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२. आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को निमित्त सञ्चित कोर्बाट रकि खिि गिे अर्िकार : (१)आर्थिक वर्ि २०७५/७६को निमित्त गाउँ 
कार्िपामिका, वडा समिनि, ववर्र्गि शाखािे गिे सेवा र कार्िहरुका निमित्त अिुसूची १ िा उल्लिखखि चािू खचि, पूँल्िगि 
खचि र बिवत्तर् व्र्वस्थाको रकि सिेि गरी िम्िा रकि ४८,५०,६०,३३४.०० (अक्षेरुपी रुपैर्ाँ अठ्चामिस करोड पचास िाख 
साठी हिार निि सर् चौनिस) िा ििढाई निर्दिष्ट गररए ििोल्िि सल्चचि कोर्िाट खचि गिि सककिेछ ।
३ . ववनियोजि : (१) र्स ऐिद्धारा सल्चचि कोर्िाट खचि गिि अर्धकार र्दइएको रकि आर्थिक वर्ि २०७५/७६को निमित्त 
पाल्लहिन्दि गाउँपामिका, िविपरासीको गाउँ कार्िपामिका, वडा समिनि र ववर्र्गि शाखािे गिे सेवा र कार्िहरुको निमित्त 
ववनिर्ोिि गररिेछ ।
(२) उपदफा (१) िा िुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि कार्िपामिका, वडा समिनि र ववर्र्गि शाखािे गिे सेवा र 
कार्िहरुको निमित्त ववनिर्ोिि गरेको रकििध्रे् कुिैिा िचि हुिे र कुिैिा अपुग हुिे देखखि आएिा गाउँ कार्िपामिकािे 
िचि हुिे शीर्िकिाट िपुग हुिे शीर्िकिा रकि सािि सक्िेछ । र्सरी रकि सादाि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्िा 
रकिको १० प्रनिशििा ििढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिाट अको एक वा एक भन्दा िढी शीर्िकहरुिा 
रकि सािि िथा निकासा र खचि ििाउि सककिेछ । पूँल्िगि खचि र ववत्तीर् व्र्वस्थािफि  ववनिर्ोल्िि रकि साँवा 
भुक्िािी खचि र व्र्ाि भुक्िािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्र् चािू खचि शीर्िकिफि  सािि र बित्तीर् व्र्वस्था अ न्िगिि साँवा 
भुक्िािी खचििफि  बिनिर्ोल्िि रकि ब्र्ाि भुक्िािी खचि शीर्िकिा िाहेक अन्र्त्र सािि सककिे छैि । िर चािु िथा 
(३) उपदफा (२) िा िुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि एक शीर्िकिाट सो शीर्िकको िम्िा स्वीकृि रकिको १० प्रनिशि 
भन्दा िढ्िे गरी कुिै एक वा एक भन्दा िढीशीर्िकहरुिा रकि सािि परेिा गाउँ सभाको स्वीकृनि मििु पिेछ ।

िेपािको संववधािको धारा २२९ को उप–धारा (२) ििोल्िि पाल्लहिन्दि गाउँपामिका, िविपरासीको गाउँ सभािे र्ो ऐि 
ििाएको छ ।

१. संक्षिप्त िाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐिको िाि “पाल्लहिन्दि गाउँपामिका, िविपरासीको ववनिर्ोिि ऐि, २०७५” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिेछ ।

पाल्लहिन्दि गाउँपामिका, िविपरासी को आर्थिक िर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग स्थािीर् सल्चचि कोर्िाट 
केही रकि खचि गिे र ववनिर्ोिि गिे सम्िन्धिा व्र्वस्था गिि ििेको ऐि

सभािाट स्वीकृि मिनि : २०७५/०#/@)
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प्रस्ताविा : पाल्लहिन्दि गाउँपामिका, िविपरासीको आर्थिक िर्ि २०७५/७६ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सल्चचि कोर्िाट 
केही रकि खचि गिे अर्धकार र्दि र सो रकि ववनिर्ोिि गिि वाचछिीर् भएकोिे,

