
नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ वडा कायाचलय ममचत सम्भार 500.00             

२
स्वास््य र्कीको बाईन्री वाल, जिलसेट त्यसै जभत्र प्रसुजत गृह भवन जनमाचण, ऄषधी ईपकरण 

फर्ननर्र कम्पाईण्डमा माटो भने तथा ऄन्य
2,500.00          

३ बालाबाखर सुरेन्र यादवको घर दजेख दजिण नहर सम्म कृजष सडक जनमाचण 500.00             

४ बालाबाखर रोददसाहको घर दजेख हपेो र काजिपैजन नहर हूँद ैछोटदक टोल जर्रैया सम्म िाभल 1,000.00          

५ ऄधुरो जवद्धुतीकरणलाआ पुरा गरी रर टेन्सन समेत गररने वडा नं. १ मा 1,000.00          

६ वरहकी टेल जर्रैया सुन्दरपुर िाने बाटोमा हनुमान मजन्दरको ऄधुरो भवन जनमाचण 500.00             

७ वैररयाटोल जडहवार थानको मजन्दर जनमाचण 200.00             

८ वेमरजखमा लिमण पाठक को घर दजेख नन्द लाल यादवको घर सम्म सडक ढलान 800.00             PCC

मलहा टोल दजेख फुलेशर यादवको घर सम्म सडक िाभल 500.00             

बालाबाखर रामितन यादवको घर दजेख पुवच काजिपैजन पुल दजेख ईत्तर सावचिजनक िग्गामा दलान जनमाचण 500.00             

8,000.00          पुजिगत खर्चको िम्मा

स्रोत खर्च बेहोने

कैदफयत

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जवषय गत 

कायचिेत्र
खर्च जशषचक नं.

खर्च जशषचक

नं.
जस.नं. िम्मा

१ नं. वडा बालाबाखर



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ लटु पासमानको घर दजेख दजिण िाने शोजभत पासमानको घरसम्मको बाटो जप.जस.सी. ढलान 500.00                  

२ जहरा पासमानको घर दजेख जवक्रम पासमानको घर हूँद ैराम ददयाल पासमानको घरसम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 300.00                  

३ र्न्द ेसाहको घरदजेख पजिम, ईत्तर हूँद ैपजिम श्यामा पासमान घर सम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 500.00                  

४ दखुी महराको घरदजेख ईत्तर िाने श्री नारायण महराको घर हूँद ैपजिम िाने ईत्तर राम ईदगार महरा घर सम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 200.00                  

५ जिवछ पासमानको घर दजेख पजिम र ईत्तर महशेी महरा घर हूँद ैजवन्दशे्वर महरा घर सम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 300.00                  

६ लक्ष्मण महराको घर दजेख पूवच िाने िुगे महराको घर सम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 300.00                  

७ होररल महराको घर दजेख ईत्तर िाने राम करण महराको घरसम्मको बाटोलाआ जप.जस.सी. ढलान 300.00                  

८ स्वास््य र्ौकीको छत ममचत र भुआ ढलान र र्र्नप जनमाचण गने तथा झयाल ढोका ममचत गरने र्ौराकोयलपुर 300.00                  

९ साधु बाबा मजन्दर कमलपुरको ऄधुरो काम काि पुरा गने कमलपुरमा 200.00                  

१० कमलपुरदजेख पूवच माआनर र पैनीको दवैु जबर्को ठाईूँमा कलभटच जनमाचण कमलपुरमा 150.00                  

११ रािजवर माझीको घर दजेख श्री कुमार रायको घर सम्मको ऄधुरो ढलान भएको सो काम पुरा गने कमलपुरमा 150.00                  

१२ मुल सडक रािाराम यादवको घरदजेख ईत्तर पजिम र ईत्तर महशे्वर यादवको घर सम्म बाटोको जप.जस.सी. ढलान मतौनामा 350.00                  

१३ मुल सडक सुयचर्न्रको घर दजेख दजिण रािेन्र जमल  हूँद ैपूवच महादवे यादवको घर सम्म बाटोको माटो पुने र जप.जस.सी. ढलान मतौनामा 500.00                  

१४ राम ऄवतार घर दजेख दजिण िगदवे यादव घर सम्म वाटोको माटो पुने र ढलान गने मतौनामा 500.00                  

