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१४.३० मनकामना मजन्दर ममात सम्पिार झयालबास १००

१४.३१ जिदे्दश्वरी मजन्दर ममात सम्पिार झयालबास १००



१४.३२ गाउाँ सधुार आमा समहु सामाग्री खररद झ्यालबास १५०

१४.३३ बराजथुान घेराबार ममात सम्पिार नडवह १००

१४.३४
खानपेानी तथा सरसिाई समन्वय सनमनत पनुागठन तानलम, 
साम्रगी ववतरण वडा स्तररय १००

१४.३५ गरुुङघाट खानपेानी टंकी ननमााण गरुुङघात ५०

१४.३६ झाटे खानपेानी तथा सरसिाई योजना झाते २००

१४.३७ धौलाबसेनी नमटर धारा जडान तथा ममात धलुाबसेनी ३५०

१४.३८ हदे खानपेानी योजना हदे ३५०

१४.३९ नवजागरण प्रा.वव. िैजक्षक सामाग्री ववतरण पोखरी २००

१४.४० बसेनी धसेुनी खानपेानी योजना बसेनी ३५४

१४.४१ नाम्पजाकोट खानपेानी ममात योजना नाम्पजाकोट ३००

१४.४२ नपेाल राजस्रय वकसान प्राथानमक नबधालय अनदुान जापडाडा ३५०

१४.४३ वपपलडांडा खानपेानी योजना वपपलडांडा ३००

१४.४४ केउराढाप खानपेानी धाराननमााण तथा पाईप खररद केउराढाप ३००

१४.४५ नबरुखका  खानपेानी योजना / नमटर जडान नबरुखका ३५०

१४.४६ कुरुनटार खानपेानी योजना कुरुनटार २५०

१४.४७ नछमडांडा खानपेानी योजना नछमडांडा १२५

१४.४८ चारघरे टोल खानपेानी योजना चारघरे १००

१४.४९ बास्थवुा खानपेानी योजना बास्थवुा १००

१४.५० हु् सेकोट मा.वव. नबधालय अनदुान मौलाथर १३३

१४.५१
वडा स्तरीय मवहला/परुुष खेलकुद प्रनतयोनगता / खेलकुद 
सामाग्री ववतरण हु् सेकोट ६ १००

७७०२
६४६९५

१५.१ जोजखम नक्सा होनडङ बोडा 200
१५.२ वडा स्तरीय ववपद् प्रनतकाया क्षमता अनिविृ कायाक्रम 200
१५.३ ववपद सम्पबन्धी ववद्यालय स्तरीय सचेतना कायाक्रम 200
१५.४ ववपद् व्यवस्थापन कोष 2000
१५.५ जलवाय ुपररवतान अनूकुलनका लानग वकृ्षारोपण कायाक्रम 200

१५.६ ववपद् व्यवस्थापन सामग्री खररद 500
१५.७ िैपरी आउन ेववपद् व्यवस्थापनको लानग राहत तथा उिार 

कायाक्रम
1000

१५.८ ववपद् व्यवस्थापनका लानग सरोकारवालासाँग समन्वय कायाक्रम 100

१५. बन वातावरण तथा ववपद 

वडागत सामाजजक नबकास जम्पमा 
कुल सामाजजक नबकास 



१५.९ जैववक ववववधता संरक्षणका लानग पोखरी संरक्षण कायाक्रम 100

१५.१० असाध्य रोग लागेका नबरामीहरुलाई उपचार खचा 1500
१५.११ वडा कायाालय िैपरी र ववपद व्यवस्थापन वडा नं २ २००
१५.१२ ववपद व्यवस्थापन वडा नं ३ १८७

