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९ गोललाउने खानेपानी मरमत सम्भार सनपा ९ नगर स्तरीय २००००० २०००००

१० रातटारी नयााँगाउाँ खा.पा. योजना सनपा-६ नगर स्तरीय १००००० १०००००

११ कुडापानी पधेरो षनमायण सनपा-९ नगर स्तरीय १००००० १०००००

१२ कनेल खोला-गरुुङ्ग टोल खानेपानी योजना षलफ्ट सनपा 3 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१३ जनजाती टोल षलफ्ट खापा योजना िाडय नं. ३ नगर स्तरीय २००००० २०००००

१४ धारापानी मैदान खानेपानी ममयत संभार सनपा ९ नगर स्तरीय २००००० २०००००

१५ म्यालनेटा षतम्लेथमु षलषफ्टङ्ग खानेपानी योजना सनपा-५ नगर स्तरीय २००००० २०००००

१६ खानेपानी-नौलापानी सषन्धखकय  खानेपानी आयोजना नगर स्तरीय ४६००००० ४६०००००

१७ जलकाडा मजिुा जोगीमार ेखा.प.यो. ममयत सनपा-११ नगर स्तरीय १००००० १०००००

१८ जोगीमार ेठूलापोखरा टंकी षनमायण सनपा-११ नगर स्तरीय २००००० २०००००

१९ रतहले टारी खा.पा.सनपा-१ नगर स्तरीय १००००० १०००००

२० पाषणषन खोल्सी स्िामीकारुख षलफ्ट खापा सनपा१ नगर स्तरीय १००००० १०००००

२१ षिरौटा मोठ सल्ला मोबा र षलफ्ट खानेपानी  ,सनपा 11 नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

२२ ईशरा टोल पधेरो षसषड षनमायण ,सनपा 1 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

२३ ब्योहोर ेषलफ्ट खानेपानी  ,सनपा 2 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२४ भद्रीखोला खानेपाषन योजना ,सनपा 2 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२५ िाङ्गला आइतपरु छाप ठूलो पधेरा षनमायण ,सनपा 4 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२६ षछषचमे्र षलफ्ट खानेपानी  ,सनपा 8 नगर स्तरीय २००००० २०००००

२७ माटे रातटारी खानेपानी  ,सनपा 11 नगर स्तरीय १५०००० १५००००

२८ षचल्याथमु षलफ्ट खानेपानी ,सनपा 12 नगर स्तरीय ३५०००० ३५००००

२९ बटुिाखोला खानेपानी योजना ,सनपा 7 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

३० कुन्टेखोला खरकाबाटामनुी ह दै लदामेघर सम्म खानेपानी ,सनपा 1 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

३१ हराहठाना प्लाषष्टक पोखरी नगर स्तरीय ४०००० ४००००

३२ तल्ला उचाल्दी खानेपानी टंकी षनमायण नगर स्तरीय २५००० २५०००

३३ बाजाखकय  ट्याक्की ढलाई र तल्लो उपल्लो ईन्टेक षनमयण नगर स्तरीय ५०००० ५००००

३४ लदाम खानेपानी १ ५०००० ५००००

३५ तमु्कोट षलफ्टको शाखा पाईप लायन षबस्तार १ १००००० १०००००

३६ ओखे्र खानेपानी तथा ओखे्र मो .बा ममयत १ १००००० १०००००

३७ िाडय नं १ षभत्रका लाषग डस्टषबन खररद १ ६०००० ६००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

३८

िडखोला माथी षपडाल ुपाटा महुान , ईद्र टोल, थामपाटा टंकी देषख भषुमका स्थान न.पा को षसमाना सम्म 

सोलार िाट षलफ्ट खा.पा आयोजना  ( क्रमागत )

२ ५०००००

५०००००

३९ पाइप खररद ( खानेपानी िडास्तरीय) २ १५०००० १५००००

४० भगिषत मा.षि. खानेपानी ममयत सधुार २ २००००० २०००००

४१ संखेटारी माथी रहेको दषलत िस्तीमा उपल्लो महुान तथा तल्लो खानेपानी महुान संरक्षण २ ७५००० ७५०००

४२ कृष्ण िहादरु षि.क को घरजाने िाटो र षिरखोला खा.पा ममयत २ ७५००० ७५०००

४३ जनजातीको खानेपानी टंकी नजीकको सडकलाई छोएको नालीमा स्लेप षनमायण २ २५००० २५०००

४४ भलाय डाडा षलफ्ट खा.पा ममयत २ १००००० १०००००

४५ बागी खोला बराहनेटा  षलफ्ट खानेपानी योजना ३ १५०००० १५००००

४६ षजमरुटेोला दगंाल टोला षलफ् खानेपानी योजना ३ १०००००० १००००००

४७ कनेलखोला गरुुङ टोला षलफ्ट खानेपानी योजना ३ ३००००० ३०००००

४८ जैसी टोला र बस्नेत टोला पधेरो षनमायण ३ १००००० १०००००

४९  भतेु आाँपाका रुख र थरीका चदुाली खकय  पधेरो षनमायण ३ १००००० १०००००

५० जैसी टोला टंकी षनमायण ३ ५०००० ५००००

५१ घाट पधेरो षमयााँ गाउाँ र स्यानडाडा नेपाली टोल पधेरो षनमायण ३ १००००० १०००००

५२ परुीका पधेरा र बन्दकेु टोल पधेरो षनमायण ३ १००००० १०००००

५३ नाकेधारा खानेपानी ब्यिस्थापन र सत्तल षनमायण ३ १००००० १०००००

५४ स न पा ३ षस्थत खानेपानी ब्यिस्थापनको लागी  पाइप खररद र टंकी ममयत ३ ३००००० ३०००००

५५ िाङ्गला षडभयना खानेपानी ब्यिस्थापन र कोटफेरा दारीथमु टंकी षनमायण ४ ५००००० ५०००००

५६ िाङ्गला खन खानेपानी ब्यिस्थामपन काययक्रम ५ १००००० १०००००

५७ स न पा ५ का सम्पणुय खानेपानी ममयत तथा पधेराहरु ब्यिषस्थत गने काययक्रम ५ ५५०००० ५५००००

५८ म्यालनेटा षलफ्ट खानेपानी ब्यिस्थापन काययक्रम ५ १००००० १०००००

५९ तसुारपेाषन उपल्ला जगात षलषफ्टड खाने पाषन योजना ६ १०००००० १००००००

६० माईलीपानी र खकय टोला खा पा योजना जौषड खा पा ६ १५०००० १५००००

६१ नरपानी षलषफ्टङ खा पा योजना ६ २५०००० २५००००

६२ षचषदखोरीया र दमार खानेपाने योजना र पौदीखोला खानेपानी योजना ६ १५०००० १५००००

६३

साषिक ५ िाडय देउराली साषिक ४ षपपल रुख जीमरु ेतालेघर खस्खोला गैरा टोल उपल्लो षकटेनी 

षडषहडााँडााँ गहते षमषहखोला व्यार भैसीमेला खााँ.पा ममयत सम्भार

७ ३०००००

३०००००

६४ बडर खोला षलफ्ट ८ १००००० १०००००

६५ पैररटोला घेन्चसबास षलफ्ट पधेरो ८ १००००० १०००००

६६ िषलका पधेरा षलफ्ट ८ १००००० १०००००

६७ रानी पधेरा जैषस टोला पाडे टोला खा पा ८ १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

६८ खापडााँडा षलफ्ट खानेपानी ८ ३००००० ३०००००

६९ उपल्लो षकमडााँडा महरथमु षलफ्ट ८ १००००० १०००००

७० षछषचमे्र टंषक बाजापाटा ८ १५०००० १५००००

७१ थामाका चौर षसंचाई पोखरी षनमायण पकले सनपा-८ ८ १००००० १०००००

७२  बेदका खल्टु कोकलसार ेडोडखोला षपपलटारी ८ १००००० १०००००

७३ षछषचमे्र खानेपानी योजना टंकी षनमायण ८ १००००० १०००००

७४ ठुला पाँधेरा खाम पा ममयत सम्भार षहले ९ १००००० १०००००

७५ संके्रटी, ढोिाटा, काकी टोल अधेरी खा पा योजना तथा ममयत संभार ९ ३००००० ३०००००

७६ जकेुका खोला, जषुम्लपोखरी षडलापोखरी चंप्रङ्ुग नौलापानी खा पा ममयत सम्भार ९ १००००० १०००००