रामकरण घर दजेख दजिण राजिन्र यादव घर सम्म वाटो माटो पुरी ढलान गने मतौनामा 200.00                  

श्रीनारायण घर दजेख दजिण संतोजष घर सम्म वाटो को माटोपुरी ढलान गने मतौनामा 400.00                  

१५ रामनाथ  यादवको घरदजेख दजिण ईमेश मुजखयाको घर सम्मको बाटोको माटो पुने र जप.जस.सी ढला गने लभका टोल सुन्दरपुर 300.00                  

रामएकवाल सढान घर दजेख पजिम िाने नहर सम्म वाटोको ऄधुरो कामलाआ पुरागरी ढलान गने लभका सुन्दरपुरमा 150.00                  

१६ सवरन ठाकुरको घर दजेख पजिम तपसी साफीको घर सम्मको बाटोको माटो पुने र जप.जस.सी. ढलान डरखोरीयामा 500.00                  

१७ तपसी साफीको घर दजेख पजिम सदीक कबारीको घरसम्मको नयाूँ सडक जनमाचण डरखोरीयामा 300.00                  

१८ सूँिय सलहतैाको घर दजेख पूवच माआनरसम्म नयाूँ कृजष सडक जनमाचण डरखोरीयामा 250.00                  

१९ दकसुन जभनवारको घर दजेख पजिम महादवे मररकको घरसम्म बाटोको माटो पुने र जप.जस.सी ढलान डरखोरीयामा 500.00                  

२० गुलशने मददना मजस्िदको ऄधुरो भएको कामलाआ पूरा गने डरखोरीयामा 150.00                  

२१ बिरूँगवली मजन्दरको रूँगरोगन र बिरूँगवलीको मूर्नत र दलान समेत जनमाचण डरखोरीयामा 100.00                  

सुवरण ठाकुर घर दजेख पुवच पटीमा रहकेो िग्गामा सावचिजनक दलान जनमाचण गने डरखोरीयामा 200.00                  

२२ बेर्न यादवको खेत दजेख पजिम नहरको साखा सम्म नयाूँ सडक जनमाचण गने 50.00                    

२३ भैपरी अईने जवजभन्न बाटोमा खर्च गनुच पने 100.00                  

गोजप खत्वे घर दजेख  पजिम िाने वाटो रापृत खतबे घर सम्म वाटोको माटो पुरी ममचत गने डरखोरीयामा 50.00                    

आश्वर ठाकुर घर दजेख पुवच जवनोद साह घर सम्म वाटोको मटो पुरी ममचत सम्भार गने र्ोराकोयलपुरमा 20.00                    

िगदवे यादव घर दजेख ईत्तर िाने प्रददप घर सम्म माटो पुरी ममचत सम्भार गने 30.00                    

२४ राम एकवाल सदान घरदजेख पजिम िाने नहरसम्मको बाटोको ऄधुरो ढलान बाूँकी रहकेो ढलान गने सुन्दरपुरमा 150.00                  

8,000.00               

िम्मा कैदफयत

पुजिगत खर्चको िम्मा

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

२ नं. वडा र्ौराकोयलपुर

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः -                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

प्रकाश मंडलको घर दखेी िमुना मंडलको घर सम्म सडक ढलान 500.00                           PCC

काजलर्रण मण्डलको घर दखेी मुनेश्वर मंडलको घर सम्म सडक ढलान 500.00                           PCC

पुरानो मजस्िद दखेी ऄवास दर्निको घर हूँद ैजसकेन्र साहको घर सम्म सडक ढलान 1,500.00                        PCC

िादकरको घर दखेी रामप्रसादको घर हूँद ैकेशीलाल र्ौधरीको घर सम्म सडक ढलान 1,200.00                        PCC

महने्र यादवको घर दजेख बेर्न यादवको घर हूँद ैपल्का यादवको घर सम्म सडक ढलान 500.00                           PCC

वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम जवजभन्न कृजष सडकहरु बनाआने 500.00                           