१५.१३
वडा स्तररय ववपद व्यवस्थापन सनमनतका लानग तानलम, साम्रगी 
खररद र िैपरी वडा नं ४ ११४
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१६.१ हु् सेकोट चक्रपथ ५०००
१६.२ झोलङेु्ग पलु २०००
१६.३ बालवहत प्रा.वव. चपाहा २०००
१६.४ अिलक्ष्मी आमा समूह िवन १२००
१६.५ धवाहा नछसगैरा खानपेानी ५००
१६.६ मवहला नबकास समूह िवन २ र ३ कोनलया २००
१६.७ गैडाखोला खानपेानी २००
१६.८ तामाङ टोल मवहला िवन ५००
१६.९ नसमलवारी नडप बोररंग वडा नं १ तामाङटोल १०००

१६.१०

मोतेखोल्सी आरन्घात पोखरी थमु्पका बयााक िन्ज्याङ हदैु 
श्याम्पघा नाम्पजाकोट मूल सडक ननमााण तथा ममात योजना ५००

१६.११ सम्पमेनी झ्यालबास सडक १५००

१६.१२

गैरी िन्ज्याङ देजख धौलामसार िाडारी जगदेउ हुाँदै मौलाथर 
जान ेबाटो स्तरोन्ननत १०००

१६.१३ दमार डांडा देजख मोहनडांडा जान ेमोटरबाटो ननमााण ५००

१६.१४

खल्डू िन्ज्याङ देजख नबरुखका  हदैु जापडाडा खण्ड बाटो 
स्तरोन्ननत १०००

१६.१५

झ्यालबास गरुुङघाट षटकोण नाम्पजाकोट पेलेगा दमार हुाँदै 
रनमते सडक ७००

१६.१६ चपाह गहेुरी सडक स्तारोनाजत्त ५००
१६.१७ कोनलया १ नं डहर बाटो स्तरोन्ननत ९००
१६.१८ गररमा चोक मोहनडााँडा सडक ५००

१६.१९

जगेुपानी पोखरी देजख बेवरावारी नडही झेडी चोक हदैु 
गाउाँपानलका जान ेबाटो २०००

१६.२० चवुाडी धारा देजख वडा कायाालय सडक २०००

१६.२१

बिु चोक पत्थर खोला जकेुपानी कोईनलिेदी-बााँधथमु्पकी-झांते 
हुाँदै िंखदेव सडक ८००

१६. पूवााधार नबकास 
जम्पमा 



१६.२२ चपाहा-ग्याजाटार-लायनखोला-राहतु घडेरी-छाप्रादी सडक ३००
१६.२३ पांग्र ेदेजख पांग्र ेघाट हुाँदै धौलाबसेनी सडक १०००

१६.२४ गमु्पबा चोक- सनु्दरवस्ती-मयरुकुना हुाँदै नमलन चोक सडक १५००

१६.२५ जमनुािेद देखी तल्लोखेत हुाँदै बेलचोक सम्पमको कृवष सडक ५००
१६.२६ मयरुपोखरी देजख बिु चोक जान ेसडक १०००
१६.२७ खानपेानी तथा नसचाई योजना ननमााण, ररपाहा ४००
१६.२८ नमल चोक देजख लामे रह सम्पम बाटो स्तरोन्ननत ४००
१६.२९ गरुुङघाट सामदुावयक िवन ननमााण ३००
१६.३० अटल चोक देजख बदु्दीमान टोल जान ेबाटो ५००
१६.३१ झरनाखोला बाटो स्तरोन्ननत १०००
१६.३२ उज्यालो हु् सेकोट कायाक्रम २०००

१६.३३ नबरुखाका  देजख रुम्पबक केवराढाप हदैु राईकोट मोटरबाटो  बाटो ५००
१६.३४ समपरुक ४१०००
१६.३५ लागत साझेदारी कायाक्रम १४०००
१६.३६ ममात सम्पिार कोष ४०००
१६.३७ नारायणी काली सडक ५००
१६.३८ ४० वक.नम. सडक ५००
१६.३९ जामनु ेबाध नसंचाई ५००
१६.४० जिवालय मजन्दर संरक्षण प्रविान ३००
१६.४१ स्व.जचत्र बहादरु कान ुस्मनृत उद्यान वडा नं १ ५००
१६.४२ स्व.नते्र बहादरु बयम्पब ुस्मनृत उद्यान वडा नं ३ १०००
१६.४३ सह लगानी १०००