७७ घषतयखोर, गौचोर, षदप, खाम पा ममयत ९ १५०००० १५००००

७८ उपल्ला षहले खानेपानी ९ १००००० १०००००

७९ रुब्दी-हराषसङ्गखोर पाईप खररद तथा ईन्टेक षनमायण १० ७५००० ७५०००

८० षसमलपानी (माझीटोल) टंकी षनमायण १० ७५००० ७५०००

८१ अषलयिाङ्ग खा.पा. टंकी संरक्षण १० ७५००० ७५०००

८२ खानेपानी पाईप खररद १० ७५००० ७५०००

८३ बारबाने टंकी षनमायण १० ८५००० ८५०००

८४ षसमषसयार खा.पा. (गच्छेगैरा)टंकी षनमायण १० ५०००० ५००००

८५ सारनटारी खा.पा. टंकी षनमायण (सासटारी) १० ५०००० ५००००

८६ धारापानी-राजकुारुख नूनथाला बेल्टारी खा.पा. १० ७५००० ७५०००

८७ नौलापानी-तसुराका रुख बेल्टारी खानेपानी १० ७५००० ७५०००

८८ तल्ला उचाल्दी खानेपानी टंकी षनमायण १० ५०००० ५००००

८९ पोखेडााँडा षलफ्ट खानेपानी १० २५०००० २५००००

९० षसमषसयार  (खरीया) खा पा टंकी षनमायण १० १२५००० १२५०००

९१ गच्छेगैरा बारबाने खा.पा. पाईप खररद १० १००००० १०००००

९२ उपल्ला पधेरा कुड स्िाराटोला खानेपानी ११ ५०००० ५००००

९३ गहते पधेरो  षनमायण ११ ५००००

९४

गहते खा पा ममयत सधुार ५०, उपल्ला रामपथ िडाखोला कुलो षनमायण र गोजाको मलुदेखी सातषबसे 

कुलो ममयत ११

१०००००

१०००००

९५ बासाका खोला कुलो ममयत ५० र सोताखोला पौिा र चौपारी ममयत ११ १००००० १०००००

९६ दारीमपाटा पधेरो षनमायण ५० र सालारुख पोखरी र जलकेु पोखरी षनमायण ११ १००००० १०००००

९७

ठुलापोख्रा खानेपानी टंकी षनमायण , छेडी खानेपानी पाईप खररद र छेडी मजिुा जालकाडा जोगीमार ेखा 

पा ममयत सधुार ११

१५००००

१५००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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९८ कषबरा देखी धारा षपपलचौपारी सम्म कुलो ममयत ५० र षचषद पधेरो षनमायण गरी कषबरा खा पा ब्यिस्थापन ११

१०००००

१०००००

९९ गायत्रीटोल खा.पा योजना १२ १५०००० १५००००

१०० रङ्गनेया पधेरा सधुार १२ १५०००० १५००००

१०१ िडा भरका पधेरा ममयत १२ १००००० १०००००

१०२ गोठको पधेरा सधुार १२ १००००० १०००००

१०३ ढुनेचौर षपकषनक स्पोट खा.पा १२ ५०००० ५००००

१०४ िडाभरका खा.पा योजनालाई पाईप खररद तथा ट्याङ्घी ममयत १२ ३००००० ३०००००

१०५ कुसलु्ले पोखरी टाकुरा तथा गोषहलीकोट गो.बा १२ १००००० १०००००

जम्मा १६१९५००० ३००००० ० ० १२६६००० ४७९९००० २००००० ० २२७६००००

2040 संस्कृर्र् प्रिर्द्िन 0

१ अषमले बाझपोखरीमा सपुादेउराली मषन्दर सनपा-११ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२ षसर्द्गफुा षशि मषन्दर षनमायण िाडय न.ं ११ नगर स्तरीय १००००० १०००००

३ ढाडे खड्क मषन्दर षनमायण सनपा ९ नगर स्तरीय ४००००० ४०००००

४ षसर्द्बाबा मषन्दर षनमायण सनपा २ पोखरानेटा नगर स्तरीय १००००० १०००००

५ म्यालपोखरी मषन्दर प्रिेश षनमायण सनपा १ नगर स्तरीय २००००० २०००००

६ षशिालय मषन्दर षनमायण िाडय नं. ८ -मराषसषन टोल नगर स्तरीय २००००० २०००००

७ सनपा ४ ह लाका कुल मषन्दर पूिायधार षनमायण नगर स्तरीय १५०००० १५००००

८ रानीटोला कोलापारी मषन्दर षनमायण सनपा-१२ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

९ लोक कला, साषहत्य तथा संस्कृषत प्रिर्द्यन नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

१० षशिालय भगिती मषन्दर बाटापरर सनपा-११ नगर स्तरीय १००००० १०००००

११ भगिती मषन्दर शैचालय बसपाकय  ,सनपा 1 नगर स्तरीय १५०००० १५००००

१२ म्यालपोखरी  पोखरी षनमायण ,सनपा 1 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१३ कोटफेरा भगिती मषन्दर ममयत ,सनपा 4 नगर स्तरीय १५०००० १५००००

१४ दुाँबार प्रषतक्षालय षनमायण थप ,सनपा 7 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१५ घोलायसी भ्यू टाबर ममयत ,सनपा 9 नगर स्तरीय २००००० २०००००

१६ गाईलडााँडा देउराली मषन्दर ,सनपा 9 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

१७ षशि मषन्दर अपरुो कायय सम्पन्न ,सनपा 11 नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

१८ अषमले चौतारा षसत्तल पाटी ,सनपा 11 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

१९ षशिालय मषन्दर सषल्लकोट ,सनपा 12 नगर स्तरीय २००००० २०००००

२० धारामाषथ भगिती मषन्दर ,सनपा 11 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२१ सन्तोिी माता देिी मषन्दर कल्लाबोट सनपा १२ नगर स्तरीय ७५००० ७५०००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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२२ षशिजी मषन्दर आपाकारुख  ,सनपा 12 नगर स्तरीय ७५००० ७५०००

२३ चुाँदालीटोला काषलका मषन्दर  ,सनपा 12 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२४ षिहार प्रहरी चौकी पछाषड षशिालय मषन्दर षनमायण ,सनपा 10 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२५ मनोज झपेन्द्र पाकय  नरपानी ,सनपा 6 नगर स्तरीय १०००००० १००००००

२६ षिपी पाकय  नरपानी ,सनपा 6 नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

२७ ढाडेखडक मषन्दर ,सनपा 9 नगर स्तरीय १०००००० १००००००

२८ आफ्र टाकुरा अधरुो षशिालय मषन्दर षनरमाण  ,सनपा 11 नगर स्तरीय १५०००० १५००००

२९ दगुाय  भगबती मषन्द्रर गेट तथा ट्िाईलेट षनमायण १ १५०००० १५००००

३० पटुिाथमु भैराम थान मषन्द्रर संरक्षण िाल षनमायण १ १००००० १०००००

३१ षभमसेन मषन्दर षनमायण २ १००००० १०००००

३२ स. न. पा. ३ षस्थत सम्पणुय धमायलषम्बहरुको धमय संरक्षण ३ १५०००० १५००००

३३ जयनेटा किरस्थान ममयत / साउने थमु पोखरी ममयत ३ १००,००० १०००००

३४ जयनेटा पोखरी षनर मोटर बाटो तथा पखायल षनमायण ३ १५०००० १५००००

३५ भिीटोला षशिालय मषन्दर षनमायण ४ १५०००० १५००००

३६ मोतीसाषलक ममयत ४ १००००० १०००००

३७ मालीका मन्दीर देउराली डााँडा सत्तल षनमायण ४ १००००० १०००००

३८ टुनीपोख्रा सामदुायीक भिन छत्र मषन्दर संरक्षण ४ १००००० १०००००

३९ अमलडाँडा पधेरो सत्तल षलफटीङ्ग खानेपानी बाटो माषलका मषन्दर षसडी ४ १५०००० १५००००

