७५ ४,७५     

२१ जामे मखिदको पुवामधार तवकास ३११५९ १,५० १,५०     

२२ 
ताज रैनको घरदेखख उत्तर बाटोको 

पतिम तफम  पक्की नाला तनमामण 
३११५९ १५,०० १५,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

२३ नुरी मखिदको घेरावेरा िने ३११५९ १,०० १,००     

२४ 

फहरान कास्टीङ उध्योिदेखख 

कब्रीस्तानसम्मको बाटोमा माटो पुरी 

ग्राभेल िने 

३११५९ ५,०० ५,००     

२५ मतदना मखिदको पुवामधार तवकास ३११५९ १,०० १,००     

२६ राम जानकी मखिर पुवामधार तवकास िने ३११५९ १,५० १,५०     

२७ 
श्री जनता मायावती आधारभूत 

तवद्यालयको पुवामधार तवकास िनम 
३११५९ १,०० १,००     

२८ 
सत्य नारायण तवश्वासको घरदेखख दतक्षण 

पक्की सडक पतिम तफम को पक्की नाला 
३११५९ १५,०० १५,००     

२९ 
श्री मदन आतश्रत मा. तव. को तवद्यालय 

भवनको लाति जग्गा खररद 
३१४११ ३,०० ३,००     

 कुल जम्मा  ८८¸०० ८८¸००   
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रकम रू. हजारमा 

र्स. 

नं. 
कायिक्रम/आयोजनाको नाम 

खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ स्वयम सेतवका भत्ता २११३९ ७२ ७२     

२ पानी तवजुली २२१११ ४० ४०     

३ सन्चार २२११२ ८० ८०     

४ मममत २२२२१ १,१० १,१०     

५ छपाइ २२३११ १,४० १,४०     

६ पत्रपतत्रका २२३११ ५० ५०     

७ से्टसनरी २२३११ १,६० १,६०     

८ इन्धन २२३१४ १,५० १,५०     

९ लघु उध्यम तथा तसप तवकास २२५१२ ४,०० ४,००     

१० संसृ्कतत संरक्षण तथा प्रवर्धदमन २२५२९ १,०० १,००     

११ अनुिमन तथा भ्रमण खर्म २२६१२ १,५० १,५०     

१२ अतततथ सत्कार २२७११ ७५ ७५     

१३ तवतवध २२७११ १,५० १,५०     
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र्स. 

नं. 
कायिक्रम/आयोजनाको नाम 

खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१४ मोहनी र्ोकको क्लब घर मममत २७२१९ १,०० १,००     

१५ भैपरी खर्म २८९११ ८० ८०     

१६ फतनमर्र तथा फतनमतसङ ३१११५ १,०० १,००     

१७ कम्प्युटर मोवाइल तथा मेतसनरी खररद ३११२२ २,०० २,००     

१८ इनरुवा रोडबाट बिदे जाने बाटो तनमामण ३११५१ १५,०० १५,००     

१९ 

जयराम िच्छदारको घरदेखख थान हुदै देवान 

टोल जोड्ने बाटो तनमामण ३११५१ १,४३ १,४३     

२० 

टुनका घरबाट पतिम धनुस्ना खोलासम्म जाने 

बाटो तनमामण ३११५१ १,५० १,५०     

२१ समपुरक कोष ३११५१ ४,०० ४,००     

२२ 

इनरुवा रोड बाट दतक्षण मुखिम टोल जाने 

बाटो तनमामण ३११५९ १५,०० १५,००     

२३ खखखर टाली जाने बाटोमा नाला तनमामण ३११५९ १०,०० १०,००     

२४ छाताबेली तवरिाउ जाने बाटो ग्राभेल िने ३११५९ १,०० १,००     

२५ तबरिाउ जाने बाटोमा पक्की नाला तनमामण ३११५९ १५,०० १५,००     

२६ रामजानकी मखिर तनमामण ३११५९ १,५० १,५०     

२७ सडक बत्ती जडान ३११५९ ४,०० ४,००     

कुल जम्मा ९०,०० ९०,००     
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रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ सँर्ार २२११२ ७० ७०     

२ मममत सम्भार २२२२१ १,५० १,५०     

३ मेतसनरी औजार खररद २२२२१ १,०० १,००     

४ छपाइ २२३११ १,२० १,२०     

५ पत्रपतत्रका २२३११ ५० ५०     

६ से्टसनरी कायामलय सामान २२३११ १,८० १,८०     

७ इन्धन २२३१४ १,५० १,५०     

८ 
वडा कायामलय व्यवस्थापन तथा फतनमर्र 

खररद 
२२३१९ १,५० १,५०     

९ िुतडया तथा कुसान तनमामण तातलम २२५१२ ५० ५०     



b'xjL gu/kflnsf ljsf;sf] cfwf/, s[lif, pBf]u, k|ljlw, v]ns'b / Jofkf/ 
 

नगर विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  32 

 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१० दतलतहरुका लाति तसप तवकास तातलम २२५१२ ५० ५०     

११ ब्यवसाय तसप तवकास तथा प्रवर्द्मन तातलम २२५१२ १,०० १,००     

१२ लुिा धुने सफम  बनाउने तातलम २२५१२ १,०० १,००     

१३ तसलाइ कटाइ तातलम २२५१२ १,०० १,००     

१४ 
अपाङहरुको लाति आयमुलक तथा 

रे्तनामुलक कायमक्रम 
२२५२९ ५० ५०     

१५ 
मतहला तहँसा तवरुर्द् रे्तनामुलक 

कायमक्रम 
२२५२९ ५० ५०     

१६ युवा तथा खेलकुद २२५२९ १,०० १,००     

१७ 
वडा स्तररय बालबातलकाको लित 

स ँकलन¸ बाल भेला¸ बाल क्लब िठन 
२२५२९ १,०० १,००     

१८ वातावरण स रक्षण तथा तवपद व्यवस्थापन २२५२९ २,०० २,००     

१९ 
स्थानीय मेला जात्रा पवम मठ मखिर 

स रक्षण तथा प्रवधमन कायमक्रम 
२२५२९ १,५० १,५०     

२० 
तिव मखिरको झ्याल ढोका तथा रङ्ग 

रोिन िने कायम 
२२५२९ १,०० १,००     

२१ अनुिमन तथा भ्रमण खर्म २२६१२ १,१० १,१०     

२२ तववध खर्म २२७११ १,५० १,५०     

२३ 
जेष्ठ नािररक सम्मान तथा सामातजक 

सुरक्षा कायमक्रम 
२७११२ १,०० १,००     

२४ भैपरी आउने खर्म २८९११ ७० ७०     

२५ 
तपपल बोटका ३ वटा बाटाहरु मममत िने 

कायम 
३११५१ ७,०० ७,००     

२६ 
बस से्टण्डदेखख अखिता खातुनको 

घरसम्म बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५१ १,०० १,००     

२७ 
भोला आधारभूत तवद्यालयदेखख िणेि 

मखिरसम्मको बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५१ ५,०० ५,००     

२८ समपुरक कोष ३११५१ १०,०० १०,००     

२९ तवद्युत पोल बत्ती जडान कायम ३११५३ २,५० २,५०     

३० वडाका सरसफाइ सम्बखन्ध तवतभन्न कायम ३११५८ ५,०० ५,००     

३१ 
इश्वर तघतमरेको घरदेखख पुवम भरतको 

घरसम्म पक्की नाला तनमामण कायम 
३११५९ १,५० १,५०     

३२ 
क्यासेट फ्याखरि  हुदै सुरज लामाको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५९ २,०० २,००     

३३ ग्राम थान घेरा बेरा िने कायम ३११५९ १,०० १,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

३४ 
जेतसस भवनदेखख मुखिम टोलसम्मको 

बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५९ १,०० १,००     

३५ 
टि ातफक र्ोकदेखख पतिम श्रवणको 

घरसम्म बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५९ १,०० १,००     

३६ 
पुलको मुखदेखख उत्तर मातथल्लो 

कल्भटमसम्म नाला तनमामण कायम 
३११५९ ३,०० ३,००     

३७ 
पुलको मुखदेखख पूवम तपपल बोटसम्म 

बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५९ २,०० २,००     

३८ मुसरी टोलमा बाटो ग्राभेल िने कायम ३११५९ २,०० २,००     

३९ 
राज बहादुर मिरको घरदेखख दतक्षण 

प्रल्हादको घरसम्मको नाला तनमामण 
३११५९ १०,०० १०,००     

४० 
राजबँसी घरदेखख कोइराला घरसम्मको 

बाटो ग्राभेल िने कायम 
३११५९ १,५० १,५०     

४१ 
वडाका तवतभन्न बाटोहरु मममत तथा 

सँभार िने कायम 
३११५९ १०,०० १०,००     

४२ स्वास्थ्य सेवा कायमक्रम ३११७२ १,०० १,००     

कुल जम्मा ९२,०० ९२,००     
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रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ मतहला स्वयम सेतवका खाजा खर्म २११३९ ५० ५०     