राम िानकी कुरटमा पखाचल र गेट जनमाचण तथा माटो पुने (साजवक वडा न.ं ६) 600.00                           

भैरव र्ौकमा र्पुतरा जनमाचण 100.00                           

भैरव र्ौकमा रहकेो वलुवा पोखररमा तत्बन्ध जनमाचण 100.00                           

जवष्णु प्रा.जव. यदकूुहा मा गेट जनमाचण 100.00                           

जवद्युत पोलमा LED बल तार सुआर् िडान गने 100.00                           

घुरण मण्डलको िजमन दखेी दवेी माइ थान हूँद ैसोजभतको घर सम्म ढलान रोड 500.00                           PCC

वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम यदकूुहा टोलमा जवजभन्न सडकहरु िाभल गने 500.00                           

वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम गोठकुहा टोलमा जवजभन्न सडकहरु िाभल गने 500.00                           

गोठकुहा मा ऄवजस्थत कािी पैजनशाखा दकनारको सडकमा िाभल 300.00                           

रामे महतोको घर दखेी रामजवलास मण्डलको घर सम्म सडक ढलान 500.00                           PCC

8,000.00                     पुजिगत खर्चको िम्मा

कैदफयत

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

३ नं. वडा यदकूुहा 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने
िम्मा



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ दनुवार पोखरी दजेख र्मरा वाग सम्मको पक्की नाला जनमाचण 800.00                   

२ दकशोरी पूँजडतको घर दजेख पोखरी हूँद ैनयाूँ सडक सम्म पक्की सडक जनमाचण जप.जस.सी. 1,000.00                

३ ईजत्तम ठाकुरको घर दजेख ईत्तर बलुवा नदीमा कल्भटच जनमाचण 500.00                   

४
माले टोल दजेख शहीदपथ सम्म सडक िाभेल तथा वडा कायाचलयको पूवचको यदकूुहा िाने बाटो 

िाभेल
800.00                   

५ र्पुतरा दजेख शजहदपथ सम्म सडक िाभेल 500.00                   

६ िुगे मण्डलको घर दजेख हिारी मण्डलको घरसम्म सडक जप.जस.सी. ढलान 500.00                   

७ र्म्पावती मजन्दर जनमाचण हवौही र ननुपटीको जवर्मा 500.00                   

८ र्ोपायर टोलमा सडक जप.जस.सी. ढलान 500.00                   ठाई नटोकेको

९ प्रददप साहको घर दजेख िुगेश्वर मुजखयाको घर सम्म जप.जस.सी. ढलान 500.00                   

१० र्ोपायर र्मरा टोलमा सामुदाजयक भवन जनमाचण 800.00                   

११ ऄधुरो सामुदाजयक भवन जनमाचण जसमरारी टोलमा 500.00                   

१२ जसमराही टोलका सडक जप.जस.सी. ढलान 700.00                   ठाई नटोकेको

१३ सावचिजनक स्थलमा वृिरोपण ४ न.ं वडा जभत्र 100.00                   

१४ वडा कायाचलयको रूँगरोगन 100.00                   

१५ वडा कायाचलयको कम्पाईण्डमा सोन्दयीकरण 100.00                   

१६ वडा कायाचलयमा हने्ड पाआप तथा मोटर िडान 100.00                   

8,000.00                

िम्मा कैदफयत

पुजिगत खर्चको िम्मा

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

४ नं. वडा ननुपट्टी

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ ऄधुरो स्वास्थय र्ौकी भवन जनमाचण 2,000.00             

२ स्वास््य र्ौकी को िग्गामा माटो पुने 150.00               

३ वासुदवे पटी जवद्यालयका प्राङ्गनमा माटो पुने 200.00               

४ वासुदवे पटी सीमरा पटी जडहबार थानको ऄधुरो र्पुतरा जनमाच 50.00                 

५ सीमरा पटी बोल बम मजन्दरमा रंग रोबन 50.00                 

६ कटीमा गुरुदयाल यादवको घर दखेी पजिम नहर सम्म माटो जिरनोधार 300.00               

७ खुला ददशा मुक्त गनचको लजग र्र्नप जनमाचन गने सीट सजहत खरीद गने 100.00               

८ वडा कायाचलय ५ को सौर्ालय जनमाचण गने 100.00               

९ कटीमा जडहबार थान जनमाचण 200.00               

१० वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम लजित वगचलाआ ताजलम 200.00               