४० षजखौदी बाझापोख्रा प्रषतक्षालय मनेटा पधेरो सत्तल गहते सत्तल ४ २२५००० २२५०००

४१ खााँषच भगिती मषन्दर मरमत तथा षजणयउर्द्ार ७ ५००००० ५०००००

४२ फुदिाड्ग षशिालय मषन्दर षनमायण ७ २००००० २०००००

४३

साषिक ४ ईन्द्राचौर कुमाल िषस्त गहते बराहथमु सेती पोखरी षनमायण तथा तल्लो षडहीडााँडा नेटामा 

चौपारी षनमायण

७ ८००००

८००००

४४ लहरिेाद मषन्दर १२ १००००० १०००००

४५ भद्राचौर मषन्दर १२ १००००० १०००००

४६ आफ्र मषन्दर तथा पोखरी ममयत १२ १००००० १०००००

जम्मा २९५५००० ० ० ० १८५०००० १६५०००० २६५०००० ० ९१०५०००

२०५० लैर्गक समानर्ा र्था सामार्जक समािशेीकरण 0

१ छापा ठूलापोखरा आय आजयन काययकमय सनपा-१२ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२ लषक्षत काययक्रम नगर स्तरीय ४०००००० ४००००००

३ जनसेिा यिुा क्लब धमायघेरा  ,सनपा 12 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४ षजल्ला प्रशासन कायायलय स्तनपान गहृ ,सनपा 1 नगर स्तरीय २००००० २०००००
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५ मथरुा बरृ्द्ाश्रम ,सनपा 5 नगरस्तरीय २००००० २०००००

६ षनलषगरी मषहला समूह बाख्रापालन सनपा १२ ,सनपा 12 नगरस्तरीय १००००० १०००००

७ िाल प्रषतभा पषहचान काययक्रम नगरस्तररय िडा नं. १ १ १००००० १०००००

८ चचय बाउण्डरी इशाइ धमायलम्बीहरुको १ ७५००० ७५०००

९ मषहला लषक्षत अचार बनाउने तालीम िडा नं. १ १ १००००० १०००००

१० दषलत शसिीकरण ताषलम िडा नं. १ १ १००००० १०००००

११ षिपन्न दषलत यिुाहरुको लागी क्षमता षिकास ताषलम २ १००००० १०००००

१२ िादीसमदुायमा सरसफाई काययक्रम २ ५०००० ५००००

१३ अपाङ्गता भएका ब्यषिहरुलाई आय आजयनमूलक काययक्रम ३ १००००० १०००००

१४ स. न .पा. ३ षस्थत सम्पणुय षबद्यालयका बाल षशक्षाका षबद्याथीहरुलाई बाल सामाग्री षबतरण ३ ५०००० ५००००

१५ ०

१६ एकल मषहलालाई कुखरुा षितरण काययक्रम ५० पषतयशत अनदुान ३ ७५००० ७५०००

१७ मषहला स्िास्थय स्ियंसेषिका माषसक सषमक्षा बैठक र यातायात तथा खाजा खचय ४ ७५००० ७५०००

१८ िाङ्गला खन खानेपानी योजना ममयत सम्भार ४ १००००० १०००००

१९ ढाके्रपानी र पीपलनेटा पधेरो ममयत सम्धार तथा साउनेपानी खानेपानी ब्यिस्थापन ४ १००००० १०००००

२० मषहला सीपमलुक आयआजयन क्षमता तथा नेततृ्ि षबकास काययक्रम ४ २५०००० २५००००

२१ लैङ्षगक षहंसा अन्त्य आत्महत्या रोकथाम तथा सकरात्मक सोच सम्बषन्ध सचेतना काययक्रम ४ २५००० २५०००

२२ दीपज्िती मषहला सहकारी भिन ममयत सम्भार ४ ५०००० ५००००

२३ बालअषधकार प्रबयर्द्न काययक्रम तथा षकशोर षकशोरी के्षमता नेतरीत्ि षबकास ४ ५०००० ५००००

२४ दषलत समदुाय के्षमता अषभबरृ्द्ी षसपमलुक ताषलम तथा आयआजयन काययक्रम ४ १००००० १०००००

२५ फौजन नभी मस्जीत सौचालय षनमायण ४ ७५००० ७५०००

२६  अपाङ्गता भएका ब्यषि सम्मान काययक्रम ४ ७५००० ७५०००

२७ षमयागाउ मषस्जत ममयत संभार ४ ५०००० ५००००

२८ नेिा भािा तथा डे्रस ब्यिस्था ४ ५०००० ५००००

२९ खरका छाना भएका षबपन्न पररिारलाई जस्तापाता षबतरण काययक्रम ५ ४००००० ४०००००

३० सरसफाई काययक्रम प्रबर्द्यन गनय षबपन्न पररिारलाई शौचालय षनमायणको लाषग सामाग्री षबतरण काययक्रम ५ १००००० १०००००

३१ स न पा ५ का मषहला समहु माफय त बाख्रापालन काययक्रम सञ्चालन ५ १५०००० १५००००

३२ मषहला षसपषिकास ताषलम ६ १००,००० १०००००

३३ भिुन डााँडा दलीत बषस्त खानेपाषन योजना र िसाउने फलेपाटा खानेपाषन योजना ६ १५०,००० १५००००

३४ बल्दारटोला जनजाषत बषस्त खानेपाषन योजना र रहल खा.पा योजना ६ १५०,००० १५००००

३५ पोखेडाडा जनजाषत संग्रालयको  छत ढलाई ६ १००,००० १०००००

३६ षिपन्न िगयका अपाड्ग असाहय तथा मषहला काययक्रम ७ ७५००० ७५०००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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३७ मषहला तथा षकशोरीहरुलाई स्िस््य परामशय तथा चेतना सम्बषन्ध काययक्रम ७ १००००० १०००००

३८ िा.न.७ का मषहलाहरुको लाषग चरुा पोते कुशन डल(खेलौना) बनाउने सम्बषन्ध ताषलम ७ १००००० १०००००

३९

सषन्धखकय  नगरपाषलका िडा नं ९ मा रहेका मषहला, बालबाषलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 

ब्याषि दषलत जनजाती र यिुा हरुको सम्मान काययक्रम

९ ६०००००

६०००००

४० मषहला सशषिकरण काययक्रम १० १००००० १०००००

४१ दषलत,जनजाती,  यिुा जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग षिशेि काययक्रम १० २७५००० २७५०००

४२ यूिा उद्यमी प्रोत्साहन तथा सम्मान १२ ५०००० ५००००

४३ व्यिसाषयक षि.क तथा ताम्राकारलाई आधषुनक आरन षितरण १२ ५०००० ५००००

४४ षसलाई कटाई ताषलम काययक्रम १२ १५०००० १५००००

जम्मा ८४००००० ० ० ० ३५०००० २००००० २००००० ० ९१५००००

30 पूिािधार र्िकास ५७६९५००० ४०४४००० ० ७५००००० १०२०६००० ४७८५००० ७७९१६९१ ० ९२०२१६९१

3010 स्थानीय सडक र्था पुल (झोलुङ्ग ेपुल समरे्) 0

१ श्रीनगर टोल मोटरबाटो सनपा-१ नगर स्तरीय १००००० १०००००

२ गच्छे भालखुोला पल्लािारी मोटरबाटो स्तरोन्ती सनपा-७ नगर स्तरीय ५००००० २००००० ७०००००

३ सनपा ४ नाङ्गेठाटी-भूमीकास्थान-जरखेोला सडक खण्डको डााँडा पाटा पखायल षनमायण नगर स्तरीय २००००० २०००००

४ सषतनेटा-कालापात्ले थरीटोल मोटरबाटो िाडय नं. ६ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