२ स र्ार २२११२ ७० ७०     

३ मममत स भार २२२२१ १,५० १,५०     

४ कायामलय सामान २२३११ १,६० १,६०     

५ छपाइ २२३११ १,२० १,२०     

६ पत्रपतत्रका २२३११ २० २०     

७ इन्धन २२३१४ १,५० १,५०     

८ तसलाइ कटाइ तातलम २२५१२ १,५० १,५०     

९ अपाङ्ग सम्मान कायमक्रम २२५२९ ५० ५०     

१० 
 मनमोहन िोल्डकप रु ५०  

 भलुवा िोल्डकप रु १०  
२२५२९ १,०० १,००     



b'xjL gu/kflnsf ljsf;sf] cfwf/, s[lif, pBf]u, k|ljlw, v]ns'b / Jofkf/ 
 

नगर विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  34 

 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

 स्थानीय क्लबलाइ सामाग्री रु ४० 

११ 
तवद्यालय तथा मदरसाका तवद्याथीहरुलाइ 

छात्रवृत्ती तवतरण 
२२५२९ ७५ ७५     

१२ तवद्यालय भनाम अतभयान २२५२९ ५० ५०     

१३ तवपद व्यवस्थापन २२५२९ २,०० २,००     

१४ 
स्थानीय जात्रा¸ पवम¸ कलासंसृ्कती संरक्षण 

प्रवर्द्मन कायमक्रम 
२२५२९ ७५ ७५     

१५ भ्रमण खर्म २२६१२ ६० ६०     

१६ तवतवध २२७११ २,०० २,००     

१७ जेष्ठ नािररक सम्मान कायमक्रम २७११२ १,०० १,००     

१८ भैपरी आउने खर्म २८९११ ७० ७०     

१९ वडा कायामलयमा फतनमर्र खररद ३१११५ १,०० १,००     

२० समपुरक कोष ३११५१ ३,०० ३,००     

२१ 
तहरा न्यौपानेको घर छेउ टेङ्ग्रा खोलामा 

तटबन्ध तनमामण 
३११५४ १,५० १,५०     

२२ नाला सरसफाइ ३११५८ २,०० २,००     

२३ 

मुस्ततकमको घर अिाडी नालामा होम 

पाइप जडान नालाको पानी पतिम 

नालामा खसाल्ने 

३११५८ १,५० १,५०     

२४ इदिाहको भौततक तनमामण ३११५९ १,५० १,५०     

२५ र्ौधरी टोलमा राधाकृष्ण मखिर तनमामण ३११५९ १,०० १,००     

२६ 
धाती टोलको दतक्षण तफम  पक्की नाला 

तनमामण िने 
३११५९ ५,०० ५,००     

२७ 
नेउलाको घरदेखख तपपल र्ोकसम्मको 

बाटो र नाला तनमामण 
३११५९ ४,०० ४,००     

२८ मदरसा इिाहुलको भौततक तनमामण ३११५९ २,०० २,००     

२९ मुसरी टोलमा तदनाभद्री मखिर तनमामण ३११५९ १,०० १,००     

३० 
महेि खततवडाको घरदेखख ३ नं. 

कल्भटमसम्म पक्की नाला तनमामण िने 
३११५९ ६,०० ६,००     

३१ 
रमाकान्त भट्टराइको घरदेखख उर्द्व 

खततवडको घरसम्म नाला तनमामण 
३११५९ ४,०० ४,००     

३२ 
वडा न ३र ४ को तवर् सावन पैनीमा 

उत्तर दतक्षण नाला तनमामण 
३११५९ १,०० १,००     

३३ 
वडा न ४ तपपल र्ोकदेखख ३ न तसमाना 

तफम  पक्की नाला तनमामण िने 
३११५९ १२,०० १२,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

३४ वडाका तवतभन्न स्थानमा सोलार जडान ३११५९ १५,०० १५,००     

३५ 

तव. तप. आधारभूत तवद्यालयको 

कम्पाउण्डमा माटो पुने र भौततक 

तनमामण 

३११५९ २,०० २,००     

३६ 

तव  तप आधारभूत तवद्यालयको दतक्षण 

तफम  बाट इिाम तमयाको घर हुदै 

मोहमदको घरसम्म पक्की नाला तनमामण 

िने 

३११५९ ५,०० ५,००     

३७ साइरामा मखिर भौततक पुव्ामधार तवकास ३११५९ १,०० १,००     

३८ सहरी स्वास्थ्य कायमक्रम ३११७२ १,०० १,००     

कुल जम्मा ८९,०० ८९,००     
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रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ संर्ार २२११२ ६० ६०     

२ मममत २२२२१ ५० ५०     

३ कायामलय सामान २२३११ १,६० १,६०     

४ छपाई २२३११ १,२० १,२०     

५ पत्रपतत्रका २२३११ २५ २५     

६ ईन्धन २२३१४ ७५ ७५     

७ िुतडया र कुसन बनाउने तातलम २२५१२ १,०० १,००     

८ बु्यटी पालमर तातलम २२५१२ १,०० १,००     

९ तसलाइ कटाइ तातलम २२५१२ १,०० १,००     

१० एडभान्स कम्प्युटर तातलम २२५२९ १,०० १,००     

११ खेलकुद कायमक्रम २२५२९ ५० ५०     

१२ नाला सफाई २२५२९ ३,०० ३,००     

१३ 
परम्पराित कला संसृ्कती स रक्षण 

सम्वर्द्मन कायमक्रम 
२२५२९ ५० ५०     

१४ बाल भेला २२५२९ ५० ५०     

१५ वातावरण संरक्षण २२५२९ ८५ ८५     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१६ स्वास्थ्य सम्बन्धी जनरे्तना कायमक्रम २२५२९ १,०० १,००     

१७ कायमक्रम खर्म २२६१२ ७५ ७५     

१८ तवतवध खर्म २२७११ २,०० २,००     

१९ तवपद व्यवस्थापन कायम २७२१९ १,०० १,००     

२० भैपरी खर्म २८९११ ५० ५०     

२१ 
वडा कायामलयमा मेतसन औजार र 

फतनमर्र 
३११२२ १,०० १,००     

२२ 

िुद्रीदेखख सपन दाइको घर हुदै उमेि 

िोस्वामीको घर जाने बाटो नाला र 

ग्राभेल िने 

३११५१ १८,०० १८,००     

२३ 

थानादेखख कुमार थापाको घर हुदै 

प्रहलाद बसे्नतको घर र थाना पछाडी 

मुसे पररयारको घरदेखख िमु्भ 

अतधकारीको घरसम्म जाने बाटो तपर् 

िने 

३११५१ १०,०० १०,००     

२४ खानेपानी ब्यवस्था टु्यवेल तवतरण कायम ३११५६ ५० ५०     

२५ 

टेम्पो से्टण्ड जाने बाटो नाला र स्याव¸ 

भिवानलाल रौतनयारको घरदेखख दतक्षण 

नाला र ग्राभेल 

३११५९ १०,०० १०,००     

२६ 

तदतलप रौतनयार र तवक्की आनिको 

घरदेखख प्रतवन अग्रहरीको घरसम्म नाला 

तनमामण 

३११५९ ४,०० ४,००     

२७ नालाको िाप तनमामण ३११५९ ३,०० ३,००     

२८ पल्टन सरको टोलमा नाला तनमामण ३११५९ ९,०० ९,००     

२९ राधाकृष्ण मखिर तनमामण ३११५९ ३,०० ३,००     

३० वडाका तवतधन्न सडकहरु मममत ३११५९ ४,०० ४,००     

३१ तवश्रान्ती घाट ३११५९ २,०० २,००     

३२ सडक बत्ती जडान र मममत ३११५९ ४,०० ४,००     

३३ सरस्वती मा तव खेल मैदान मममत ३११५९ २,०० २,००     

कुल जम्मा ९०,०० ९०,००     
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रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ पानी तथा तवजुली २२१११ २० २०     