९७२००

१६.४४ कुल छन्त्यालको घर नजजक बाटोमा पदक्क कल्िट ननमााण बेलवुा १५०
१६.४५ मनोजको घर पछाडीको कल्िट ननमााण बेलवुा १५०
१६.४६ मनकामना िुलबारी मजन्दर ननमााण तथा कम्पपाउण्ड बेलवुा ३५०
१६.४७ िनुम पजुा जखडी मजन्दर हल तथा कम्पपाउण्ड ननमााण बेलवुा ३००

१६.४८

पजिम कुलो नसरटोल देजख दजक्षण तिा  लालजजत थापाको नमल 
सम्पम पदक्क बनाउने बेलवुा ५००

१६.४९ थारु कल्याणकारी मवहला आमा समूहको िवन ननमााण बेलवुा ५००

वडागत योजना 
जम्पमा 



१६.५०

बैदार कुलो ममातका लानग पदक्क वपचबाटो कल्िट देजख उत्तर र 
नडल बहादरु थापाको महुानबाट दजक्षणको िागमा ५०० 
नम.कुलो पदक्क बनाउने बेलवुा ३००

१६.५१ तामाङ साईला चोकदेजख देब रानाको घर सम्पम बाटो ग्राबेल जकेुपानी ५००
१६.५२ ब्याडनमन्टन खेल मैदान व्यवस्थापन जकेुपानी १५०

१६.५३

ििु चोक देजख अटल चोक आमा समूह िवन जोड्न ेबाटो 
ग्राबेल जकेुपानी ३७५

१६.५४ सम्पझना चोक देजख तामाङ चोक सम्पम बाटो ग्राबेल जकेुपानी ३५०

१६.५५

सत्यवती सामदुावयक बन िवन देजख काउले टोल जोड्न ेबाटो 
ग्रािेल जकेुपानी ३७५

१६.५६ िम्पिरुाजा मजन्दरको कम्पपाउण्ड वाल तथा प्रवेि द्वार ननमााण जकेुपानी ५००
१६.५७ मोहनडााँडा धनुलमारा बाटो ममात सम्पिार (साववक-१) वडा नं २ १००
१६.५८ गहेुरी धडयानदेजख टंकीसम्पम जान ेबाटो ममात सम्पिार वडा नं २ १००
१६.५९  गहेुरी सारु टोल िटार ननमााण वडा नं २ ५००
१६.६० जघरजघरे देजख टावरपलु सम्पम जान ेबाटो ग्रावेल गहेुरी वडा नं २ १००
१६.६१ कोनलया ७ न.डहर ग्राबेल सवहत पेटी ननमााण वडा नं २ ७००

१६.६२
गैंडाखोला ठाडा खोला हुाँदै काजीमान आलेको घरसम्पम नयााँ 
रयाक बाटो ननमााण

वडा नं २ २५०

१६.६३
सोती टोल देजख जजत बहादरु आलेको घर हुाँदै लाल बहादरु 
ठाडाको घरसम्पम नयााँ रयाक ननमााण

वडा नं २ २००

१६.६४ आरती आमा समूह िवन ननमााण (कुसमु टोल) वडा नं २ १५०
१६.६५ झ्यालआरी नसंचाई कुलो ननमााण वडा नं २ ५०
१६.६६ गेज गैरा नसंचाई पदक्क कुलो ननमााण वडा नं २ १००
१६.६७ वडा िररको बाटोहरु ममात ग्राबेल सरसिाई कायाक्रम वडा नं २ १८४

१६.६८
थजुम्पकदेवी मजन्दर वरपर तारबेर र मलुगेट देजख मजन्दर सम्पम 
बाटो ममात सम्पिार