५ चौषडला पााँकुरीका रुख धारामाषथ-डाडाकटेरी मोटरबाटो सनपा ११ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

६ पकले बेल्टारी-गच्छेगैरा-ढोरपाटन सडक स्तरउन्नती सनपा ८ र १० सनपा-८ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

७ गषुण्टखोला-षक्रयपतु्री भिन-पाषणनी क्याम्पस नाली षनमायण तथा सडक कालोपते्र सनपा १ नगर स्तरीय ८००००० ८०००००

८ ढोरपाटन-देउराली-बेहोर-ेतल्लाबारी नेटा मो.बा. स्तरोन्नती सनपा-२ नगर स्तरीय ८००००० ८०००००

९ हटारी-अलिुा खोला-बराहनेटा-टुषनपोखरा सरला मागय मो.बा. सनपा-३ नगर स्तरीय ८००००० ८०००००

१० ढोरपाटन-ररङ्गदी-मथरुा ह दै लब्दी भङुभिेु-जरखेोला-षमलषमले कृषि सडक स्तरोन्नती सनपा-१२ नगर स्तरीय ७००००० ३००००० १००००००

११ नरपानी-जगात-फुदिाङ्ग मोटरबाटो सनपा ६ नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

१२ फुदिाङ्ग-षडही षकटेनी-खााँचीखोला कृषि सडक स्तर उन्नती सनपा-७ नगर स्तरीय १५००००० १५०००००

१३ हरर सरको बगैचा देषख षशिनेटा खोला सम्म ग्राभेल र नाली षनमायण सनपा ८ नगर स्तरीय ६००००० ६०००००

१४ रुब्दी-हरठाना-खहरखेोला-रहीसचौर-भण्डारा मोटरबाटो स्तरोन्नती सनपा-९ नगर स्तरीय १२००००० १२०००००

१५ षबहार कषबरा धारा सम्म मोटरबाटो सनपा ११ नगर स्तरीय २५०००० २५००००

१६ बााँगीखोला कजिे देषख साथी होटल जाने घमु्ती सम्म तटबन्ध षनमायण सनपा-१ नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

१७ षजमरुथमु- गायत्रीटोला - बस्यालटोला ह दै टाकुरा-मोटबरबाटो सनपा १२ नगर स्तरीय ७००००० ७०००००

१८ खररका रुख देखी खाडेका पोखरी सम्म िाल तथा नाली षनमायण तथा स्तरोन्नती सनपा ६ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

१९ दोहोरीसाझ-धाररकाचौर मोटरबाटो सनपा २ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२० कषिरा रामपोत देउराली मषन्दर मोटरबाटो सनपा ११ नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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२१

ढालबहादरु षि.क.को घर देषख खानेपानी टंकी ह दै भडखरी मोटरबाटो स्तरोन्नती तथा नाली षनमायण 

सनपा-१ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२२

चतु्रािेसी रातोपलु देषख भगिती मषन्दर िारी चेतनारायण भसुालको घर देषख लालमषण चदुालीको घर 

सम्म खोला तफय  पखायल षनमायण सनपा-२ नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

२३

चतु्रािेसी पेट्रोलपम्प अघायखााँची हषस्पटल जाने पलु देषख प्रगती टोल जाने पलुसम्म र मोती आचाययको घर 

देषख गोषबन्द थापाको घर सम्म मषत भसुालको घर देषख गगन थापाको घर सम्म पखायल सम्म सनपा -२ नगर स्तरीय १०००००० १००००००

२४ षबहरा थाम्का मोटर बाटो सनपा १० नगर स्तरीय २००००० २०००००

२५ हाड फोनेदेषख ढुङ्गे देउराली बाटो कषटङ्ग र नाली षनमायण नगर स्तरीय २००००० २०००००

२६ चौतारा देषख अमलडााँडा र देउराली डााँडा जाने बाटोको घमु्ती मोड ममयत सधुार सनपा-४ नगर स्तरीय १००००० १०००००

२७ सषतनेटा-अखयले भेडामार ेमोटर बाटो सनपा-६ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२८ दमार षचदौखैरा  मोटरबाटो सनपा-६ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२९ षसरिारा घाटाखोला मोटरबाटो सनपा-८ नगर स्तरीय २००००० २०००००

३० पाषणषन क्याम्पस धैरनेी ईशारा षभत्र सडक उपल्लो षसडी सम्म स्तर उन्नती र ग्राभेल सनपा -१ नगर स्तरीय १००००० १०००००

३१ समपरुक कोि नगर स्तरीय ५७४२००० २९४४००० ५६००० ८७४२०००

३२ ममयत संभार कोि नगर स्तरीय २०००००० ५४१६९१ २५४१६९१

३३ डोजर (JCB) संचालन नगर स्तरीय १५००००० १५०००००

३४ टाकुर बेल्टारी मोटरबाटो सनपा-१२ नगर स्तरीय १००००० १०००००

३५ ठूटेषपपल सडक नाली षनमायण सनपा-१२ नगर स्तरीय २००००० २०००००

३६ कोठेिाङ्ग धारापानी खोला मो.बा. सनपा ८ नगर स्तरीय १००००० १०००००

३७ घषतयका पोखरा भाटडााँडा मो.बा. सनपा २ नगर स्तरीय ५०००० ५००००

३८ चतु्रािेसी कुर सडक धाररचौर खण्डमा ग्याषबन िाल सनपा- नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

३९ सषन्धखकय  बजार तल्लो गल्ली नेत्र भट्टराईको घर पछाषड पखायल  ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४० अस्पताल देषख षमल सम्म नाली ,सनपा 1 नगरस्तरीय १५०००० १५००००

४१ बसपाकय  ग्यारजे कजिे सम्म नाली षनमायण ,सनपा 1 नगरस्तरीय १५०००० १५००००

४२ हटारीबाट अलिुाखोला मो.बा. ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४३ ररमषझम होटल अगाषड नाली  ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४४ नारायण षब.सी. घरदेषख देउराली जीप सषमषत सम्म नाली ,सनपा 1 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४५ हटारीदेषख पश ुअस्पताल सम्म ग्राभेल ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४६ गणु्टीखोला ३ कुने चोक नाली ,सनपा 1 नगरस्तरीय २००००० २०००००

४७ तमु्कोट पटुिथमु गााँउ जोडने मो.बा. ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४८ षमषलजलुी टोल सधुार सषमषत ग्राभेलबाटो जनज्योती तलफााँट सम्म  ,सनपा 2 नगरस्तरीय १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

४९ म्यालपोखरी  देषख शेर बहादरु षि.क.को घर सम्म मो.बा. ,सनपा 4 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

५० भत्केका चौपारी देषख डााँडा नेपाली टोल सम्म मो.बा. ,सनपा 4 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

५१ ह लाका षतम्लेथमु मथरुा बेसी सम्म नाली सडक ,सनपा 5 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५२ छात्रािास अलायदी भङ्ुभङ्ुगे सडक खण्डको गंगाराम घर अगाषड मेषशनरी पखायल ,सनपा 5 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५३ कृष्ण गौशाला जाने मोटरबाटो ,सनपा 6 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५४ नरपानी षफल्ड षनमायण ,सनपा 6 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५५ स्िामीकारुख देषख काफ्लाका रुख मो.बा. ,सनपा 6 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

५६ खााँचीकोट देषख खोला सम्म बाटो स्तरोन्नती ,सनपा 7 नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

५७ माझगााँउ ठूला पधेरा जाने घोडेटो बाटो षनमायण र पोखरी षनमायण ,सनपा 7 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

५८ दररमडााँडा देषख कैन पाटा सम्म बाटो षनमायण ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५९ आतेका साध ुचप्रङ्ुग मो.बा. ,सनपा 9 नगरस्तरीय २००००० २०००००

६० षखरायबोट षपषक्नक स्पट जाने षसषड ममयत ,सनपा 10 नगरस्तरीय २००००० २०००००

६१ षमषनकोट पोखेडाँडा अधरुो मो.बा. ,सनपा 10 नगरस्तरीय १५०००० १५००००

६२ अमराई भतेरचौर दाररमपाटा ह ाँदै घोचेखोला मो.बा. ,सनपा 10 नगरस्तरीय १५०००० १५००००