पाल्लहिन्दि गाउँपामिका
गाउँ कार्िपामिकाको कार्ाििर्, िविपरासी

ववियोजि ऐि
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३११५४ तटबन्ध तथा बाूँध निर्ाचण
३११५५ ससिंर्ार्च सिंरर्िा निर्ाचण
३११५६ खािेपािी सिंरर्िा निर्ाचण
३११५७ र्ि तथा र्ातार्रण सिंरक्षण
३११५८ सरसफार्च सिंरर्िा निर्ाचण
३११५९ अन्य सार्चजनिक निर्ाचण

३१११३ निसर्चत भर्िको सिंरर्िात्र्क सुधार खर्च
३१११५ फनिचर्र तथा फफक्र्सच
३११२२ र्ेसर्िरी तथा औजार
३११३१ पर्ुधि तथा बागर्ािी वर्कास खर्च
३११५१ सडक तथा प ल निर्ाचण
३११५३ वर्द्युत सिंरर्िा निर्ाचण

२७२०० सार्ाजजक सहायता
२८१०० सम्पवि सम्र्न्धी खर्च
२८२०० फफताच खर्च
२८९०० भैपरी आउिे र्ालु खर्च

प िंजीगत खर्च
३१११२ भर्ि निर्ाचण

२२४०० सेर्ा तथा परार्र्च खर्च
२२५०० कायचक्रर् सम्र्न्धी खर्चहरू
२२६०० अिुगर्ि,र् लयािंकि र भ्रर्ण खर्च
२२७०० वर्वर्ध खर्च
२५३०० अन्य सहायता
२७१०० सार्ाजजक सुरक्षा

र्ालु खर्च
२११०० पाररश्रसर्क / सुवर्धा
२१२०० कर्चर्ारीको सार्ाजजक सुरक्षा खर्च
२२१०० सेर्ा र्हसुल
२२२०० प ूँजीगत सम्पविको सिंर्ालि र सम्भार खर्च
२२३०० कायाचलय सार्ाि तथा सेर्ाहरू

१३३१४ सर्पुरक अिुदाि
वर्िीय व्यर्स्था (प्राजतत)

अन्य आय
जिसहभागगता

व्यय

१३३१२ र्सतच अिुदाि
१३३१३ वर्र्ेर् अिुदाि
१३३१४ सर्पुरक अिुदाि

प्रदेर् सरकार
१३३११ सर्ानिकरण अिुदाि
१३३१२ र्सतच अिुदाि

राजस्र् बाूँडफाूँडबाट प्रातत रकर्
१४१७९ अन्य बाूँडफाूँड हुि ेराजस्र् [राजस्र् बाूँडफाूँड – सिंघीय सरकार]

१४१७९ अन्य बाूँडफाूँड हुि ेराजस्र् [राजस्र् बाूँडफाूँड – प्रदेर् सरकार ]

अन्तर सरकारी वर्िीय हस्तान्तरण
सिंघीय सरकार

१३३११ सर्ानिकरण अिुदाि

११३१३ एकीकृत सम्पनत कर
११३२१ घरर्हाल कर
११६१३ व्यार्साय रजजष्ट्रेर्ि दस्तुर
११६९१ अन्य कर
१४२१९ अन्य सेर्ा र्ुलक तथा वर्क्री
१४२४९ अन्य दस्तुर

आगथचक र्र्च : २०७५/७६
रकर् रू. हजारर्ा

शीर्िक
राजस्र्

आन्तररक श्रोत

पाजलहिन्दि गाउूँपासलका
गाउूँ कायचपासलकाको कायाचलय, िर्लपरासी

आय तथा व्ययको प्रक्षेपण
अिुस र्ी १
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अन्य बााँडफााँड हुन ेराजस्ि [राजस्ि बााँडफााँड – प्रदेश सरकार ]