११ सीमरा पटी टोलमा गोजवन्द भगवान मजन्दर पलास्टर गरी रंग रोबन गने 200.00               

१२ वडा कायाचलय भवन को रंग रोबन 100.00               

१३ वडा सजमजतको जनर्नणय वमोजिम कृजष सडक जनमाचण गने 550.00               ठाई नतोकेको

१४ सुरिा साहको घर दखेी एकनाथ साहको घर सम्म सडक ढलान वासुदवे पटीमा 250.00               

१५ एकनाथ साहको घर दखेी रामबाबु साहको घर सम्म सडक ढलान वासुदवे पटी 500.00               

१६ सुरेश मंडलको घर दखेी पजिम ऄरुण मंडलको घर समम् सडक ढलान 500.00               

१७ ऄरुण मंडलको घर दखेी पजिम रामसोगारथको घर सम्म सडक ढलान-बासुदवे पटी 500.00               

१८ जवताच टोलमा श्याम दकशोर मुजखयाको घर दखेी मजिम पुलदकत महरा को घर सम्म सडक ढलान 500.00               

१९ जवताच टोलमा पुलदकत महरा को घर दखेी पजिम पररकमाच रवड सम्म  सडक ढलान 250.00               

२० पर्हवाचमा दकशुन मंडलको घर दजेख सोजभत कापरको घर समम् सडक ढलान 500.00               

२१ पर्हवाच सोजभत कापरको घर दखेी रामसागर पासमान को घर समम् सडक ढलान 500.00               

२२ पर्हवाच रामसागर पासकान को घर दखेी सलहसे गहबर सम्म सडक ढलान 250.00               

२३ बासदवे परट टोलमा पने पैजन जिरनोधार 50.00                 

8,000.00           पुजिगत खर्चको िम्मा

कैदफयत

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

५ नं. वडा पर्हवाच 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक न.ं

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने
िम्मा



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ धार्नमक साूँस्कृजतक को दजृिकोणले सलहसे मजन्दरमा मुर्नत जनमाचण 400.00               

२ सडक तथा पुल जनमाचण महने्र महतो को खेत दजेख ददलीप महतोको खेत सम्म कृजष सडक जन. 100.00               

३ ददजलप महतो को खेत दखेी नारायण यादवको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

४ दवेनारायण यादवको खेत दखेी दकशोरी पासमानको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

५ रघुजवर दासको घर दखेी लछु मण्डलको घर सम्म कृजष सडक 100.00               

६ िुगेश्वर महतोको घर दखेी रामपृत महतोको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

७ ससहशे्वर मण्डलको घर दखेी मुनाआ मंडलको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

८ मुनाआ मंडलको खेत दखेी वौएलाल मण्डलको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

९ वौए लाल मंडलको खेत दजेख मुररबा धतासम्म कृजष सडक 100.00               

१० राि कुमार यादवको घर दजेख नहर सम्म कृजष सडक 100.00               

११ हरठपुर टोलमा पासमान वसजतमा ऄधुरो समुदाजयक भवन ममचत सम्भार 100.00               

१२ हरठपुर पासमान टोलमा र्र्नप जनमाचण 100.00               

१३ िमुना मण्डलको वौजल दजेख हरठपुर को सलहशे गहवर को सडक मा ममचत तथा िाभल 800.00               

१४ िमुना मण्डलको वौजल दजेख हरठपुर टोल मा िाने नहरसम्म ममचत सम्भार 100.00               

१५ ऄशोक मण्डलको घर दजेख गोसाआ पोखरी को नहर सम्म कृजष सडक 100.00               

१६ नबु नारायण ठाकुरको खेतदखेी मजहन्र मैडल को खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

१७ जझमी पासमानको खेत दजेख टेकन मण्डलको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