वडा नं २ १५०

१६.६९ मोहनडााँडा अधरुो चौतारा ननमााण वडा नं २ ५०
१६.७० गहेुरी झोलुंगे अजघ  कल्िटा ननमााण वडा नं २ १५०
१६.७१ हात्तीगैंडा ईनार ममात सम्पिार वडा नं २ २००

१६.७२
कोनलया ह्यमु पाईप खररद (डहर न.२ चन्र ठकुरीको घर 
चोकमा )

वडा नं २ ५०

१६.७३ चपाहा आमा समूह िवन ननमााण वडा नं २ १५०
१६.७४ मोहनडााँडा होम स्टे तथा कन्य सवुारी मजन्दर ननमााण वडा नं २ २००

१६.७५

बगैचा चोक देजख मवहमा चोक हदैु बसन्त चोक सम्पमको बाटो 
स्तरोन्ननत जलु्पेटार ९००



१६.७६

दगुाामजन्दर देजख गरुााँस चोक हदैु दबदबे चोक सम्पम बाटो 
स्तरोन्ननत जलु्पेटार ९००

१६.७७

िपूनत चोक देजख दबदबे चोक हदैु सरस्वती क्याम्पपस चोक 
सम्पम बाटो स्तरोन्ननत जलु्पेटार ९००

१६.७८

लािा चोक देजख पाटा चोक हदैु िाजन्त प्रतीक्षालय सम्पम बाटो 
स्तरोन्ननत बेलहानी ९००

१६.७९ वडा कायाालय चोक देजख बन्दकेु थान सडक वडा नं ३ २००
१६.८० लालीगरुास मवहला समहु िवन ननमााण तल्लो चारघरे २००
१६.८१ घोल टोल देजख बेल्हानी चौरंगी मोटर बाटो घोल टोल १५०
१६.८२ बिु चोक देजख पत्थरखोला मोटर बाटो ममात बिु चोक १००
१६.८३ घोल टोल देजख नमल चोक हदैु गहेुरी मोटर बाटो झयालबास १५०
१६.८४ चारघरे मोटर बाटो सरसिाई ममात सम्पिार चारघरे १००

१६.८५ गरुुङ घाट लखानी तल्लो रुम्पसी ररपाहा मोटर बाटो सरसिाई वडा नं ४ २००
१६.८६ नारायणी काली मोटर बाटो सरसिाई रुम्पसी ७५

१६.८७ झयालबास माछापचु्छ्रे कृषक समहुको पोखरी ममात सम्पिार झयालबास २००

१६.८८ िखदेव टोल अन्र्तगत पने ववनिन्न बाटोहरुको सरसिाई र ममात िखदेव ३००

१६.८९ छहारी कृषक आमा समहुको खानपेानी र िौचालय ननमााण िखदेव १५०

१६.९०

चौराधाप आम डाडा ओन्टाकी टोल हदैु वडा कायाालय हेल्थ 
पोि जान ेहसौरा खोलामा कचवे ननमााण िखदेव २००

१६.९१ नवस्मनृत प्रा.वव. ममात सम्पिार तथा गेट ननमााण झाते २००
१६.९२ िण्डारी चोक देजख दलाामी टोल बाटो ग्राबेल िखदेव १५०

१६.९३ डाडा टोल कृरण न्यौपानकेो घरबाट माथी जान ेबाटो ग्राबेल िखदेव १५०
१६.९४ यवुा िुटबल ग्राउण्ड ममात तथा ननमााण झयालबास १००
१६.९५ वडा नित्रको मोटर बाटो ममात वडा नं ५ ७००
१६.९६ श्री रुपकला प्रा.वव. कम्पपाउन्ड तारबार राम्पचे ३५०
१६.९७ पांग्रघेाट मोटरबाटो ममात तथा ननमााण योजना पांग्रघेाट २००
१६.९८ नव श्री यवुा क्लब िनलबल खेल मैदान कम्पपाउण्ड धौवादी १५०
१६.९९ श्री नत्रिवुन प्रा.वव. दईु कोठे िवन ननमााण योजना पांग्रे ५००