अन्य आय
अन्र्र सरकारी वित्तीय हस्र्ान्र्रण

आन्र्ररक श्रोर्
एकीकृर् सम्पनर् कर
घरिहाल कर
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अन्य कर
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आगथतक िषत : २०७५/७६
रकम रू. हजारमा

शीर्िक
आय
राजस्ि

पाजल्हनन्दन िाउाँपाशलका
िाउाँ कायतपाशलकाको कायातलय, निलपरासी

राजस्व तथा अनुदान प्राप्ततको अनुमान
अनुसूची २
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रकम रू. हिारमा
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पाजपहनन्दन गाउूँपाशलका
गाउूँ कार्िपाशलकाको कार्ािलर्, निलपरासी

क्षेत्रित व्यय अनुमान
अनुसूची ५
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२७ इन्िन अन्य प्रयोजन २२३१४ N/A १ १,०० १,००
२८ पत्रपबत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन २२३१५ N/A १ ९,०० ९,००
२९ अन्य कायामलय संचालन खचम २२३१९ N/A १ १९,०० १९,००
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३१ सेवा तथा परार्शम खचम २२४११ N/A १ ५०,०० ५०,००

३२
कम्पुटर सफ्टवेर तनर्ामण,संचालन तथा खररद एव ं
ववस्तार २२४१२ N/A १ ५०,०० ५०,००

३३
करार स्वेर् सेवक मशक्षक व्यवस्थापन ( पोशाक 
सर्ेत ) २२४१३ N/A १ १९,६० १९,६०

३४ व्यक्क्त करार अनुदान २२४१९ N/A १ ३,०० ३,००
३५ तामलर् तथा गोष्ठी २२५११ N/A १ २०,०० २०,००
३६ कर्मचारी मशप तथा ववृत्त ववकास २२५१२ N/A १ ५,०० ५,००

३७

गररब संग बबश्वेस्वर कायमक्रर् एल एर् बब आइ एस 
र्ा इन्री भए अनुसार को कायमक्रर् ( करार 
जनसक्क्त व्यवस्थापन सर्ेत ) गा पा, लाग ुभएको ठाउँ, लाग ुभएको ठाउँ २२५१२ N/A १ ५,०० ५,००

३८
घरेल ुहहशंा न्यूनीकरण तथा अधिकार सम्बक्न्ि 
गोष्ठी गा.पा. भरी, सम्पूणम गाउँपामलका स्तरीय २२५१२ N/A १ १,८० १,८०

३९

तराई सक्म्ििी कायमक्रर्, एल एर् बब आइ एस र्ा 
इन्री भए अनुसारको कायमक्रर् ( जनशक्क्त 
व्यवस्थापन सर्ेतको तलब ) गा पा, लाग ुभएको कायेक्रर्, लाग ुभएको कायेक्रर् २२५१२ N/A १ ७२,०० ७२,००

४०
पक्ल्हनान्दन गौपमलका संग र्हहला आय आजमन 
कायमक्रर् गा पा, गा पा भरी २२५१२ N/A १ १५,०० १५,००

४१ बल बामलका शैक्षक्षक सुिार कायमक्रर् २२५१२ N/A १ १०,०० १०,००

४२

बहु क्षेत्रीय पोषण कायमक्रर् एल एर् बब आइ एस 
र्ा इन्री भए अनुशर को कायमक्रर् ( करार 
जनसक्क्त व्यवस्थापन सर्ेत ) गा पा, लाग ुभएको स्थान, लाग ुभएको स्थान २२५१२ N/A १ १४,०७ १४,०७

४३
बबद्यालय बबर्ुख फकशोरी तथा र्हहला लाइ प्रजनन 
स्वास््य प्रजनन अधिकार सम्बक्न्ि तामलर् गा.पा भरी, सम्पूणम गाउँपामलका क फकशोरीलाई २२५१२ N/A १ १,५० १,५०