१८ दवेन मण्डलको खेत दखेी जवर्ला पैनी सम्म कृजष सडक 100.00               

१९ जसथोर दजेख िगददश मण्डलको खेत सम्म कृजष सडक 100.00               

२० धनेश्वर मण्डलको खेत दजेख नहर सम्म कृजष सडक 100.00               

२१ ईजतम पासमानको घर दजेख नहरको हमे पाआप सम्म 100.00               

२२ रामएकवाल मंडलको खेत दजेख जगद्धा जसमा सम्म सडक ममचत सम्भार 100.00               

२३ िोजग मंडलको घर दजेख जसमरापरट िाने सडक सम्म कृजष सडक 100.00               

२४
िगददश मुजखयाको घर हूँद ैमोनहा साहको पोखरी हूँद ैव्रहम दवे मंडलको पोखरी हूँद ैरामजवलास 

धजनकार को घर सम्म सडक जनमाचण
100.00               

२५ िानकी खतादजेख जसमरापटी िाने र्पुतरा सम्म वाटो ममचत िाभल 100.00               

२६ जसमरापरट िानेवाटो दजेख गणेश ठाकुरको घर सम्म माटो िाभल गने 100.00               

२७
गणेश ठाकुरको घर हूँद ैपृथी मंडलको घर हूँद ैभरोसी पासमानको घर हूँद ैनारायण मण्डलको घर हूँद ै

रामऄजशष ठाकुरको घर सम्म िाभल
100.00               

२८ भुटा दासको घर दजेख जितन दासको घर सम्म िाभेल 100.00               

२९
ससहशे्वर मण्डलको घर दखेी पुलदकत मण्डलको घर जवन्दशेवर साफीको घर हूँद ैवोएलाल मण्डलको 

घर सम्म िाभल
100.00               

३०
राम प्रकाश भददसवारको घर दजेख फुलगेन यादवको घर हूँद ैखुसी साफीको घर हूँद  गांगा यादवको 

घर सम्म िाभल गने
100.00               

३१ दकशोरी महतो को घर दखेी रामपुकार यादवको घर हूँद ैरजिन्र यादवको घर सम्म िाभल गने 100.00               

३२ हरवारा महराटोलमा ऄधुरो सामुदाजयक भवन ममचत सम्भार गनच 100.00               

३३ हरवारा महराटोलमा र्र्नप जनमाचण गने 100.00               

३४ हरवाराको जवजभन्न वाटोको लाजग होम पाआप िडान गने 100.00               

३५ वडा न.ं ६ को लाजग जविुजल पोल खरीद गने 100.00               

३६ मरेको िनावर लाआ फालनको लाजग ठेला गाडा खरीद गने 100.00               

३७ भभाडी पैनीमा श्रीर्न मंडलको खेत सम्म वे्रकर जनमाचण गने 100.00               

३८ हरवारा टोलमा विार जनमाचणको लाजग 800.00               

३९ जवन्दशे्वर मंडलको खेत सामने्न पैजनमा पुल जनमाचण 700.00               

४० हरठपुर टोलमा दखेुवाच वान साम्म सडकमा कलभट जनमाचण गने 400.00               

४१ साजवक हरवारा टोल वाड न.ं १ मा संजिव मंडलको खेत दजेख ईत्तर सावचिजनक ठाईमा समुदाजयक दलान जनमाचण गने 500.00               

४२ साजवक हरावारा टोलमा श्री िनता नवयुवक पुस्तकालय भवन जनरमाण गने 500.00               

४३ साजवक वडा न.ं २ दकता न.् २०० सडकमा मकेश्वर मंडलको खेत दजेख ईतर सावचिजनक ठाईमा जवश्राम स्थल जनमाचण गने 200.00               

४४ जगद्धा वाधको पैजनमा दशैया मंडलको खेत सामने वे्रकर जनमाचण गने 100.00               

४५ खेल कुदको लाजग सामिी खरीद गने 100.00               

8,000.00          पुजिगत खर्चको िम्मा

कैदफयत

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा
६ नं. वडा हरठपुर हरवारा 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने
िम्मा



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ नेमुवा टोलमा र्पुतरा जनमाचण 400.00                          