२ संर्ार २२११२ ८० ८०     

३ मममत सम्भार २२२२१ ६० ६०     

४ छपाई २२३११ १,४० १,४०     

५ पत्रपतत्रका २२३११ २५ २५     

६ से्टसनरी २२३११ १,६० १,६०     

७ ईन्धन २२३१४ १,०० १,००     

८ 
तसलाईकटाई तातलम र तसलाई मेतसन 

खररद िने सम्बन्धमा 
२२५१२ १,०० १,००     

९ 
आधारभूत पत्रकाररता तातलम तथा 

सूर्नाको हक सम्प्कबखन्ध कायमक्रम 
२२५२९ ५० ५०     

१० खेलकुद सामाग्री तवतरण िने सम्बन्धमा २२५२९ ६० ६०     

११ बालबातलकाहरुको लाति कायमक्रम २२५२९ १,०० १,००     

१२ 
मतहला तहंसा तवरुर्द् कायमक्रम से्नह केन्द्र 

संर्ालन सम्बन्धमा 
२२५२९ १,०० १,००     

१३ 

होम डेतलभरीलाई िुन्यमा याउनका 

लाति िभमवती तथा आमाहरुलाई सरे्तना 

कायमक्रम 

२२५२९ ५० ५०     

१४ अनुिमन तथा भ्रमण २२६१२ १,०० १,००     

१५ 
वडाका जनप्रतततनतध तथा कममर्ारीलाई 

अवलोकन भ्रमण 
२२६१९ ५० ५०     

१६ अतथती सत्कार २२७११ ७५ ७५     

१७ तवतवध खर्म २२७११ १,५० १,५०     

१८ 

पंर्ायक आधारभूत प्रा. तव. मा अङ्गे्रजी 

माध्यमको तिक्षक व्यवस्थापन िने 

सम्बन्धमा 

२५३११ २,०० २,००     

१९ 
पंर्ायत आधारभूत तन. मा. तव. अङ्गे्रजी 

माध्यमको तिक्षक व्यवस्थापन 
२५३११ २,०० २,००     

२० जेष्ठ नािररकलाई कम्बल तवतरण २७११२ १,०० १,००     

२१ तवपद व्यवस्थापन कायमक्रम सम्बन्धमा २७२१९ १,०० १,००     

२२ भैपरी आउने खर्म २८९११ ८० ८०     

२३ फतनमर्र खररद ३१११५ १,०० १,००     

२४ मेतसनरी तथा औजार ३११२२ २,०० २,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

२५ 
परदेिी पासवानको घरदेखख रहमुतदमको 

घरसम्म तमक्स तिट्टी हाल्ने 
३११५१ ४,०० ४,००     

२६ 
सडक पेटी थप िरी उच्च बनाउने 

सम्बन्धमा 
३११५१ ४,०० ४,००     

२७ समपुरक कोष ३११५१ ५,०० ५,००     

२८ 
वडाको बाटोमा सडक बत्ती 

ब्यवसस्थापन 
३११५३ २,०० २,००     

२९ 

वडाको तवतभन्न ठाउमा नया तवजुलीको 

पोल लािाउने र पुराना पोलहरुको मममत 

िने 

३११५३ २,०० २,००     

३० 
खानेपानी व्यवस्थापन तथा तवतभन्न 

ठाउमा टु्यवेल जडान 
३११५६ १,०० १,००     

३१ 
नाला सरसफाई िने पुन तनमामण र 

व्यवस्थापन 
३११५८ ४,०० ४,००     

३२ 
सरसफाई कायमक्रम तथा फोहोर कने्टनर 

खररद िने र हाथ धुने स्थान बनाउने 
३११५८ १,०० १,००     

३३ सरसफाई िने सम्बन्धमा ३११५८ १,५० १,५०     

३४ ओम िाखन्तको घेरावेरा सम्बन्धमा ३११५९ १,०० १,००     

३५ 
काली मखिरदेखख दतक्षण पिुपती 

उद्योिसम्म नाला र ग्राभेल तनमामण िने 
३११५९ १८,०० १८,००     

३६ 
िुलाम र रसुलको घरदेखख डोमुको 

पसलसम्म एक ततफम  नाला र ग्राभेल िने 
३११५९ ४,०० ४,००     

३७ 

टेक्चन अग्रवालको घरदेखख तदतलप 

स्वणमकारको घरसम्म एक ततफम  नाला र 

ग्राभेल िनम 

३११५९ ४,५० ४,५०     

३८ 
मोरतङ्गया तमयाको घरदेखख काली 

मखिरसम्म ग्राभेल िने 
३११५९ ४,०० ४,००     

३९ 
राजेि मण्डलको घरदेखख नरतसङ 

हलुवाईको घरसम्म नाला र ग्राभेल िने 
३११५९ ४,०० ४,००     

४० सोलार बत्ती जडान ३११५९ ४,०० ४,००     

कुल जम्मा ८८,०० ८८,००     
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आतथमक वषम : २०७५/७६     बजेट उप िीषमक : दुहवी निरपातलका वडा नं. ७ ( ८०११४४०२२०७)     

रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ बैठक भत्ता २११३४ १,२० १,२०     