६३ ठाटी थमु्का षबहार मोटरबाटो  ,सनपा 10 नगरस्तरीय १००००० १०००००

६४ बगैचा खज्यायङ खानीगााँउ मोटरबाटो ,सनपा 7 नगरस्तरीय १००००० १०००००

६५ षसरबार मोटरबाटो ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

६६ गोलखााँड मोटरबाटो ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

६७ बदरखोला मसानघाट ओखरखोला मोटरबाटो ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

६८ षचल्याथमु टाकुरा मोटरबाटो  ,सनपा 12 नगरस्तरीय २००००० २०००००

६९ गणु्टीखोलादेषख होटल व्यिसायीसंघको कायायलय जानेबाटो ,सनपा 1 नगरस्तरीय १००००० १०००००

७० सन्त ुनेपाली/ गोषबन्द आचायय दगुाय  शे्रष्ठका घर पछाषड नाली ,सनपा 2 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

७१ इन्द्रसरको घर देषख ठाडो पीच बाटोमा नाली ढक्कन ,सनपा 1 नगर स्तरीय ४००००० ४०००००

७२ रतहले षलषफ्टङ्ग खानेपानी देखी पारी फुट षब्रज ,सनपा 2 नगर स्तरीय २००००० २०००००

७३

ढालबहादरु षि.क.को घर देषख खानेपानी टंकी ह दै भडखरी मोटरबाटो स्तरोन्नती तथा पक्की नाली

षनमायण सनपा १
नगर स्तरीय २५०००० २५००००

७४

अषलयिाङ्ग देषख षबद्यतु अषफस सम्मको नाली सफाई र जिुानन्द षमश्रको घर देषख ढोरपाटन सम्म नाली

कषटङ्ग
नगर स्तरीय ८५००० ८५०००

७५ पाषणनी क्याम्पस षभत्र तल्लो गेट देषख उपल्लो गेट सम्म मो .बा १ ० ०

७६ पश ुअस्पताल देषख आदयश नमनुा टोलमा पक्की नाली तथा ग्रािेल १ १००००० १०००००

७७ हटारी स्कुल देषख पश ुअस्पताल सम्मको मो बा ग्रािेल १ १००००० १०००००

७८ कृष्ण कुिाँरको  घर देषख अस्पताल गेट सम्म ग्रािेल १ १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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७९ षझल्के डाडा आषटका पाटा मो बा गोरुषसङ्गे सडक सम्म नया ट्रयाक १ ० ०

८० षसउली पोखारा भलाचौर मो बा १ १००००० १०००००

८१ डाडााँ गाउाँ खानेपानी टंकी ह दै म्याल पोखरी प्रषतक्षालय सम्म मो. बा १ १००००० १०००००

८२ गाई फमय देषख िाक्सेली ह दै कालीमाटी जोड्ने मो. बा १ १००००० १०००००

८३ िडा नं. १ षभत्रका मो बा ग्राभेषलङ्ग १ २४०००० २४००००

८४ पाषणषन क्याम्पस पररसरमा नाली षनमायण १ १००००० १०००००

८५ पषिनी होटल देषख षशिालय (पचंायन मषन्दर सम्म) ग्राभेल १ १००००० १०००००

८६ बाल आ षि पाडुली रनिुा मोटरबाटो १ १००००० १०००००

८७ ईसारा षजम्मालको घर देषख गणेश मषुखयाको परुाना घर सम्म षसषड र सनुकौली पधेरो ममयत १ ७५००० ७५०००

८८ बसपाकय  समाज कल्याण आ षि ह दै उपल्लो मो बा सम्म बाटो षनमायण १ ५०००० ५००००

८९ िडा नं १. का आबश्यक मो बा होम पाईप खररद १ २००००० २०००००

९० बसपाकय  चोकदेषख शंकर महत मनुाल महतको घर सम्म नाषल षनमायण १ २००००० २०००००

९१ बसपाकय  टायर पसल देषख षदपक पराजलुीको नाली षनमायण तथा ग्रािेल १ १००००० १०००००

९२ सरुज चदुालीको घर ह दै बढुा घर तमु्कोट िाल  प्रा षब सम्मको मो. बा नयााँ ट्रयाक १ १००००० १०००००

९३ बाल आधारभतु पाडुली रनिुा मो बा नयााँ ट्रयाक १ १००००० १०००००

९४ गनु्टे खोला कृयापतु्री देषख नारायण षब. सी को घर सम्म नाषल तथा ग्रािेल १ १००००० १०००००

९५ ढाल बहादरु राउतको घर देषख षघषमर ेषकराना पछाषड ह दैं गनु्टे खोला सम्म नाषल षनमायण १ २००००० २०००००

९६ मन्त्री  सनुार घर अगाषड उपल्लो भाग ह दै गनु्टे खोला सम्म नाषल षनमायण १ ५०००० ५००००

९७ रा. प्र .पा पाटी कायायलय अगाषड र  षसमाको घर सम्म नाषल षनमायण १ १२५००० १२५०००

९८ शभु सत्कार होटल देषख नेत्र भट्टराईको घर पछाषड सम्मको िाल षनमायण १ ३००००० ३०००००

९९ रुद्र प्रसादको घर देषख गौरी शंकर बोषडयङ सम्मको बाटो सोषलङ तथा ढलान १ १००००० १०००००

१०० लाङ्घाली होटल ह दै यगुज्योषत सम्म नाली षनमायण १ १५०००० १५००००

१०१ गोपाल षज सी को घर देषख प्रभ ुबैंक सम्म नाली षनमायण १ ५०००० ५००००

१०२ यगुज्योषत छापाखाना देषख तल्लो बाटोमा ढलान १ २००००० २०००००

१०३

षबष्ण ुभसुालको घर ह दै लेकालीको घर तथा पशपुषत पाउरोषट सम्म नाली षनकास तथा क्रषसङ चार 

ठाउमा

१

२००००० २०००००

१०४ साषथ होटल ह दै रखेा भाटको घर ह दै जनक बस्यालको घर सम्म नाली षनमायण १ १००००० १०००००

१०५ रतहले खोला देखी लाल बहादरु भसुाल सम्मको सोषलङ १ १००००० १०००००

१०६ रतहले षमना बस्यालको घर ह ाँदै बागी खोला सम्म नाली षनमायण १ १००००० १०००००

१०७ षचफ्ले टोलको अपरुो नालीलाई परुा गरनको लाषग बाषग खोला सम्म नाली षनमायण १ १००००० १०००००

१०८ प्रषदप षमश्रको पछाडी बाबरुाम पन्थीको घर सम्म नाली षनमायण १ १००००० १०००००

१०९ तारा मागय खेमराजको घरदेषख मषन्दर सम्म अधरुो नाली षनमायण १ १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

११० रतहले आषमय षलफ्ट देषख १ र २ िडा जोड्ने फुड षब्रच षनमायण १ ५०००० ५००००

१११ टाकुरा – छेडा स्िामीका रुखह ाँदै डडालीटोला जाने िाटो षनमायण  ( जनजाती तफय  ) २ १७५००० १७५०००

११२ खहरडेाडा  षसरानाह ाँदै दषलत िस्ती मो.िा. षनमायण २ १००००० १०००००

११३

गोषिन्दको घर देषख काला षमयााँको घर सम्म ढकनी तथा मोषत आचायय जगषदश अग्रहरर रनेी के .सी. 