४४ युवा स्वरोजगार कायमक्रर् २२५१२ N/A १ २०,०० २०,००
४५ एल जी सी डी पी का ववमभन्न कायमक्रर् हरु गा पा, गा पा, गा पा २२५२१ N/A १ ६,२० ६,२०

४६ बैदेमशक रोजगार तथा सुरक्षक्षत आप्रवासन कायमक्रर् गा पा, गा पा, गा पा २२५२२ N/A १ ५,०० ५,००

४७
र्हहला स्वास््य कायमक्रर् ( पाठेघर मशबबर तथा र्ुटु 
र आखा मशबबर ) गा पा, गा पा २२५२२ N/A १ ८,०० ८,००

४८ बबद्याथी खाजा कायमक्रर् 2, हरपुर, पाल्ही आिारभूत बबद्यालय २२५२९ N/A १ १,३४ १,३४
४९ बबद्याथी खाजा कायमक्रर् 5, गर्ी, मशव पावमती प्रा. बब. २२५२९ N/A १ १,०० १,००
५० अनुगर्न तथा र्ुल्यांकन २२६११ N/A १ २५,०० २५,००
५१ भ्रर्ण खचम २२६१२ N/A १ २,०० २,००
५२ बबबबि खचम २२७११ N/A १ १६,०० १६,००
५३ गाउ सभा संचालन २२७२१ N/A १ १५,०० १५,००
५४ सार्ाक्जक सुरक्षा भत्ता १ देखख ६ सम्र्, सम्पूणम गा.पा. भरर २७१११ N/A १ ५,५०,०० ५,५०,००
५५ उद्दार राहत तथा पुन स्थापना २७२१२ N/A १ ४०,०० ४०,००

५६
औषधि खररद तथा व्यवस्थापन ( कर्मचारी 
व्यवस्थापन सर्ेत ) 4, पाल्ही प्राथमर्क स्वास््य केन्र, लोहरौली २७२१३ N/A १ १०,०० १०,००

५७ आपन््लाई क्ववल धचयर ववतरण गा.पा. भरर, सम्पूणम गाउँपामलका क आपंग लाइ २७२१९ N/A १ १,१० १,१०

५८
गररब तथा जेहेन्दार बबध्यधथमलाई शैक्षक्षक सार्ग्री 
ववतरण गा.पा. भरी, सम्पूणम गाउपमलका स्तरीय २७२१९ N/A १ १,०० १,००

५९ घर भाडा २८१४२ N/A १ ८,५० ८,५०
६० सवारी सािन भाडा २८१४३ N/A १ ४,०० ४,००
६१ न्यातयक फिताम २८२१२ N/A १ २०,०० २०,००
६२ गत बषमको शसतम अनुदान रकर् फिताम २८२१९ N/A १ ७६,८५ ७६,८५
६३ भैपरर आउन ेचाल ुखचम २८९११ N/A १ ६४ ६४
६४ २ न अिरुो वडा कायामलय भवन तनर्ामण 2, हरपुर वडा कायामलय, हरपुर ३१११२ N/A १ १५,०० १५,००
६५ ३ न वडा कायामलय भवन तनर्ामण 3, कुश्र्ा, कुश्र्ा वडा भवन ३१११२ N/A १ ४२,०० ४२,००
६६ अिरुो गाउघर क्क्लतनक भवन तनर्ामण 1, शंकरपुर, शंकरपुर ३१११२ N/A १ ८,०० ८,००

६७
गत बषमको ठेक्का नम्बर ९, हरपुर वडा कायामलय 
तनर्ामण २, हरपुर वडा कायामलय, हरपुर वडा कायामलय ३१११२ N/A १ ६,८१ ६,८१

६८ गत बषमको रर्पुरवा वडा कायामलय रंगरोगन 1, रर्पुरवा वडा कायामलय, रर्पुरवा ३१११२ N/A १ २,०० २,००