२ धारा तवजुली २२१११ ४० ४०     

३ स र्ार २२११२ ७० ७०     

४ मममत सम्भार तथा सवारी साधन मममत २२२२१ १,१० १,१०     

५ मममत सम्भार खर्म २२२९१ १,०० १,००     

६ छपाइ २२३११ १,०० १,००     

७ पत्रपतत्रका २२३११ २० २०     

८ से्टसनरी सामान खररदमा २२३११ १,०० १,००     

९ इन्धन २२३१४ १,५० १,५०     

१० खेलकुद फुटबल प्रततयोतिता २२५२९ ६,५० ६,५०     

११ 
पिुहरुलाइ र्रर्रेको भ्याकतसन खोप 

लिाउने 
२२५२९ १,०० १,००     

१२ 
भलुवा तन. मा. तव.  फसामहीलाइ 

व्यवस्थापन खर्म 
२२५२९ ५० ५०     

१३ 
भलुवा तन. मा. तव. भलुवालाइ व्यवस्थापन 

खर्म 
२२५२९ ५० ५०     

१४ 

मतहला स्वास्थ्य स्वयम सेतवकाका लाति 

खाजा खर्म र बथीङ सेन्टर व्यवस्थापन 

खर्म 

२२५२९ ५,०० ५,००     

१५ 
मतहलालाइ तसलाइकटाइ तातलम २० 

जना र बुतटक तातलम ५ जना 
२२५२९ ५,०० ५,००     

१६ अनुिमन तथा भ्रमण २२६१२ ५० ५०     

१७ अतततथ सतकार २२७११ २० २०     

१८ तवतवध खर्म २२७११ २०       

१९ जेष्ठ नािररक सम्मान कायमक्रम २७११२ १,०० १,००     

२० 
अतत तवपन्न विमका तवद्याथीहरुलाई 

छात्रवृत्ती तवतरण 
२७२११ १,०० १,००     

२१ 
दतलत तपछडा विम जेहेनदार तवद्याथी १२ 

अध्ययन िरेका तवद्याथीलाइ छात्रवृत्ती 
२७२११ १,०० १,००     

२२ तवपद व्यवस्थापन २७२१९ २,०० २,००     

२३ भैपरी आउने खर्म २८९११ १,०० १,००     

२४ 
अनन्त मखिरदेखख पुवम जाने बाटोमा 

ग्राभेल 
३११५१ ३,०० ३,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

२५ तकसनलालको घर जाने बाटो ग्राभेल ३११५१ १,५० १,५०     

२६ 
खदरा खोला तधरेन तवश्वासको घरदेखख 

पतिम नहरसम्म ग्राभेल 
३११५१ ४,०० ४,००     

२७ 
प्रहलाद माझीको घरदेखख सुरज खाँको 

घरसम्म ग्राभेल िने काम 
३११५१ १,२५ १,२५     

२८ 
भलुवा तन मा तव अिाडी खाल्डोमा माटो 

पुने काम 
३११५१ १,५० १,५०     

२९ सन्जीवको घर जाने बाटो ग्राभेल ३११५१ १,२५ १,२५     

३० समपुरक कोष ३११५१ १,०० १,००     

३१ होम पाइप खररद ३११५१ १,५० १,५०     

३२ 
अन्तरामको घरदेखख २०० तमटर 

कालोपते्र 
३११५९ २४,०० २४,००     

३३ कतबर मठमा इट्टा खररद ३११५९ १,५० १,५०     

३४ 
क्रमाित अधुरो तदनाभद्री मखिर तनमामण 

फसामही 
३११५९ १,०० १,००     

३५ क्रमाित सौर्ालय तनमामण फसामही ३११५९ २,०० २,००     

३६ 
पनु्नलाल र दुवै छेतदलालको घर जाने 

बाटो ग्राभेल 
३११५९ १,५० १,५०     

३७ बालतवकास फसामहीमा िौर्ालय तनमामण ३११५९ ७५ ७५     

३८ 
भलुवा तन. मा. तव. फसामहीको 

कम्पाउण्डमा माटो पुने काम 
३११५९ ५० ५०     

३९ 
भलुवा तन. मा. तव. फसामहीमा अधुरो 

मखिर तनमामण 
३११५९ १,२५ १,२५     

४० 
भलुवा तन. मा. तव. भलुवामा सटर सतहत 

२ कोठे भवन तनमामण 
३११५९ ३,०० ३,००     

४१ 
भलुवामा ग्रामथान मखिर मममत समेत 

ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४२ सटर तनमामण फसामही क्रमाित ३११५९ ३,०० ३,००     

४३ 
सहलेि मखिर राधाकृष्ण मखिर र 

ग्रामथान मममत 
३११५९ २,०० २,००     

४४ तसतापुरमा कबरस्थान घेराबेरा िने ३११५९ १,०० १,००     

कुल जम्मा ९१,०० ९१,००     
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आर्थिक वर्ि : २०७५/७६     बजेट उप शीर्िक : दुहवी नगरपार्लका वडा नं. ८ ( ८०११४४०२२०८)     

रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ पानी तथा तवजुली २२१११ ३० ३०     

२ संर्ार २२११२ ९० ९०     

३ मममत सम्भार २२२२१ १,१० १,१०     

४ छपाई २२३११ १,४० १,४०     

५ पत्रपतत्रका २२३११ ५० ५०     

६ से्टसनरी खर्म २२३११ १,६० १,६०     

७ ईन्धन २२३१४ १,०० १,००     

८ 
८ नं वडा कायामलयमा जडान भएका 

वाईफाईलाई तनरन्तरता तदने 
२२४१२ १,०० १,००     

९ 
आतथमक रुपमा तवमपन्न तथा दतलत 

तवद्याथीहरुलाई कम्प्युटर तातलम 
२२५१२ १,०० १,००     

१० 
मतहलाहरुलाई मेतसन सतहत तसलाई 

कटाई तातलम 
२२५१२ २,०० २,००     

११ पिु भ्याखक्सन २२५२२ ५० ५०     

१२ 
४ देखख १० वषमसम्मका बालबातलकालाई 

न्यानो कपडा तवतरण 
२२५२९ २,५० २,५०     

१३ 

एस. ई. ई. पररक्षा तदने दतलत तथा तवपन्न 

विमका तवद्याथीहरुलाई कोतर्ङ क्लासको 

ब्यवस्था 

२२५२९ १,०० १,००     

१४ 
मतहला स्वास्थ्य स्वयम सेतवकाहरुलाई 

साइकल तवतरण 
२२५२९ ५० ५०     

१५ युवाहरुको लाति खेलकुद कायमक्रम २२५२९ १,०० १,००     

१६ तवपद व्यवस्थापन २२५२९ २,०० २,००     

१७ 
सरकारी तवद्यालयमा तवद्याथी भनाम 

प्रोत्साहन 
२२५२९ ५० ५०     

१८ भ्रमण खर्म २२६१२ १,५० १,५०     

१९ 
मतहला स्वास्थ्य स्वयमसेतवकालाई 

अवलोकन भ्रमण 
२२६१९ ५० ५०     

२० अततथी सत्कार २२७११ ७५ ७५     

२१ तवतवध खर्म २२७११ १,५० १,५०     

२२ 
स्वास्थ्य स्वयम् सेतवकाहरुलाई खाजा 

खर्म 
२५३१२ ८४ ८४     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

२३ 
सोनापुर स्वास्थ्य र्ौकीका करारका 

कममर्ारीलाई पाररश्रतमक 
२५३१२ ५,०४ ५,०४     

२४ पिु उपर्ार केन्द्रलाई सामाग्री खररद २५३१५ ७२ ७२     

२५ 

जेष्ठ नािररक दतलत एकल मतहला तथा 

अपाङ्गता भएका ब्यक्त्त्तीहरुलाई न्यानो 

कपडा तवतरण 

२७११२ ३,५० ३,५०     

२६ 
वडा कायामलयमा जेष्ठ नािररक तवश्राम 

िृह तनमामण 
२७११२ ५० ५०     

२७ 
तवषु्ण मा. तव., तव. तप. प्रा. तव. का 

तवद्याथीहरुलाई छात्रवृत्ती 
२७२११ १,०० १,००     

२८ ८ नं. वडा कायामलयको घर भाडा २८१४२ १,८० १,८०     

२९ भैपरी आउने खर्म २८९११ ८० ८०     

३० 
कासी साहको घरदेखख तिवबाबा 

मखिरसम्मको बाटो कालोपते्र िने 
३११५१ ५,०० ५,००     

३१ 
िौरी र्ौधरीको घरदेखख रौदी माझीको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िनम 
३११५१ १,५० १,५०     

३२ 
मलङ्वा मखिरदेखख टेङ्गरा खोलाको 

पुलसम्मको बाटो कालोपते्र 
३११५१ ५,०० ५,००     

३३ 
राजकुमार िमामको घरदेखख ओम 

प्लईउड िेटसम्मको बाटो कालोपते्र 
३११५१ ५,०० ५,००     

३४ समपुरक कोष ३११५१ ९,०० ९,००     

३५ 
सोनापुर र्ोकदेखख नहरसम्म दुवै तफम  

पक्की नाला र ग्राभेल िने 
३११५१ १०,०० १०,००     

३६ पोल बत्ती जडान ३११५३ २,०० २,००     

३७ सावमजतनक स्थलहरुमा टु्यवेल जडान ३११५६ १,०० १,००     

३८ 
उदा र्ौधरीको पसलदेखख ३ नं वडाको 

तसमानासम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

३९ 
कृषकहरुलाई होमपाईप खररद तथा 

तवतरण 
३११५९ २,०० २,००     

४० 
घुरणको घरदेखख सुतनल सरदारको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४१ 
जवालाल माझीको घरदेखख पोखरेल 

टोलसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ २,०० २,००     

४२ 
जावेदको घरदेखख सातहदको घरसम्मको 

बाटो ग्राभेल 
३११५९ १,०० १,००     
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र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

४३ 
तदपक राईको घरदेखख दाहालको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४४ 
तधरेन र्ौधरीको घरदेखख तिवबाबा 

मखिरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,५० १,५०     

४५ 
नहरदेखख कमला बुढाथोकीको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४६ 
बरतपपल टोलदेखख आश्वत खततवडाको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४७ 
युनुस तमयाको घरदेखख धनकुमारी 

खत्रीको घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,५० १,५०     

४८ 
रमजानको घरदेखख समसुलको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

४९ 
रामनारायण टोलको रामजानकी मखिर 

तनमामण क्रमाित 
३११५९ १,५० १,५०     

५० 
वालेश्वर र्ौधरीको हालको घर अिाडीको 

र्ौतारो मममत 
३११५९ १,०० १,००     

५१ तिवा टोलको तिवबाबा मखिर मममत ३११५९ ७५ ७५     

५२ 
स्वास्थ्य र्ौकीको एमु्बलेन्स पातकम ङ र 

टहरा तनमामण िणम 
३११५९ १,०० १,००     

५३ 
सोनापुर र्ोकदेखख पुवमको मखिदमा 

मतहला सौर्ालय तनमामण 
३११५९ १,०० १,००     

कुल जम्मा ९५,०० ९५,००     

 

आर्थिक वर्ि : २०७५/७६     बजेट उप शीर्िक : दुहवी नगरपार्लका वडा नं. ९ ( ८०११४४०२२०९)     

रकम रू. हजारमा 

नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ स्वयमसेतवकालाई खाजा भत्त्ता २११३९ १,५६ १,५६     