२ धमीया पोखरी दजेख पुवच ईत्तर पलार नदद सम्म कृजष सडक जनमाचण 300.00                          

३ जपपर दजेख फुलवा सम्म कृजष सडक जनमाचण 100.00                          

४ हसौता पुल जनमाचण धवौली टोलमा 600.00                          

५ हसैता पैजनमा साआफल जनमाचण धवौली टोलमा 100.00                          

६ भैरव स्थानको वाईन्डरी वाल जनमाचण यादव टोलमा 100.00                          

७ यादव टोलको जवद्यालय को पछाजड पट्टी पैजनमा साआफल जनमाचण 100.00                          

८ सुखरा गाछी दजेख कमल ठाकुर र पलार सम्म पैजन जिरनोधार 100.00                          

९ झोखरा साआफल जनमाचण 100.00                          

१० छहबाूँध दजेख जर्कनाजह पैजन सम्म पैजन जिरनौधार 100.00                          

११ सलहशे मजन्दर दजेख राम कुमार बाूँस सम्म पुरानो सडक जिरनोधार 200.00                          

१२ महाजवर घर दजेख शंकर घर सम्म पदक्क सडक ढलान 400.00                          

१३ टाराटोल दजेख यादव टोल सम्म पैजन जिरनोधार 100.00                          

१४ वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम कृजष सडक जनमाचण गने 100.00                          

१५ वडा सजमजतको जनणचय वमोजिम कृजष सडकमा माटो पुरने 100.00                          

१६ कटीबाध मा वोल्डर लगाईने 100.00                          

१७ धमीया पोखरी दजेख दजिण दकशोरी मण्डलको गाछी सम्म पुरानो सडक 500.00                          

१८ सोआर पैजनमा साआफल जनमाचण 100.00                          

१९ पदक्क सडक झगरु मंडलको घर दजेख दवेी साहको घर सम्म पदक्क ढलान रोड 500.00                          

२० रािवजन्स मंडलको घर दजेख गुरुददयाल घर सम्म पदक्क सडक ढलान 500.00                          

२१ ऄरुन मंडलक घर दजेख रामबाबु मंडल घर सम्म पदक्क सडक ढलान नेमुवाटोल 500.00                          

२२ जमजथला मंडल घर दजेख लोर्न मंडल घर सम्म पदक्क सडक ढलान नेमुवाटोल 500.00                          

२३ पाखैर दजेख रामश्वरुप दास घर दजेख सडक ढलान नेमुवाटोल 500.00                          

२४ र्ुलहाआ दास घर दजेख जवकाई दास घर सम्म सडक ढलान  यादवटोल 500.00                          

२५ परमेश्वर यादवको घर दजेख काजस साहको घर सम्म सडक ढलान यादवटोल 500.00                          

२६ यादव टोल र टाराटोलमा जवद्युजतय करण बल तार िडान गने 100.00                          

२७ स्वास््य र्ौकी भवनमा रंग रोबन र जवद्युजतय वायररङ्ग ममचत सम्भार गने 100.00                          

२८ एस एन अर िनता मा.जव. धवौजलमा छात्रा वास ममचत र रंगरोबन 100.00                          

२९ सरसफाआ कायचक्रम को लाजग सामजि खररद गने 100.00                          

३० एस एन अर िनता मा.जव. धवौजलमा स्कूलको लाजग पोसाक जवतरण गने 100.00                          

३१ रा.प्रा.जव. नेमुवाटोल स्कूलमा पोसाक जवतरण 50.00                            

३२ श्री रा.प्रा.जव. धोवोजलमा पोसाक जवतरण गने 50.00                            

३३ हमे पाआप िडान गने नेमुवाटोलमा 50.00                            

३४ यादव टोलमा हमेपाआप िडान गने 50.00                            

३५ नेमुवा टोल र धोजलमा सडक ममचत सम्भार 100.00                          

३६ यादव टोल र टाराटोलमा सडक ममचत सम्भार 100.00                          

8,000.00                     

िम्मा
कैदफयत

पुजिगत खर्चको िम्मा

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

७ नं. वडा धवौली 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः -                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ वडा न.ं ८ मा जवद्युजतकरण गने 150.00                           