१६.१००

वाकखोर आमा समहु िवन व्यवस्थापन तथा नया िौचालय 
ननमााण योजना (१० वटा ) वाकखोर ३५०

१६.१०१ सामदुावयक िवन ननमााण पोखरी थमु्पका वडा नं ५ ७४३



१६.१०२

नतन दोिान देजख वडा कायाालय हदैु   हु् सेकोट मा.नब. कुमारी 
िवन सम्पमको नयााँ रयाक ननमााण हु् सेकोट ६ ९५०

१६.१०३ नवदगुाा यवुा क्लब खेलकुद मैदान स्तरोन्ननत िडारी ३२५

१६.१०४ खोप केन्र िवनमा िौचालय ननमााण रातेखरक १५०

१६.१०५ ६ घर धरुीमा िौचालय ननमााण रनमते १२०

१६.१०६ नमनलजलुी यवुा क्लब खेलमैदान ननमााण जगदेउ २००

१६.१०७ पोखरीदेबी आ.वव. वाल कम्पपाउण्ड साडािन्ज्याङ ३००

१६.१०८ जजबनज्योनत यवुा क्लब िवन ननमााण रुम्पबक २००

१९३४७
११६५४७

१७.१ पि ुसेवा केन्र स्थापनाको लानग LAB तथा SURGICAL 
सामाग्री खररद

(िंखदेव,धौबादी,
मौलाथर)

१००

१७.२ सेवा केन्र तथा िाखाबाट नन:िलु्क औषनध ववतरण 
कायाक्रम

१०००

१७.३ नन:िलु्क पि ुस्वास््य जिववर ५००
१७.४ पि ुखोप कायाक्रम ५००
१७.५ दधु उत्पादनमा अनदुान (प्रनत नल.रु.५ का दरले) ३००
१७.६ घााँसको नबउ/बेनाा ववतरण कायाक्रम ५००
१७.७ ५०% अनदुानमा चापकटर ववतरण कायाक्रम १५०
१७.८ बंगरुको पाठापाठी ववतरण कायाक्रम ३००
१७.९ िकारो सधुार कायाक्रम ५००

१७.१० घरदैलो नन:िलु्क पि ुस्वास््य तथा बााँझोपन ननवारण 
जिववर कायाक्रम

२००

१७.११ बोयर बोका ववतरण कायाक्रम ३००
१७.१२ कृषक स्तरीय पिपुालन तानलम ५०
१७.१३ प्राववनधकहरुको लानग क्षमता अनिबदृ्दी तानलम ५०
१७.१४ स्थानीय िेंडा संरक्षण कायाक्रम १५०
१७.१५ स्थानीय िैंसी संरक्षण कायाक्रम (हु् सेकोट ६, िडारी) ७००

१७.१६ स्थानीय कुखरुा प्रबदान कायाक्रम ३००

१७.१७ घरपालवुा तथा छाडा कुकुरहरुलाई नन:िलु्क रेनबज खोप 
तथा स्थाई बन्ध्याकरण जिववर कायाक्रम

२००

१७.१८ पि ुववमा कायाक्रम २००

१७. पि ुनबकास कायाक्रम 
 आनथाक नबकास 

वडागत पूवााधार जम्पमा 
कुल पूवााधार नबकास 



१७.१९ कृनत्रम गिााधान कायाक्रम २००
१७.२० आकजस्मक पि ुउपचार सेवा १००
१७.२१ सतु्केरी स्याहार कायाक्रम (गाइ/िैसी) ३००
१७.२२ कृषक सम्पमान कायाक्रम ५०
१७.२३ जनुोवटक तथा माहामारी रोग सम्पबजन्ध अन्तरवक्रया 

कायाक्रम
२५

१७.२४ मास ुपसल अनगुमन तथा सधुार कायाक्रम १००
१७.२५ समहु गठन तथा पररचालन ५०
१७.२६ अनगुमन तथा मूल्यांकन १५०
१७.२७ ववनिन्न ददवसहरु मनाउने २५