सन्तोि षिक दगुाय  बहादरु काषकय  सन्त ब. नेपालीको घर सम्म नाली षनमायण

२

३००००० ३०००००

११४ पदम प्रसाद चदुालीको घर देषख अघाय जाने बाटो सम्म नाली षनमायण २ २००००० २०००००

११५

जेद ुखनालको घर ह ाँदै चडुामषण िेल्िासे पनुाराम पौडेल र षग्रनबोषडयङ ह दै पौडेल फषनयचरको मखुसम्म 

नाली षनमायण

२

२००००० २०००००

११६

षजिनारायणको घर देषख पे्रम भिुालको घर सम्म र दगुाय  भिुालको षबचको लाईन ढकनी तथा नाली 

व्यिस्थापन

२

१५०००० १५००००

११७ षटका षि.क. को घर अगाषडको पलु ममयत २ १००००० १०००००

११८

सषुदप मराषसनीको अगाषड देषख राजेन्द्र ज्ञिाली ह ाँदै षटका षि.क. को घरसम्म सडक ममयत तथा 

व्यिस्थापन

२

१००००० १०००००

११९ भिुाल डेरी देषख षिष्णहुरी भिुालको घरसम्म नाली षनमायण २ १००००० १०००००

१२० ढोरपाटन बाटो देषख लागटुारी षपपलका रुख ह दै खानेपानी टयाङ्की सम्म मोटरबाटो र नाली ब्यिस्थापन

२

१००००० १०००००

१२१  कृष्ण भसुाल  र सहयोगी षि.सी घर अगाडी बाटो व्यिस्थापन २ ५०००० ५००००

१२२ प्रगषत बजारमा िााँकीरहेका स्थानमा नाली ढकनी षनमायण २ ५००००

१२३ मस्जीदको पूियबाट कृष्ण भिुाल षदपक स्िणयकारको घर ह ाँदै ढोरपाटन सडक सम्म छरी षबच्याउने २ १००००० १०००००

१२४ भद्रीखोला षचसापानी मोटरबाटो सधुार २ १००००० १०००००

१२५ गोरदानी मखुदेषख घटे्टटारी उत्तम षमश्रको घरको अगाषडसम्म बाटो ममयत तथा सधुार २ १००००० १०००००

१२६ षनमबहादरुको घर दषख माधि खत्रीको घर अगाडीको पलु सम्म नाषल षनमायण २ १००००० १०००००

१२७ घोचेखोला  शान्ता पन्थीको घर अगाषडको पलु ममयत २ ५०००० ५००००

१२८ पोयन डााँडा चौतारी देषख लमु िहादरुको घर सम्म मोटर बाटो षनमायण २ ५०००० ५००००

१२९ कााँपडाडा मषुखया टोला देखी डषम्पङ साइड नयााँ ट्याक ३ १५०००० १५००००

१३० बराहनेटा बेलचौर सडक ३ २००००० २०००००

१३१ जैसी टोला  बस्नेत टोला आषटटोला खकय  नया ट्याक ३ १५०००० १५००००

१३२ षशिालय मषन्द्रर कुलायन थान र सालघारी घमु्टी कापडााँडा ह ाँदै दह पाटा सडक ३ १००००० १०००००

१३३ षचसापानी साउनेथमु  कृषि सडक ममयत संभार ३ १००००० १०००००

१३४ बराहनेटा स्यानडाडााँ  ररठेखोला सडक षबस्तार ३ १५०००० १५००००

१३५ छात्रािास मन्दलीपोखरा खरीपाटा कृषि मोटरबाटो षनमायण ममयत सम्भार ४ २००००० २०००००

१३६ कृषि पश ुप्रबर्द्यन, सीपमलुक ताषलम तथा आयआजयन अषभबरृ्द्ी काययक्रम ४ २००००० २०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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२२२ ढुङ्गे देउराली थामाकाचौर हाडफोने षडकानेटा अषमले ११ ४००००० ४०००००

२२३ षबहार कषबरादेखी धारा सम्म नाली षनमायण र स्तरउन्नती ११ २५०००० ३००००० ५५००००

२२४ लहरबेाद जोगीमार ेआपगैरा अषमले नाली तथा स्तरउन्नती ११ २५०००० २५००००

२२५ ओखरबोट कुलो ५० र षजमरुा गैरा धमयको घरदेखी ठाडो गोरटेो बाटो ५० ११ १००००० १०००००

२२६ अषमले षब क टोलदेखी खोरा नेटा सम्म अधरुो बाटो षनमायण ११ १००००० १०००००

२२७ जोगीमार ेनेपालीटोला जाने मो बा ११ १००००० १०००००

२२८ षसमलथमु देखी दधुीलखोला षबहार जाने गोरटेो बाटो ५० र षबहार चौकी मरम्त सधुार र फषनयचर षनमायण ११ १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

२२९ षबजय मा षब देखी भैसीथला जाने रोटेपानी कज्िय ५० र खोरीकारुख नसयरी देषख ढाड बाटो षनमायण ११ १००००० १०००००

२३० बासारुख गोरटेो बाटो ५० र गछायलीटोला पधेरो षनमायण ११ १००००० १०००००

२३१

काके्र ठाडो बाटो ५० र कृष्ण मषन्दर प्रषतक्षालय ५० जालकाडा खानेपानी र षसर्द्ेश्वर देउराली मषन्दर र 

थाम्की प्रषतक्षालय षनमायण ११ १५०००० १५००००

२३२

धारा चौतार िडाखोला कुडार अधरुो बाटो षनमायण र कन्या कुमारी देखी षपपलकारुख ठाडो बाटो षनमायण 

५० ११ २५०००० २५००००

२३३ रोटेपानी देखीिाटा पोरी मोसारा सम्म गोरटेो बाटो षनमायण ११ ५०००० ५००००

२३४ षबजय मा षब षबधाथी षहड्ने पिुय  षतरको मो बा देखी धने हषटया ठाडो बाटो षनमायण ११ ५०००० ५००००

२३५ भैलो खाने चौर देषख बाजेपोखरी जाने  सडक स्तरोन्नती ११ ५०००० ५००००

२३६ षजमरुथमु गायत्रीटोल बस्यालटोल टाकुरा मो.िा १२ ४००००० ४०००००

२३७ जरखेोला बेल्टारी  मो.बा १२ १००००० १०००००

२३८ ठुटीषपपल नाली षनमायण १२ १५०००० १५००००

२३९ रोटेपानी धनेका हषटया तथा काषमटोला झेडीखोला पधेरा सम्म गो.बा सधुार १२ १००००० १०००००

२४० स्िगय जाने मो.बा सधुार १२ ५०००० ५००००

२४१ िडा भरका मो.बा सधुार तथा आ.ि ०७४/०७५ मा सम्पन्न ह न नसकेका मोटरबाटो स्तर उन्नती १२ ६००००० ६०००००

जम्मा ४५०१५००० ४०४४००० ० ० ८१०६००० ३८५००० ३५४१६९१ ० ६१०९१६९१

3020  र्संचाई 0

१ थामाका चौर षसंचाई पोखरी षनमायण पकले सनपा-८ नगर स्तरीय २००००० २०००००

२ षसंचाई आयोजनाहरु नगर स्तरीय २५००००० २५०००००

३ थापाका चौर षसंचाई पोखरी  ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

४ समाखोर देषख जोखेका षसरुबार खेत षसंचाई ,सनपा 8 नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ काब्राकाबोट कुलो षनमायण सनपा १ ,सनपा 1 नगरस्तरीय ५०००० ५००००

६ गौराकापोखरी पोखरी षनमायण सनपा ५ ,सनपा 5 नगरस्तरीय १००००० १०००००

७ षभरकुलो षनमायण नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

८ पोखरी षनमायण १२ िटै िडामा नगर स्तरीय १२००००० १२०००००

९ पोखरानेटा पोखरी ममयत २ २०००००

१० करिेाङ हडाहा षसचाइ योजना ३ १००००० १०००००

१० अलिुाखोला भालखुोला षसचाइ र डम्पीङ साइड मनुी षसंचाइ तथा कुलो षनमायण ३ १००००० १०००००

११ साषिक १ र ९ िाडयमा थोपा षसताई काययक्रम ७ ५०००० ५००००

१२ जागषृत कृिक समहु आप खोररया  षसचाई महुान संरक्षण र पाईप पररितयन ७ १००००० १०००००

१३

ठूले ढुङ्गा कसेटारी ररठेखोला फुदिाङ्ग डााँडाको कूलो परुण्डी षसंचाई पाईप, षडही षसंचाई पाईप 