२ पानी तथा तवजुली २२१११ ४० ४०     

३ संर्ार २२११२ ८० ८०     

४ मममत सम्भार २२२२१ १,१० १,१०     

५ छपाई २२३११ १,४० १,४०     
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६ पत्रपतत्रका २२३११ ५० ५०     

७ से्टसनरी खर्म २२३११ १,५० १,५०     

८ ईन्धन २२३१४ १,०० १,००     

९ करारका कममर्ारीका लाति २२४१९ ४८ ४८     

१० भ्रमण खर्म २२६१२ १,५० १,५०     

११ अततथी सत्कार २२७११ ७५ ७५     

१२ तवतवध २२७११ १,५० १,५०     

१३ 
पिुपतत आधारभूत तवद्यालय तभत्र माटो 

भरोटको काम 
२५३११ १,०० १,००     

१४ तवपद व्यवस्थापन २७२१९ २,०० २,००     

१५ भैपरी आउने खर्म २८९११ ८० ८०     

१६ 
बेङि री मुसहरी टोल जाने बाटोको पुल 

फरातकलो पाने 
३११५१ २,०० २,००     

१७ समपुरक कोष ३११५१ २,९६ २,९६     

१८ 
अततक्रमण िररएका सावमजतनक बाटाहमरु 

छुट्याउनका लाति 
३११५९ १,०० १,००     

१९ 
इस्रायलको घरदेखख जामे मखिदसम्म 

रहेको पोखरीमा के्रटीङ िने 
३११५९ ३,०० ३,००     

२० 
एनुलको घरदेखख तपरौको घरसम्मको 

बाटो ग्राभेल 
३११५९ १,०० १,००     

२१ िदीघट्टा टोलमा तदनाभद्री मखिर तनमामण ३११५९ १,०० १,००     

२२ 
घुरन तव क को घरदेखख प्रभुको 

घरसम्मको बाटो ग्राभेल िने 
३११५९ १,०० १,००     

२३ 
नारायणी सामुदातयका भवन तनमामण 

क्रमाित 
३११५९ १,०० १,००     

२४ 
पंर्लाल टोलको रामजानकी मखिर 

तफतनतसङ िने 
३११५९ १,५० १,५०     

२५ 

पंर्लालको घरदेखख पतिम पिुपती 

आधारभूत तवद्यालयसम्मको बाटोमा 

पक्की नाला तनमामण िने 

३११५९ ४,०० ४,००     

२६ 
पुवम कबरस्तान अिाडीको बाटोमा पक्की 

नाला तनमामण 
३११५९ २,५० २,५०     

२७ पतिम कब्रस्तान घेराबेरा िने क्रमाित ३११५९ १,०० १,००     

२८ 
फारुकी मखिदमा घेराबेरा तथा 

िौर्ालय तनमामण 
३११५९ २,०० २,००     

२९ 
तफदा हुसेनको घर अिाडीको मुखिम 

सामुदातयक र्ौतारौ तनमामण 
३११५९ २,०० २,००     

३० 
बेङ्गरी टोलको पोखरीमा के्रटीङ िने 

काम 
३११५९ ३,०० ३,००     

३१ बेङ्गरी टोलको बस्ती सामुदातयक भवन ३११५९ २,०० २,००     
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तनमामण िने 

३२ 
बेङि ी टोलको राधाकृष्ण मखिरको 

घेराबेरा िने काम 
३११५९ ३,०० ३,००     

३३ 
बेलाल पखिक सु्कलमा भवन तनमामण 

िने 
३११५९ ५,०० ५,००     

३४ 
मदर सुतल बनातमा र्ार कोठे भवन 

तनमामण क्रमाित 
३११५९ १०,०० १०,००     

३५ 
मदरसा तबतलिुल इिाममा र्ार कोठे 

भवन तनमामण िने क्रमाित 
३११५९ ९,०० ९,००     

३६ 

मेन सडक फतजलको घरदेखख पतिम 

नहरसम्मको बाटोमा पक्की नाला तनमामण 

िने 

३११५९ ३,०० ३,००     

३७ मुखिमहरुको इदिाह घेराबेरा िने काम ३११५९ २,०० २,००     

३८ 

मोतहम तमयाको घरदेखख पतिम रामिंज 

िाखा निरसम्मको पक्की नाला तनमामण 

िने क्रमाित 

३११५९ ६,१५ ६,१५     

३९ 
रतहमको घरदेखख दतक्षण मुसहरी टोलमा 

पक्की नाला तनमामण िने 
३११५९ २,०० २,००     

४० 

सप्तररया टोलको बजरङ्गबली 

मखिरदेखख तव. तप. वन जाने बाटोमा 

पक्की तनमामण िने 

३११५९ ३,०० ३,००     

४१ 

सातवक वडा नं ४ को तिर्द् हनुमान 

मखिर तभत्र सामुदातयक भवन तनमामण 

क्रमाित 

३११५९ १,१० १,१०     

४२ 
हसनपुरको छोटी मखिद घेराबेरा िने 

काम 
३११५९ १,५० १,५०     

कुल जम्मा ९३,०० ९३,००     

 

आतथमक वषम : २०७५/७६     बजेट उप िीषमक : दुहवी निरपातलका वडा नं. १० ( ८०११४४०२२१०)     

रकम रू. हजारमा 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

 अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

१ मतहला स्वयम सेतवकालाइ भत्ता २११३९ १,३२ १,३२     

२ स र्ार २२११२ ७० ७०     

३ मममत सम्भार २२२२१ १,५० १,५०     

४ छपाइ २२३११ १,२० १,२०     

५ से्टसनरी २२३११ १,८० १,८०     

६ इन्धन २२३१४ १,०० १,००     



b'xjL gu/kflnsf ljsf;sf] cfwf/, s[lif, pBf]u, k|ljlw, v]ns'b / Jofkf/ 
 

नगर विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  46 

 

र्स.नं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम 
खचि 

शीर्िक 

र्वर्नयोजन 

रु. 

 अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

७ मतहला तसलाइ कटाइ र बुतटक तातलम २२५१२ १,५० १,५०     

८ 

जैतवक तथा अिामतनक खेतीको १ तदने 

तातलम २२५२२ २० २०     

९ मकै खेती कायमक्रम २२५२२ १,२५ १,२५     

१० इदिा व्यवस्थापन २२५२९ ५० ५०     

११ खेलकुद तथा खेल सामाग्री तवतरण २२५२९ १,०० १,००     

१२ 

बालबातलकालाइ १ तदने अततररक्त 

तक्रयाकलाप २२५२९ ६० ६०     

१३ मतहला तहंसा सम्बन्धी १ तदने िोष्ठी २२५२९ २० २०     

१४ 

तवतभन्न जनजाती भाषा स सृ्कती र क्षमता 

तवकास कायमक्रम २२५२९ १,५० १,५०     

१५ अनुिमन तथा भ्रमण खर्म २२६१२ १,१० १,१०     

१६ पदातधकारी अवलोकन भ्रमण २२६१२ २,५० २,५०     

१७ तवतवध खर्म २२७११ २,०० २,००     

१८ तवद्यालयलाइ पङ्खा खररद २५३११ ७५ ७५     

१९ तवपद व्यवस्थापन २७२१९ १,०० १,००     

२० भैपरी आउने खर्म २८९११ ७० ७०     

२१ फतनमर्र तथा फतनमतसङ व्यवस्थापन ३१११५ २,०० २,००     

२२ जनता मा तव को खेल मैदान ३११५१ १,०० १,००     

२३ टेङ्ग्रा खोलाको के्रतटङ ( िढी टोल) ३११५१ १,५० १,५०     

२४ बुर्द् र्ौकदेखख उत्तर बाटो तनमामण ३११५१ २०,०० २०,००     

२५ समपुरक कोष ३११५१ ४,०० ४,००     

२६ होम पाइप खररद ३११५१ १,५० १,५०     

२७ तवतभन्न स्थानको नाला सरसफाइ ३११५८ १,०० १,००     

२८ सरसफाइ कायमक्रम ३११५८ २,५० २,५०     

२९ एकादिी मखिर ३११५९ १,५० १,५०     

३० घोडघडा बाटो तनमामण ३११५९ १,५० १,५०     

३१ 

तटमाइ मािम तभतसदेखख िोतबिको घर 

उत्तर ितनर्रको घरसम्म बाटो तनमामण ३११५९ ४,०० ४,००     

३२ तटमाइ मािम सतहद िेट तनमामण ३११५९ ४,०० ४,००     

३३ डुम्राहा ग्रामथान ३११५९ १,७५ १,७५     

३४ 

दुहबी न पा वडा न १० को बाटोघाटो 

नाला टहरा घेराबेरा मममत सम्भार ३११५९ ४,०० ४,००     

३५ तदनाभद्री मखिर तनमामण ३११५९ २,०० २,००     

३६ 

नहरदेखख िोपाल साहको घरसम्म बाटो 

तनमामण ३११५९ १,६८ १,६८     
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३७ 

