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१
भरु नारा ऩक्की ननभााण

रारदेव भहतोको घय देखि नबिायी ठाकुयको घय 
सम्भ N/A

६००००० ५८४१५०.०० ९७.३६

२
भरु सडक याभ जान्की भॊखन्दय भरु सडकभा कल्बर्ा ननभााण

N/A

३००००० २९३९३१.०० ९७.९८

३ भरु सडक ढरान भरु सडकको ढरान देखि N/A २५००००० २५००००० १००.००

४ वडा नॊ ४

५ नारा ननभााण गरुरयमा फारदेव यामको घय देखि गयहा सम्भ N/A २५०००० २४४७६३.०० ९७.९१

६ ऩाइऩ नारा अधयुो ईनवाा र्ोरभा N/A २००००० १९३५०७.०० ९६.७५

७ नारा ननभााण छवव साहको घय स्कुरको ऩोियी सम्भ N/A ५००००० ४८७००१.०० ९७.४०

८
नारा ननभााण

उभाशॊकय जीको घय देखि ऩण्डी जीको घय हदैु 
ऩोियी सम्भ N/A

४००००० ३८५२६९.०० ९६.३२

९ चऩी ननभाान दनरत तथा ववऩन्न N/A ४००००० ३८८००० ९७.००

१०

नारा ननभााण
याभननवाश मादवको इनाय देखि याभनयेशको घय 
नखजकको ऩोियी हदैु रोकनाथ मादवको घय  सम्भ 
भरु नाराभा जोडने N/A

१०००००० ९०७००९.०० ९०.७०
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१३

अधयुो तथा ऩक्की नारा 
ननभााण

हरयनाथको घय देखि भवहन्र साहको घय सम्भ
N/A

१२३७००० ९८०२१४.०० ७९.२४

१४
ऩक्की नारा गने

मोगेन्र भहतो को घय देखि ववश्वनाथ भहतोको घय 
सम्भ N/A

९००००० ८६२४६७.०० ९५.८३

१५ अधयुो ऩक्की नारा ननभााण जदनुन्द भहतोको गोठ देखि नहय सम्भ
N/A
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१६
करबर्ा य होभऩाइऩ

सत्मनायामण जीको िेत देखि जमभॊगर यामजीको 
िेतको ववचभा N/A

२००००० १३५००२.०० ६७.५०

१७

प्रहयी चौवकभा 
प्रनतऺारम

अधयुो प्रनतऺारमको ननभााण गने
N/A

१००००० ३१९४१.०० ३१.९४

१८
करबर्ा य होभऩाइऩ

याभचन्र यामको जग्गा नखजक एस एस वी कैम्ऩको 
उतय तपा N/A
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१९ वडा नॊ ६

२०
सडक ढरान 

झाफयु साहको घय देखि ऩखिभ जाने याभाधाय यामको 
घय हदैु बायतको नसभाना सम्भ N/A
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अनुसुची

पचरौता नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बारा

आ.ब. २०७४/०७५ को ससमा क्षेत्र ववकास कार्चक्रम र्ोजनागत खर्चको वववरण

(ननर्म २० को उपननर्म (२) र ननर्म २५ को उपननर्म (१) सँग सम्बन्धित

सस.नॊ
.

एकाई कैफिर्त

बजेट उपशीषचक नॊ. ससमा क्षेत्र ववकास कार्चक्रम रकम रू. हजारमा

कार्चक्रम/आर्ोजनाको नाम आ व २०७४/०७५ 
अवधिसम्मको खर्च



२१
नारा ननभााण ऩकनडमा खचकनी फजाय देखि अनरअकफयको घय सम्भ

N/A
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ऩिाार ननभााण साभदुावमक बवन साववक १ न वडा ऩिाार ननभााण
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कम्ऩाउण्ड ननभााण य 
करको व्मवस्था

ब्रह्यस्थान धभानगय र्ोरभा कम्ऩाउण्ड ननभााण य 
करको व्मवस्था N/A
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२६ कल्बर्ा नागेश्वय सहनोको घय ननय N/A ६००००० ० ०

२७ नबिना ऩोियी फेनौरी ऩक्की छठघार् नबिना ऩोियी N/A ११००००० ० ०

२८ भोर्यसाइकर िरयद कखन्र्जेन्सीफार् सऩुय स्ऩेरेन्डय थान ११००००० १८२०००
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