फज्यायङ खोला पूलमूनीको कूलो ममयत

७ १०००००

१०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

१४ काफल पानी स्पोटय  षनमायण तथा कुडापनी पोखरी ममयत सम्भार ९ १००००० १०००००

१५ टारी, षभरकटेरी षबरौटा षसंचाई पोखरी षनमायण र गैरा सके्रटी षचत्रा पोखरी पोखरी षनमायण ९ २००००० २०००००

१६ षसम षसाँचाई पोखरी ९ १००००० १०००००

जम्मा ३७५०००० ० ० ० २५०००० ० १८००००० ० ५८०००००

३०३० भिन र्था शहरी र्िकास 0

१ िडा कायायलय भिन षनमायण-सनपा १० नगर स्तरीय ३०००००० २०००००० ५००००००

२ ब्लड बैंक पूिायधार षनमायण सहयोग सनपा-१ नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

३ श्रीकृष्ण गौशाला ट्रस षनमायण तथा व्यिस्थापन नरपानी सनपा-६ नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

४ आषदत्यपरु छाप कूलपूजा सत्तल षनमायण सनपा-४ नगर स्तरीय २००००० २०००००

५ अलिुाखोला षिकटोल कृषि सडक सनपा ३ नगर स्तरीय २००००० २०००००

६ हषटया सभाहल ट्रस षनमायण सनपा ४ नगर स्तरीय 0 २००००० २०००००

७ भूषमकाथान प्रषतक्षालय सनपा ४ नगर स्तरीय 0 २००००० २०००००

८ थेरबाङ्ग ट्रस षनमायण सनपा ९ नगर स्तरीय 0 २००००० २०००००

९ बरपोखरी प्रषतक्षालय षनमायण सनपा-५ नगर स्तरीय 0 २००००० २०००००

१० षहलेको छेडा प्रषतक्षालय षनमायण सनपा-९ नगर स्तरीय 0 २००००० २०००००

११ बारीफेरा खेल मैदान सनपा ८ नगर स्तरीय 0 ० ०

१२ एक पाषलका एक बह उदे्दश्यीय भिन र एक खेल मैदान षनमायण नगर स्तरीय ७५००००० ७५०००००

१३ पोखरलेटोल घाटखोला पधेरो षक्रयापतु्री भिन सनपा नगर स्तरीय १००००० १०००००

१४ गलायम प्रषतक्षालय अधरुो षनमायण सम्पन्न ,सनपा 9 नगर स्तरीय १५०००० १५००००

१५ फलेपत आमा समूह भिन षनमायण ,सनपा 9 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१६ पोखेडाँडा कृयापतु्री भिन ,सनपा 10 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१७ िडा कायायलय रगंरोगन ,सनपा 12 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१८ प्रषतक्षालय अधरुो कायय सम्पन्न टारी सनपा ९ ,सनपा 1 नगर स्तरीय १००००० १०००००

१९ प्रषतक्षालय षनमायण पाषणषन क्याम्पस पूिी गेट सनपा १ ,सनपा 1 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२० पयनाडााँडा षक्रयापतु्री भिन षनमायण  ,सनपा 2 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२१ पयनाडााँडा मषहला प्रषतक्षालय अधरुो सम्पन्न ,सनपा 2 नगर स्तरीय १००००० १०००००

२२ षजल्ला प्रहरी प्रषशक्षण हल ,सनपा 1 नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

२३ सकुुम्बासी पूणय ब. थापा घर षनमायण सहयोग ,सनपा 2 नगर स्तरीय ५०००० ५००००

२४ षझल्के डााँडाषशिालय मषन्द्रर षनमायण १ १००००० १०००००

२५ च्यान डााँडा  प्रषतक्षालय तथा मषन्द्रर षनमायण १ १००००० १०००००

२६ षशिालय मषन्दर पाकय  षनमायण एयरपोटय  जाने बाटोमा २ १००००० १०००००

२७ गगनपानी षक्रयापतु्री भिन षनमायण (संस्कृषत ) २ १००००० १०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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आय

२८ पोखरी भन्ने ठाउाँमा षक्रयापतु्री भिन षनमायण(अधरुो) २ १००००० १०००००

२९ भषिटोला पौिा ममयत सधुार ( संस्कृषत ) २ ७५००० ७५०००

३० पाहारपाखो पाँधेरो कृयापतु्री भिन  षनमायण ( क्रमागत ) २ ५०००० ५००००

३२ पोयन डााँडा ट्रस षनमायण अधरुो २ ५०००० ५००००

३३ बराहनेटा  घााँटमाथी र खड्का टोला प्रषतक्षालय षनमायण ३ १००००० १०००००

३४ िडा कायायलय व्यिस्थापन खचय ३ ५०००० ५००००

३५ माझहटीया सभाहल षनमायण ४ २००००० २०००००

३६ स न पा ५ सेिरापोखरा तथा जोगीडााँडामा प्रषतक्षालय षनमायण ५ १००००० १०००००

३७ रातटारी दषलत कृिक समहु प्रषतक्षालय षनमायण योजना ६ १००,००० १०००००

३८ घषुम्त मषहला सामदुाषयक भिन ६ १५०,००० १५००००

३९ ररठेखोला प्रषतक्षालय षनमायण योजना र टाकुरा आमा समूह प्रषतक्षालय षनमायण योजना ६ १२५,००० १२५०००

४० षदगो आमा समहु ट्रस्ट षनमायण ह लाकी पदेरो ट्रस्ट मरमेत सम्भार ७ १५०००० १५००००

४१ गहते षडहीडााँडा ट्रस षनमायण ७ १००००० १०००००

४२ दिुारा नेटा ट्रस षनमायण ७ १००००० १०००००

४३ दशै घर ट्रस षनमायण ७ १००००० १०००००

४४ ठूलापाटा षकटेनी ट्रस षनमायण ७ १००००० १०००००

४५ मषहला भिन षकमडााँडा ८ १००००० १०००००

४६ लाषल गरुास  ट्रस्ट ८ १००००० १०००००

४७ टारी, काकी टोल ढोिाटा षशतल पाटी षनमायण ९ १५०००० १५००००

४८ सषन्धखकय  नगरपाषलका ९ नं िडा कायायलयको भिन षनमायणको लाषगप जग्गा खररद ९ ५५०००० ५५००००

४९ सारन पोखरा दोबाटो प्रषतक्षालय ९ १५०००० १५००००

५० िडा कायायलय भिन षनमायण १० ८००००० ८०००००

५१ गच्छेगैरा कृयापतु्री भिन गताय १० १००००० १०००००

५२ हराठाना पोखरीमा ट्रस षनमायण (पोखरी) १० १००००० १०००००

५३ षसमलपानी ट्रस षनमायण माषझटोला १० १००००० १०००००

५४ नयााँ बन्न लागेको िडा कायायलय भिन सपोट ररटेषनङ्ग िाल षनमायण १० ३००००० ३०००००

५५ रातटारी प्रषतक्षालय षनमायण ११ १००००० १०००००

५६ खाल्टेपानी प्रषतक्षालय षनमायण ११ १८०००० १८००००

५७ काके्रको पधेरो षशतलपाटी षनमायण ११ १००००० १०००००

५८ कुड प्रषतक्षालय षनमायण ११ १५०००० १५००००

५९ िडा कायायलयमा षमषटङ्घ हल षनमायण १२ ३००००० ३०००००

६० ट्रस षनमाणय १२ ५००००० ५०००००
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जम्मा ५८३०००० ० ० ७५००००० १८५०००० ४४००००० २४५०००० ० २२०३००००

३०५० उजाि 0

१ षिद्यतु तथा सौयय बत्ती नगर स्तरीय २४००००० २४०००००

२ षबधषुतकरण ममयत तथा सधुार षबस्तार 3 २००,००० २०००००

३ स न पा ४ उजाय षबधतु ब्यिस्थामपन ४ १००००० १०००००

४ िडा स्तररय षबधतु ब्यिस्थापन काययक्रम ५ १००००० १०००००

५ षबहार बजार  सोलार बत्ती १० २००००० २०००००

६ षिद्यतु पोल खररद १२ ० ०

जम्मा ३०००००० ० ० ० ० ० ० ० ३००००००

३०५० लघु र्था साना जल र्िद्युर् 0

०

०

जम्मा ० ० ० ० ० ० ० ० ०

३०६० संचार 0

१ पत्रपषत्रका रषेडयो एफ एम फोन तथा कटुिाल सेिा 3 १००,००० १०००००

०

जम्मा १००००० ० ० ० ० ० ० ० १०००००

४० िन, िार्ािरण र्था र्िपद व्यिस्थापन ६२४५००० ० ० ० १३००००० ९००००० ३२००००० ० ११६४५०००