भुखनको घरदेखख धनुष्णासम्मको बाटो 

ग्राभेल ३११५९ १,०० १,००     

३८ रामजानकी देवता मखिर ३११५९ १,७५ १,७५     

३९ तव. तप. सु्कल बाटो ग्राभेल ३११५९ ३,०० ३,००     

४० तिव मखिर घेराबेरा ३११५९ १,०० १,००     

४१ 

संयुक्त्त्त युवा क्लब सामुदातयक भवन 

तनमामण ३११५९ १,७५ १,७५     

४२ स्वास्थ्य र्ौकी भवन तनमामण क्रमाित ३११५९ ३,०० ३,००     

४३ साइ मखिर ३११५९ ५० ५०     

४४ सोलार बत्ती जडान ३११५९ ८,०० ८,००     

४५ तसमररया ग्रामथान ३११५९ १,७५ १,७५     

कुल जम्मा ९८,०० ९८,००     
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तह 

१ बैठक भत्ता २११३४ २,१६ २,१६     

२ धारा तवजुतल २२१११ ४० ४०     

३ स र्ार २२११२ ८० ८०     

४ मममत सुधार तथा सवारी साधन मममत २२२२१ १,१० १,१०     

५ छपाइ २२३११ १,०० १,००     

६ पत्रपतत्रका २२३११ १५ १५     

७ से्टसनरी सामान खररद २२३११ १,०० १,००     

८ इन्धन २२३१४ १,५० १,५०     

९ प्रातवतधक कममर्ारी करार २२४११ १,३५ १,३५     

१० 

भेटेररनरी र्रण तथा पिु आहार 

व्यवस्थापन सम्बन्धी ३ तदने तातलम २२५१२ १,२० १,२०     

११ 

लतक्षत विम तातलम¸ िोष्ठी¸ भ्रमण आदी 

तनणमय अनुसार २२५१२ ५,०० ५,००     

१२ 

कृतष उन्नत तवउतवजन तवतरण तथा 

तातलम कायमक्रम २२५२२ १,०० १,००     
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१३ 

र्रर्रे भ्यािुते रोि तवरुर्द् भ्याखक्सन 

कायमक्रम २२५२२ ६५ ६५     

१४ जौ घाँस तवउतवजन तवतरण कायमक्रम २२५२२ ४० ४०     

१५ तटयोसेन्टी घाँस तवउ तवतरण कायमक्रम २२५२२ ४० ४०     

१६ पिु स्वास्थ्य तितवर २२५२२ १,०० १,००     

१७ 

कृषक तथा पदातधकारीहरुलाई 

अवलोकन भ्रमण २२५२९ ४,०० ४,००     

१८ ग्राम प्रा. तव. तवद्यालय सुधार कायमक्रम २२५२९ १,५० १,५०     

१९ 

िोपाल मा. तव. तवद्यालय सुधार तथा 

खेलकुद कायमक्रम २२५२९ ५,०० ५,००     

२० दुिाम प्रा. तव. तवद्यालय सुधार कायमक्रम २२५२९ २,०० २,००     

२१ 

बथीङ सेन्टर स र्ालन तथा स्वयं सेतवका 

प्रोत्साहन २२५२९ ३,९२ ३,९२     

२२ 

मेलतमलाप कायामलय स र्ालन 

व्यवस्थापन २२५२९ १,०० १,००     

२३ अनुिमन तथा भ्रमण २२६१२ १,५० १,५०     

२४ अतततथ सत्कार २२७११ ७५ ७५     

२५ तवतवध खर्म २२७११ १,५० १,५०     

२६ तवपद व्यवस्थापन २७२१९ २,०० २,००     

२७ भैपरी आउने खर्म २८९११ १,१७ १,१७     

२८ सवारी साधन खररद ३११२२ ३,०० ३,००     

२९ पिु उपर्ारका लाति औषधी खररद ३११३१ ३५ ३५     

३० मुसहरी टोलमा माटो पुने कायम ३११५१ २,०० २,००     

३१ 

सत्नतडया पैनी भट्ठादेखख दतक्षण 

तसमरबोना पतिम ३११५१ १,०० १,००     

३२ समपुरक कोष ३११५१ ५,०० ५,००     

३३ 

वृर्द्ाश्रम टेङ्ग्रा खोला पैनी मममत 

सडकको पाइप डाउन िने ३११५५ ३,०० ३,००     

३४ 

आवश्यकताका आधारमा खानेपानी 

टु्यबेल जडान ३११५६ १,२० १,२०     

३५ दुिाम मखिर क्रमाित तनमामण ३११५९ ४,०० ४,००     

३६ 

तदनाभद्री मखिर सातवक वडा न ५ र ९ 

को क्रमाित तनमामण ३११५९ २,०० २,००     

३७ रामजानकी मखिर क्रमाित तनमामण ३११५९ २,०० २,००     

३८ साइ मखिर सातवक वडा न  ७ को ३११५९ २,०० २,००     
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क्रमाित तनमामण 

३९ सामुदातयक भवन क्रमाित तनमामण ३११५९ ४,०० ४,००     

४० 

सौयम उजाम सडक बत्ती आवश्यक ठाँउमा 

तनणमय अनुसार ३११५९ ५,०० ५,००     

४१ 

तसमररया तसमानादेखख दतक्षण कृतष 

सडक स्तरेान्नती िने ३११५९ २०,०० २०,००     

४२ 

बालतबकास मममत आवश्यकताको 

आधारमा ३११७२ १,०० १,००     

कुल जम्मा ९९,०० ९९,००     

 

     cf=a=@)&%÷)&^ sf] nflu j8f g+= !@ af6 k]z ePsf of]hgfx? 

-?=xhf/df_ 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 
lalgof]lht 

ah]6 
s}lkmot 

cfly{s ljsf;   

! afv|f kfng, df5f kfng / t/sf/L v]lt tflnd 
           

1,00  
;+3, ;+:yf 

@ 
j8f leq /x]sf ;xsf/L ;+:yfsf kbflwsf/Lx?sf] Ifdtf 

ljsf; tflnd 

            

50  

g=kf÷j8f 

sfof{no 

# s[lif,ko{6g / ;xsf/Lsf If]qsf] cjnf]sg e|d0f 
           

2,50  

g=kf÷j8f 

sfof{no 

$ kz' cf}iflw vl/b 
            

70  
 

 hDdf 
         

4,70  
 

 ;fdflhs ljsf;   

! 
vfg]kfgL ;/;kmfO{ cGtu{t k"0f{ ;/;kmfO{ 6f]n 3f]if0ff 

ul/g] !)) 3/ w'/Lsf vfg]kfgLsf 6\o'j]n 9nfg ug]{  

           

4,00  
WWASHCC 

@ k"0f{ ;/;kmfO{ ;DaGwL ljljw sfo{qmd ;+rfng ug]{    1,00  WWASHCC 

# 
j8f sfof{nosf ljlwGg :yfgdf cfjZostf klxrfg u/L 

#) yfg vfg]kfgLsf 6\o'j]n h8fg ug]{ 

           

3,50  
WWASHCC 
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qm=;= cfof]hgfsf] gfd 
lalgof]lht 

ah]6 
s}lkmot 

$ 
ljleGg hfthftLx?sf] hflto ;+:s[lt emNsg] ;f+:s[lts 

sfo{qmd ;+rfng ug]{ 

            

53  
;+3 ;+:yf 

% 
l;tfk'/ ;f]daf/] xf6sf] /fdhfgsL dlGb/sf] lgdf{0f sfo{ 

k'/f ug]{ . 