७०००

१८.१ व्यावसावयक तरकारीखेती कायाक्रम ६६०
१८.२ व्यावसावयक मौरी नबकास कायाक्रम ३००
१८.३ व्यावसावयक आलखेुती नबकास कायाक्रम ५७०

१८.४
साना नसंचाई ममात सम्पिार कायाक्रम(मांगमा आधाररत) १०००

१८.५ कृवष प्रसार सेवा टेवा कायाक्रम ५००
१८.६ व्यावासावयक किीखेती नबकास कायाक्रम ३५०
१८.७ यवुा लजक्षत कृवष कायाक्रम ५००
१८.८ व्यावसावयक च्छ्याउखेती कायाक्रम २५०
१८.९ आकजस्मक बानल संरक्षण कायाक्रम २००

१८.१०
एक घर एक करेसाबारी कायाक्रम (पहाडी समदुाय लजक्षत) २००

१८.११ एक घर ५ िलिुल नबरुवा रोपण कायाक्रम ३००

१८.१२
्लाजस्टक टनले हाम्रो तरकारी तपाईहरुको (पहाडी 
समदुाय लजक्षत)

२००

१८.१३ आइ.पी.एम.सपोटा कायाक्रम(चपाह र धवादी) १००
१८.१४ माटो उपचार जिनबर/५०% अनदुानमा चनुा नबतरण ४००
१८.१५ घमु्पती जिनबर ्याकेज प्रोग्राम ३००
१८.१६ मेजिनरी औजार उपकरण खररद ५०
१८.१७ कायाक्रम अनगुमन ननरीक्षण १२०

६०००
१७००

१५००२०. उद्योग बाजणज्य प्रवधान कायाक्रम 

जम्पमा
१८.कृवष नबकास कायाक्रम 

जम्पमा 
१९. पयाटन नबकास कायाक्रम 



२००
२०००
१५००
५००

२०४००

२५.१ कोनलया नबउ नबजन खररद वडा नं २ १५०
२५.२ गहेुरी नबउ नबजन खररद वडा नं २ ५०
२५.३ गैंडाखोला नबउ नबजन खररद वडा नं २ ५०
२५.४ कृवष अवलोकन भ्रमण वडा नं 3 २००

२५.५ नबषादी न्यूनीकरण सम्पबजन्ध तानलम वडा नं 3 ५०

२५.६ पिपंुक्षी सम्पबजन्ध कायाक्रम वडा नं 3 ५०

२५.७ अमला िञ्ज्याङ नसचाई कुलो ममात दााँया प्रणाली अमला िञ्ज्याङ १००

२५.८ गरुुङघात नसचाई आयोजना गरुुङघात २००

२५.९
व्यवसावयक अगवुा कृषकहरुका लानग नबउववजन ववतरण र 
अध्ययन अवलोकन भ्रमण वडा नं ४ २००

२५.१० पि ुभ्याजक्सनिेन र औषधी ववतरण वडा नं ४ १००
२५.११ नसिबाबा मजन्दर ननमााण रुरपरु ३५०
२५.१२ याल्टाखोला नसचाई कुलो ममात पेलेगा ३२५

२५.१३ नबनबंग नसंह घाट नसचाई योजना पारी दमार १००

२५.१४ गाराकोले नसंचाई कुलो ममात वारी दमार १००

२५.१५ मसार टोल नसचाई कुलो ममात धौलामसार ३२५
२३५०

२२७५०

२६.१ सूचना प्रववनध नबकास  कायाक्रम ८००
२६.२ नडजजटल घर नं ववतरण कायाक्रम १९५०
२६.३ फ्री वाईिाई जोन ननमााण ३००
२६.४ सेवा परामिा खचा 2500
२६.५ क्षमता ववकास कायाक्रम (जनप्रनतननधी, कमाचारी) 1000
२६.६ सिुासन प्रवधान ५००
२६.७ गाउाँपानलकाको प्रगनत समेवटएको वतृजचत्र ननमााण १५००
२६.८ ददवस समारोह खचा 500
२६.९ सिा संचालन खचा 500