४०१० िन र्था भूसंरक्षण २०००००

१ भू-संरक्षण काययक्रम नगर स्तरीय १०००००० १००००००

२ बराहनेटा आषि पषहरो षनयन्त्रण ३ १००००० १०००००

३ भैपरी तथा िडा स्तरीय षबपत ब्यिस्थापन काययक्रम ५ ० ०

४ ठूटेषपपल षपपलदेषख देउराली सम्म कषटङ्ग तथा स्तरोन्नती १० १००००० १०००००

०

जम्मा १२००००० ० ० ० ० ० ० ० १२०००००

४०२० जलाधर संरक्षण 0

१ पषण्डत टोल पाँधेरो नेटा ठुला पाँधेरो गैरनेी पाँधेरो इद्र पाँधेरो, चौतारा पाँधेरो महुान संरक्षण २ १२५००० १२५०००

२ कुिा, पोखरी तथा मूल संरक्षण र सिेक्षण १० १२०००० १२००००

जम्मा २४५००० ० ० ० ० ० ० ० २४५०००

४०३० िार्ािरण संरक्षण 0

१ मथरुा बगै ाँचा स्तरोन्ती सनपा-५ नगर स्तरीय ६००००० ६०००००

२ लदाम बगैचा स्तरोन्ती सनपा १ नगर स्तरीय २००००० २०००००
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३ िातािरण मैत्री स्थानीय शासन काययक्रम नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

४ प्रारषम्भक िातािरण पररक्षण नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

५ बजार व्यिस्थापन (हाट, ट्राषफक, सडक पेटी, छाडा चौपाय, षसनो तथा लाश, सडक बषत्त तथा अन्य) नगर स्तरीय १०००००० १००००००

६ शाषन्त बगैचा स्तर उन्नती नगर स्तरीय १०००००० १०००००० २००००००

७ ररठेखोला समाधी स्थल षनमायण ,सनपा 4 नगर स्तरीय १६०००० १६००००

८ म्यालपोखरी  आमलडााँडा पोखरी षनमायण ,सनपा 4 नगर स्तरीय ४०००० ४००००

९ गच्छेखोला समाषध स्थल ब्यािस्थापन ,सनपा 7 नगर स्तरीय २००००० २०००००

१० षशिानेटा दाहा संस्कार ट्रस षनमायण नगर स्तरीय १००००० १०००००

११ चतु्रािेशी िजारमा पने दिैु गल्लीका अगाषड पने नाली सरसफाई तथा फुलका गमला राख्ने २ २००००० २०००००

जम्मा २२००००० ० ० ० १३००००० ८००००० १२००००० ० ५५०००००

४०४० जलिायु पररिर्िन 0

०

० ०

जम्मा ० ० ० ० ० ० ० ० ०

४०५० फोहोर मैला व्यिस्थापन 0

१ सरसफाई प्रिर्द्यन तथा दैषनक सरसफाई काययक्रम नगर स्तरीय २०००००० २००००००

२ फोहोर मैला व्यिस्थापन तथा िातािरण सधुार काययक्रम ७ १५०००० १५००००

३ फोहोरमैला व्यिस्थापन (डषस्िन षितरण १० २००००० २०००००

जम्मा ३५०००० ० ० ० ० ० २०००००० ० २३५००००

४०६० Sanitary Land Fill Sites 0

०

०

जम्मा ० ० ० ० ० ० ० ० ०

४०७० जलउत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण 0

०

०

जम्मा ० ० ० ० ० ० ० ० ०

४०८० र्िपद व्यिस्थापन 0

१ षिपद व्यिस्थापन कोि नगर स्तरीय १०००००० १००००००

२ िडा स्तरीय षिपद व्यिस्थापन र प्रहरी चौकी कायायलय व्यिस्थापन षिहार नगर स्तरीय १००००० १०००००

३ िडा स्तररय षिपत व्यिस्थापन काययक्रम ३ २००००० २०००००

४ षिपद व्यिस्थापन काययक्रम ७ २००००० २०००००

आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कायनक्रम
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जम्मा १४००००० ० ० ० ० १००००० ० ० १५०००००

४०९० िारुण यन्त्र संचालन 0

१ बारुण यन्त्र संचालन नगर स्तरीय ८५०००० ८५००००

जम्मा ८५०००० ० ० ० ० ० ० ० ८५००००

५० सुशासन र्था संस्थागर् र्िकास ३८४३००० ० ० ० ६७४२००० २०००००० १३००००० ० १३८८५०००

५०१० मानि संशाधन र्िकास 0

१ माह री घार षितरण ३ १००००० १०००००

२ िडा योजना सपुररबेक्षण तथा अनगुमन र संस्थागत पबुयधार षबकास ४ १५०००० १५००००

जम्मा २५०००० ० ० ० ० ० ० ० २५००००

५०२० संस्थागर् क्षमर्ा र्िकास 0

१ टोलसधुार सषमषत पररचालन नगर स्तरीय ०

२ आिषद्यक नगर षिकास योजना षनमायण नगर स्तरीय २०००००० २००००००

३ अध्ययन अनसुन्धान काययक्रम नगर स्तरीय १०००००० १००००००

४ नगर पाश्वयषचत्र (Profile) षनमायण नगर स्तरीय १५००००० १५०००००

५ नगर यातयात गरुुयोजना षनमायण नगर स्तरीय ०

६ काननु कायायषिषध, षनदेषशका, राजपत्र तयारी तथा प्रकाशन नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

७ पत्रकाररता प्रिर्द्यन (पत्रकार महासंघको क्षमता षिकास)- नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

८ न्याषयक सषमतको प्रिर्द्यन तथा क्षमता षिकाश नगर स्तरीय ३००००० ३०००००

९ फषनयचर - नगर स्तरीय १०००००० १००००००

१० फषनयषसङ्ग- नगर स्तरीय ५००००० ५०००००

११ मेषसनरी औजार - नगर स्तरीय १०००००० १००००००

१२ पूाँजीगत सामाग्री सहयोग - नगर स्तरीय १५००००० १५०००००

१३ पूाँजीगत षनमायण तथा ममयत सधुार - नगर स्तरीय १०००००० १००००००

१४ नगरपाषलका भिन तथा पररसर सधुार - नगर स्तरीय १०००००० १००००००

१५ सेिा षनितृ कमयचारी कायायलय व्यिस्थापन नगर स्तरीय ५०००० ५००००

१६ टोल षिकास संस्था व्यिस्थापन १० ६०००० ६००००

१७ क्षमता अषभिरृ्द्ी सम्बषन्ध काययक्रम १० ० ०

१८ स्थान पररचय बोड १२ १००००० १०००००

जम्मा ३४६०००० ० ० ० ६३००००० २०००००० ५०००० ० ११८१००००

५०३० राजश्व पररचालन 0

१ राजश्व पररचालन तथा व्यिस्थापन नगर स्तरीय १०८००० ९२००० २०००००

जम्मा १०८००० ० ० ० ९२००० ० ० ० २०००००
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५०४० र्िर्िय व्यिस्थापन 0

०

जम्मा ० ०

५०५० र्िर्िय जोर्खम न्यूनीकरण 0

०

जम्मा ० ० ० ०

५०६० साििजर्नक सुनिाई 0

१ साियजषनक सनुिाई नगर स्तरीय १५०००० १५००००

२ साियजषनक सनुिुाइ काययक्रम ६ २५००० २५०००

जम्मा २५००० ० ० ० १५०००० ० ० ० १७५०००
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