           

1,00  
p=;= 

^ ;fljs j8f g+= # sf] nIdL dlGb/sf] lgdf{0f sfo{ k"/f ug]{ 
           

4,00  
p=;= 

& cgGt eujfgsf] dlGb/ lgdf{0f sfo{ k"/f ug]{ 
           

3,50  
p=;= 

* u|fdwfdL yfgsf] ejg lgdf{0f sfo{ k"/f ug]{ 
           

1,00  
p=;= 

( 
;fljs j8f g+= * sf] Obufsf] sDkfp08jfn / hldg 

9nfg ug]{ 

           

1,50  
p=;= 

!) ;fljs j8f g+= # sf] Obuf Joj:yfkg 
           

1,00  
p=;= 

!! o"jf v]ns'b 
           

1,00  
;+3, ;+:yf 

!@ dlxnfx?sf] nflu rKkn tyf Jofu agfpg] tflnd 
           

100  
;+3, ;+:yf 

!# 
gful/s ;r]tgf s]Gb|sf dl;xnfx?sf] nflu ;km{ agfpg] 

tflnd 

            

50  
;+3, ;+:yf 

!$ ckfË ePsf JolQmx?nfO{ Rofp v]tL tflnd 
            

50  
;+3, ;+:yf 

!% h]i7 gful/s ;Ddfg sfo{qmd 
           

50  
;+3, ;+:yf 

!^ 
dw]zL, d'l:nd lk58f ju{, hghftLx?nfO{ l;k ljsf; 

tflnd  

            

50  
;+3, ;+:yf 

!& cflbjf;L hghftLsf nflu l;k ljsf; tflnd 
            

50  
;+3, ;+:yf 

!* blnt hghftLsf nflu l;kljsf; tflnd 
            

50  
;+3, ;+:yf 

!( 
ul/j;Fu ljz]Zj/ sfo{qmdsf / gful/s ;r]tgf s]Gb|sf 

;b:ox?sf] lhljsf]kfh{gsf] nflu d'9f agfO{ tflnd 

           

1,00  
;+3, ;+:yf 

@) lzIff Joj:yfkg    3,41  ;+3, ;+:yf 

@! :jf= rf}sL Joj:yfkg 
            

3,60  
;+3, ;+:yf 
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qm=;= cfof]hgfsf] gfd 
lalgof]lht 

ah]6 
s}lkmot 

@@ :jf= rf}sL :jLk/ kfl/>lds k|ltdlxgf ?= #%)) 
            

42  
 

@# dlxnf :jo+;]ljsf k|f]T;fxg k|ltdlxgf ?= %)) 
           

1,14  
 

@$ o"jf tyf afn Snjx?sf] Ifdtf ljsf; tflnd 
            

50  
;+3, ;+:yf 

 hDdf 
         

3,610  
 

k"jf{wf/ ljsf;   

! 
cDa/ s6'jfnsf] 3/ b]lv pQ/ gx/ ;Dd / u|fd yfgb]lv 

pQ/ s[lif af6f] ;Dd l;df+sg u/L u\fe]n ug]{ .  

           

4,00  
   p=;= 

@ 
ljGb]Zj/ d]xtfsf] 3/ glhs O§f h8fg u/L xf]dkfOk 

lgdf{0f ug]{ 

           

3,50  
p=;= 

# 
sflz/fd rf}w/Lsf] 3/b]lv pQ/ tfdfË 6f]n ;Ddsf] af6f] 

u|fe]n 

           

5,00  
p=;= 

$ jh/+ujnL rf}s klZrd l;tf p/fjsf] 3/ ;Ddsf] af6f]u|fe]n    3,00  p=;= 

% 
j8f sfof{nosf ljleGg :yfgdf cfjZostf klxrfg u/L 

#) yfg xf]dkfok h8fg ug]{ . 

           

4,33  
p=;= 

^ 5]bLnfn ;fxsf] 3/ k"j{ x'Fb} blIf0f gx/ ;Ddsf] af6f] u|fe]n    2,00  p=;= 

& 
/fdhfgsL dlGb/ b]lv klZrd l;;'jf gx/ rf}s ;Ddsf] 

af6f] u|fe]n 
   4,00  p=;= 

* kjg ofbjsf] 3/ b]lv blIf0f gx/ ;ddsf] af6f] u|fe]n    2,00  p=;= 

( gGb s'df/sf] 3/ b]lv k"j{ vf]nf ;Ddsf] af6f] u|fe]n    3,00  p=;= 

!) j8f sfof{no ejg lgdf{0f sfo{ k'/f ug]{    4,00  p=;= 

!! 
j8f sfof{nosf] ljleGg :yfgsf] af6f] dd{t ug{ :yfgsf] 

klxrfg u/L dd{t ;Def/ ug]{ 
   5,00  p=;= 

 hDdf    3,983   

jftfj/0f tyf ljkt Joj:yfkg   

! ljkt Joj:yfkg    4,00  ;ldlt 

 hDdf    4,00   

;+:yfut ljsf; tyf ;]jf k|jfx   

! gful/s j8fkq Joj:yfkg      27  j8f sfof{no 
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qm=;= cfof]hgfsf] gfd 
lalgof]lht 

ah]6 
s}lkmot 

@ kl~hs/0f Joj:yfkg     25  j8f sfof{no 

# 6f]n ljsf; ;+:yf u7g    1,00  j8f sfof{no 

$ 
6f]n ljsf; ;+:yf tyf pkef]Qmf ;ldltsf kbflwsf/Lsf] 

nflu Ifdtf ljsf; tflnd 
   1,00  j8f sfof{no 

 hDdf    2,52   

ljlQo Joj:yfkg / ;'zf;g   

! ;fdflhs kl/If0f     30  j8f sfof{no 

@ c=n]=k= tyf n]=k= Joj:yfkg     20  j8f sfof{no 

 hDdf     50   

sfof{no ;+rfng / k|zf;lgs -rfn' tkm{ _   

! sfof{no ;+rfng    3,00  j8f sfof{no 

@ d]l;g/L ;fdfg vl/b    40  j8f sfof{no 

# OGwg     24  j8f sfof{no 

$ ;+rf/     24  j8f sfof{no 

% kqklqsf     12  j8f sfof{no 

^ ljB't dxz'n     30  j8f sfof{no 

& ljljw    2,00  j8f sfof{no 

* sfo{qmd e|d0f      60  j8f sfof{no 

( cg'udg tyf d"NofÍg vr{     1,00  j8f sfof{no 

!) ;]jf tyf k/fdz{ vr{     50  j8f sfof{no 

!! sfof{no Joj:yfkg  kmlg{r/ vl/b    2,00  j8f sfof{no 

!@ k|fljlws ;xfos sd{rf/L Joj:yfkg    1,95  j8f sfof{no 

 hDdf rfn' tkm{   12,35   

 rfn' tkm{   12,35   

 k"hLut tkm{   87,65   

 hDdf ljlgof]lht ah]6   1,00,00   
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j8faf6 dfFu e} cfPsf lgDg cg';f/sf of]hgfx? g=kf= nfO{ cGo s'g} ;|f]taf6 /sd 

pknAw ePdf ;~rfng ul/g]5 .  

j8f g+= $ 

l;=g+= of]hgfsf] gfd 

1 j'l9u+uf lj>fGtL cfo{3f6 lgdf{0f 

2 6\of+u|f vf]nf s6fg lgoGq0f 

3 6dfsfGt e6\6/fO{sf] 3/b]lv p4j vltj8fsf] 3/;Dd gfnf lgdf{0f 

4 j'l9vf]nf s6fg lgoGq0f 

5 $ g+= j8f lkknrf]sb]lv # g+= l;dfgf;Dd kSsL gfnf lgdf{0f 

6 Hfdhd rf]sb]lv lkkn rf]s;Dd kSsL gfnf lgdf{0f 

7 kz'xf6 Joj:ufkg 

8 nfu"cf}ifw lgoGq0f ;DjlGw ;r]tgf sfo{s|d 

9 j'l6s tfnLd dlxnfsf nfuL 

10 lszf]/ lszf]/L tfnLd 

11 # dlxg] u|fdL0f :jf:Yo sfo{stf{ tfnLd 

12 sDKo"6/ dd{t tfnLd 

13 xfp; jfol/8= tfnLd # dlxg] 

14 j'9Lvf]nf 5]p j[Iff/f]0f 

15 cfO{;f d:hLb lgdf{0f 

16 sj/:yfg 3]/fj]/f / s6fg lgoGq0f / 

17 lj=lk= cfwf/e't ljBfnosf] ef}lts lgdf{0f 

18 ;fd'bfoLs ejg lgdf{0f 

19 /fwfs[i0f dlGb/ lgdf{0f 

20 lbgf eb|L dlGb/ lgdf{0f 

21 sj8{xn k5f8L 6\of+u|f vf]nf s6fg lgoGq0f 

22 j8f sfof{no ejg lgdf{0f 

23 $ g+= j8f lkknrf]sb]lv blIf0f l;tf j:g]tsf] 3/ # g+= j8fsf] l;dfgf;Dd gfnf 
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l;=g+= of]hgfsf] gfd 

24 wftL 6f]nsf] jf6f]df gfnf lgdf{0f 

25 ljleGg 6f]ndf ;f]nf/ h8fg 

 

j8f g+= %  

qm=;= cfof]hgfx? 