२ गत अ.ब. को पोल ढुवाजन बाूँकी 20.00                             

३ गत अ.ब. को नाला खनेको कामको भुक्ताजन बाूँकी 100.00                           

४ जवसरभोरा सन्त भण्डारा 30.00                             

५ गणेश पुिा 8.00                               

६ लक्ष्मी पुिा 12.00                             

७ डुमरीया मा संत सम्मेलन 50.00                             

८
छोटका टोल जवसरभोरा थानदखेी वडा कायाचलयको नहर सम्म ढलान र पोखरीमा बोलडर 

तटबंध जनमाचण
2,550.00                        

९ ऄजधन दासको घर दखेी सजतिा ठाकुर घर सम्म सडक ढलान नाथपटी 800.00                           

१० दवेन बनरैत घर दजेख बेर्न भरखेर घर सम्म सडक ढलान डुमरीयामा 1,000.00                        

११
नथुनी नदाफको घर दखेी िय प्रसाद भददसबारको घर सम्म सडक ढलान - छोटका टोल 

जवसरभोरा
800.00                           

१२
बरहम टोल जवसरभोरा को रामदवे दासको घर दजेख सोनापारा थान सम्म माटोए एवं िाभल 

गने
1,000.00                        

१३ रेखा दवेी दासको घर दखेी सुन्दर गोआतको घरसम्म सडक ढलान - बरहका टोल जवसरभोरा 1,000.00                        

१४ प्रहरी र्ौकी र्ोराकोयलपुर लाआ सहायता 15.00                             

१५ सशस्त्र प्रहरीबल बेस क्याम्प दबुरकोट हथलेटबालाआ सहायता 15.00                             

१६ श्री िनता जन.मा.जव. नाथपट्टी जवसरभोरालाआ छात्र सहायता 100.00                           

१७ स्वास््य र्ौकी जवसरभोरालाआ सहायता 20.00                             

१८ शहीद सूयचनाथ रानको कायचक्रममा खर्च 30.00                             

१९ जवपद व्यवस्थापन 100.00                           

२० ताजलम मजहला सशजक्तकरण 200.00                           

8,000.00                     

िम्मा कैदफयत

पुजिगत खर्चको िम्मा

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

८ नं. वडा जवसरभोरा 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार अन्तरीक स्रोत

पूूँजिगत खर्च

१ केवटानी टोलको जडहवार मजन्दरलाआ घेरा लगाईने 300.00                   

२ केवटानी दजेख गोठकोयलपुर िाने सडकमा िाभेल 500.00                   

३ जवरताको टोलको  बगही मुसहरीमा दलान जनमाचण 300.00                   

४ गोठकोयलपुर मुसहरी टोलमा दलान लाआ ममचत सम्भार 300.00                   

५ गोठकोयलपुर मजल्लक टोलमा दलान जनमाचण 300.00                   

६ गोठकोयलपुरको राम िानकी सन्त जनवासको लाजग भवन जनमाचण र रंग रोबन गने 1,000.00                

७ गोठकोयलपुरको मुजस्लम समुदायको कबुरगाहलाआ बाईण्डरर जनमाचण गने 250.00                   

८ मुजखया टोलको मजन्दर भुआयों महारािको मजन्दर जनमाचण 400.00                   

९ गोठकोयलपुर स्वास््य र्कीमा बाईण्डरी / र्र्नप जनमाचण / माटो दफल 500.00                   

१० गोठकोयलपुमा रहकेो सावचिजनक आनारमा जशव मजन्दर जनमाचण 300.00                   

११ गोठकोयलपुर पुरनी पोखरीको लाजग समसान घाट र स्वगच दवुार जनमाचण 2,850.00                

१२ गोठकोयलपुर भाआरव दजेख जबसरभोरा जसमा सम्म कृजष सडक रोड जनमाचण 300.00                   

१३ पुरनी पोखरी दखेी भुआयाूँ महाराि सम्म कृजष सडक जनमाचण 500.00                   

१४ गाजवस भवनलाआ रंगरोबन र फर्ननर्र / कम््यूटर / जप्रन्टर खरीद गने 200.00                   

8,000.00                

िम्मा कैदफयत

पुजिगत खर्चको िम्मा

शजहदनगर नगरपाजलका यदकूुहा - धनुषा

९ नं. वडा गोठकोयलपुर 

अ.व.२०७५/०७६                                                                              ऄनुसूजर् - ५ (क)             

                                                                                                     वडाको बार्नषक बिेट कायचक्रमः-                                                                    रु. हिारमा

जस.नं.
खर्च जशषचक

नं.
खर्च जशषचक नं.

जवषय गत 

कायचिेत्र

स्रोत खर्च बेहोने