26.10 गाउाँपानलका वडा कायाालय व्यवस्थापन ९००
२६.११ मेजिनरी औजार खररद १०००

२१. सहकारी क्षमता अनिबवृि तथा सचेतना कायाक्रम(ववत्तीय जिक्षा कायाक्रम 

जम्पमा आनथाक नबकास गा.पा.
२५. वडा स्तरीय आनथाक नबकास कायाक्रम 

२६.संस्थागत नबकास 

वडागत आनथाक नबकास जम्पमा 
जम्पमा आनथाक नबकास 

२४. कृषक पेन्सन कायाक्रम 

२२. जलस्रोत तथा नसचाई 
२३. िनुम व्यवस्था 
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२७.१ निनडयो डकुमेन्री १५०
२७.२ न्यावयक सनमनत छलिल ित्ता र सजचवालय व्यवस्थापन खचा ५००
२७.३ वहाँसा वपनडतहरुका लानग आपतकालीन सेवा केन्र संचालन ४००
२७.४ बालवववाह न्यूनीकरण सम्पबन्धी काननुन सचेतना अनियान संचालन १३०
२७.५ अध्ययन अवलोकन १२०
२७.६ व्यवहाररक लेखन नसप तालीम २००

१५००
१२९५०

२८.१ पाररश्रनमक पदानधकारी ९०००

२८.२ पाररश्रनमक कमाचारी १६०००

२८.३ करार सेवा िलु्क १६०००

२८.४ महंगी ित्ता ९००

२८.५ पोिाक ित्ता ८००

२८.६ पानी ववजलुी १२००

२८.७ संचार महिलु ३००

२८.८ घर िाडा ४००

२८.९ अन्य िाडा ५००

28.10 इन्धन पदानधकारी १०००

२८.११ इन्धन कायाालय प्रयोजन १०००

28.12 इन्धन अन्य प्रयोजन १०००

२८.१३ भ्रमण खचा १८००

28.14 बैठक ित्ता १५००

२८.१५ अन्य ित्ता ५००

28.16 नबमा तथा नववकरण खचा ५००

२८.१७ पदानधकारी बैठक ित्ता १२००

28.18 मेनसनरी तथा औजार ममात सम्पिार तथा संचालन खचा २०००

२८.१९ मसलन्द तथा कायाालय संचालन खचा २०००

28.20 बावषाक पजुस्तका पत्रपनत्रका तथा अन्य छपाइ खचा १५००

२८.२१ अनगुमन मूल्याङ्कन खचा ५००

28.22 ववववध खचा २७००

२८.२३ अन्य सामाजजक सहायता खचा ५००

28.24 प्रोत्साहन ित्ता ५००

२८.२५ कमाचारी कल्याण कोष ४००

28.26 िननाचर/विक्चसा १४००

२७.न्यावयक सनमनत

जम्पमा न्यावयक सनमनत 
जम्पमा संस्थागत नबकास 

 २८. कायाालय संचालन तथा प्रिासननक खचा

जम्पमा 



२८.२७ िननानसङ १४००

28.28 िैपरी खचा वडा नं ३ १००
६६६००

२९००४३
१७७९००
२०८००
२२४००

६०००

४०००
५२११४३कुल जम्पमा बजेट 

संघीय सरकार ससता अनदुान 
रुरपरुगढी संरक्षण तथा पयाटन प्रवधान कायाक्रम (संघीय सरकार समपरुक अनदुान) 

कृवष उपज केन्र कोल्ड स्टोर ननमााण (संघीय सरकार नबिषे अनदुान) 

 बनथिंग सेन्टर स्थापन वडा नं ५ र ६ (प्रदेि सरकार समपरुक अनदुान)

िोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्ड विल साईड ननमााण(प्रदेि सरकार नबिषे अनदुान)
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