1 rf}tf/fb]lv zlxb kfs{  x'Fb} gx/;Dd sfnf]kq] 

2 ;fx ;]jf ;ldltb]lv /d]z s'df/ /f}lgof/sf] 3/;Dd gfnf ± :nfk ± u|fe]n 

3 czf]s ho:jfnsf] k;nb]lv klZrd xg'dfg dlGb/ x'b} gx/;Dd hfg] ;8s sfnf]kq]  

 

j8f g+= ^  

qm=;= cfof]hgfsf] gfd  

1 ;lxb u]6 agfpg] ;DaGwdf  

2 bfgfnfn uf]:jfdLsf] 3/b]lv uf]ljGb ofbjsf] 3/;Dd gfnf / u|fe]n 

3 cf]dzflGtsf] cuf8Lb]lv ;lGhj xn'jfOsf] 3/;Dd PsftkmL{ gfnf lgdf{0f / u|fe]n 

4 j8fsf] ljleGg af6f] dd{t ug]{ ;DaGwdf  

5 lgns07 kf]bf/sf] 3/b]lv ;'/]g kf]bf/sf] 3/;Dd PsftkmL{ gfnf / u|fe]n 

6 uf]ljGb ul0fgfy lzjdlGb/ dd{t ;DaGwdf  

7 lzj dlGb/ lgdf{0f sfo{ ;DaGwdf  

8 clg?b| xn'jfOsf] 3/b]lv Zofdb]j uf]:jfdLsf] 3/;Dd gfnf / u|fe]n  

9 /fwfs[i0f dlGb/ ejg ;DaGwdf  

10 /fs]z k|wfgsf] 3/b]lv wg/fh d08nsf] 3/;Dd PstkmL{ gfnf / u|fe]n 

11 l;l; l6=le laleGg 7fpdf h8fg ug]{ ;DaGwdf  

 

j8f g+= &  

  of]hgfx?    

1 b'xaL g=kf j8f g+= & sf] j8f sfof{nob]lv blIf0f e6\6L 6f]n;Dd sfnf] kq] ug]{ sfo{  
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2 b'xaL g=kf j8f g+= !! tgd'gfsf] l;dfgfb]lv lj/r/0f vfFsf] 3/;Dd u|fe]n ug]{ sfo{  

3 en'jf uf]N8sk :~rfng x'g] v]n d}bfg dd{t  

4 uf]N8]g kfs{ hfg] gx/sf] af6f] kf;dfg 6f]n ;Dd u|fe]n  

5 kf;dfg 6f]n hfg] af6f]df gof k'n lgdf{0f  

 

j8f g+= * 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd  

1 a'l9 vf]nf lj>fd3f6 Joj:yfkg ug]{ sfd  

2 ;f]gfk'/b]lv :jf:Yo rf}sL;Ddsf] af6f] gfnf ;lxt sfnf]kq] ug]{ . 

3 sbduf5L rf]sb]lv vgf/ l;dfgf;Ddsf] af6f] gfnf ;lxt sfnf]kq] ug{] . 

4 h'6 ldn rf]sb]lv klZrd ( g+ j8fsf] l;dfgf;Dd gfnf ;lxtsf] af6f] sfnf]kq] ug{] . 

5 ;fj{hlgs :ynx?df zf}o{ alQ h8fg ug{] sfo{ . 

 

j8f g+= (  

qm=;= cfof]hgfsf] gfd  

1 j8f g+= *÷( sf] :jf:Yo rf}sLdf aly{ª ;]G6/df tNnf yk ug]{ sfd   

2 :jf:Yo :jo+;]jLsfx?sf] vfhf eQf pknAw u/fpg]   

3 vf]k s]Gb|sf] nflu kmlg{r/ / clt cfjZos ;dfu|L vl/b / ejg lgdf{0f  

4 lji0f' df=lj=df % sf]7] ejg lgdf{0f  

5 
6]ªu|f vf]nf b]vL -j8f g+= ( _ b'xaL @,#,* sf] sf];L /fhdfu{sf] h]l;; ejg ;Ddsf] af6f] 

sfnf] kq] ug]{ sfd  

6 lj=lk= ejg Aoj:yfkg ug]{ sfo{ 

7 /fd k|;fb dl/ssf] 3/ b]lv blIfg kz'klt cfwf/e't ljBfno x'b} /fduh+ zfvf gx/ x'g] 

d'naf6f] kSsL gfnf ;lxt u|fe]n ug]{  
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8 a]ª/Lsf] cf]d k|sf; ;fxsf] 3/b]lv ;d;fg 3f6 x'b} ;lnd 6f]nsf] /fduh+ zfvf gx/ 5'g] 

af6f] gfnf ;lxt af6f] u|fe]n ug]{  

9 /fwfs[i0f dlGb/ a]ª/Lsf] wd{zfnf ejgnfO{ lkmlgl;ª ug]{  

10 :jf:Yo :jo+;]jLsfx?sf] vfhf eQf pknAw u/fpg]   

11 db/;f tjflnu'n O:nfdsf] -agft_ dlxnf :s'n !% sf]7] ejgsf] 5t sfo{  

12 :jf:Yo rf}sL j8f g+= ( sf] dfFu ;fy} ejg lgdf{0f  

13 kz'klt cfwf/e't k|f=lj=sf] ejg lgdf{0f 

 

j8f g+= !)  

qm=;= cfof]hgfsf] gfd  

1 cfk?kL  lzj dlGb/ ;fd'bflos ejg lgdf{0f j|mdfut 

2 l6dfO dfu{ 8«]g tyf sfnf]kq] 

3 a'4 rf]s b]lv pQ/ sfn]kq]  

4 hgtf pRR df=ljsf] ;ldIff xn lgdf{0f  

5 
Og?jf /f]8sf] /fdu+h zfvf blIf0f 8'd|fxf x'b} wg'igf vf]nf ;Dd sfnf] kq] ug 

6 6]ª\u|f vf]nf ;fljs j8f g+ &,$,* vf]nf lgoGq0fsf] nfuL s|]l6ª 

7 
ljtf{ k}lgdf sne6 lgdf{0f 

8 
;fljs j8f g= # lzjnfnsf] 3/b]lv k'j{ sndltofsf] 6f]n x'b} b'xaL ( hf]8\g] af6f];Dd 

u|fe]n 

9 b'xaL g=kf j8f g= !) sf] a'4 rf]s / gx/ rf]ssf] ahf/ Joj:yfkg  

10 b'xaL g=kf j8f g= !) sf] vfg]kfgL Joj:yfkg   

 

j8f g+= !! 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd  

! l;dl/ofb]lv blIf0f s[lif ;8s sfnf]kq] ug{] sfo{ .  

@ 6+]u|fvf]nf j[4f>d jfFwafFwL ljtf{ k}gLjf6 l;rfO{  . 
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# 6+]u|fvf]nf ;f8]6f]sL s6fg glb lgoGq0f sfo{ .  

$ ;f}o{jtL h8fg sfo{ cfjZos 7fFpdf  

% uf]kfn df=lj ljwfno ;'wf/ sfo{qmd  

^ wg'igf vf]nf gbL lgoGq0f sfo{qmd .  

 

j8f g+= !@ 

qm=;= of]hgf  

! cgGt rf}s pQ/ x'Fb} klZrd ah/+ujnL rf}s;Dd sfnf]kq] 

@ j8f sfof{no pQ/ k"j{ af}/fxf3f6 k'n;Ddsf] af6f] sfnf]kq] 

# ;fljs j8f g+= # sf] nIdL dlGb/ blIf0f l;;'jf x'Fb} jh'{ uf=kf= l;dfgf;Ddsf] af6f] sfnf]kq] 

$ /fds'df/ dfemLsf] 3/ blIf0f k"j{ x'Fb} a'l9u+uf l;dfgf;Dd b'j} tkm{ kSsL gfnf lgdf{0f 

 