६९ गा.पा. भवन तनर्ामण ( गत वषम को क्जम्र्ेवारी सर्ेत ) 3, ववजयपुर, ववजयपुर ३१११२ N/A १ ५,००,०० ५,००,००
७० बधथिंग सेन्टर तनर्ामण हरपुर 2, हरपुर स्वास््य चौकी, हरपुर ३१११२ N/A १ ६,०० ६,००
७१ र्हहला भवन तनर्ाण ३, बेलासपर ३१११२ N/A १ ७,०० ७,००
७२ लोहरौली िर्मशाला तनर्ामण 4, लोहरौली िर्मसाला ३१११२ N/A १ ४,०० ४,००
७३ सभा हल तनर्ामण 3, ववजयपुर, बेलासपुर ३१११२ N/A १ ६०,०० ६०,००
७४ काली र्क्न्दर तनर्ामण 3, मशव र्ागम, बेलासपुर ३१११३ N/A १ ४,०० ४,००
७५ पाल्ही रािा कृष्ण र्क्न्दर तनर्ामण 4, पाल्ही, पाल्ही ३१११३ N/A १ ३,०० ३,००

स्रोत
आन्तररक श्रोत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऋण जनसहभागिता बैदेशशक

आधथमक वषम : २०७५/७६
रकर् रू. हजारर्ा

शस.न.ं काययक्रम/आयोजनाको नाम कायायन्ियन हुन ेस्थान खर्य शीर्यक एकाई लक्ष विननयोजन रु.

पाक्ल्हनन्दन गाउँपामलका
गाउँ कायमपामलकाको कायामलय, नवलपरासी

क्रक्रयाकलापित व्यय अनुमान
अनुसूची ६



७६ मशव र्क्न्दर तनर्ामण 3, मशव र्क्न्दर मशव र्ागम, बेलासपुर ३१११३ N/A १ २,०० २,००
७७ पमसमया र्दरसा तनर्ामण 3, पमसमया र्दरसा ३१११५ N/A १ ५,०० ५,००
७८ ितनमचर तथा फिक्सशम गा पा, गा पा ३१११५ N/A १ २०,०० २०,००
७९ फिल्डर्ा र्ाटो पुरी चपी तनर्ामण 6, बाइसी देवी प्रा.बब., रगरगंज ३१११५ N/A १ २,०० २,००
८० र्दशाम तनर्ामण, हुसैनी अनावारुण ओलुर् 6, हुसैनी अनावारुण ओलुर्, सानई ३१११५ N/A १ ५,०० ५,००
८१ र्दरसा तनर्ामण बेलाश्पुर 3, बेलाश्पुर, बेलाश्पुर ३१११५ N/A १ २,०० २,००
८२ अिरुो आर.सी.सी ढलान 1, शंकरपुर, शंकरपुर ३११५१ N/A १ २,०० २,००
८३ अिरुो आर.सी.सी मशव र्ागम 3, मशव र्ागम, बेलासपुर ३११५१ N/A १ ४४,०० ४४,००

८४
आर.सी सी ढलान, मसद्िाथम र्ा बब देखख शंकर 
लोतनया को घरसम्र्

3, मसिथम र्ा बब देखख शखेर लोतनया को घर सम्र्, 

कुश्र्ा ३११५१ N/A १ ७५,०० ७५,००

८५
आर.सी.सी. ढलन, बमसस्ट चौिरीको घरदेखख र्हेन्र 
चौिरीको घर सम्र्

, बमसस्ट चौिरीको घरदेखख र्हेन्र चौिरीको घर 
सम्र्, बमसस्ट चौिरीको घरदेखख र्हेन्र चौिरीको 
घर सम्र् ३११५१ N/A १ ३०,०० ३०,००

८६ आर.सी.सी. ढलान 4, पाल्ही पच्पेड़ा, पाल्ही पच्पेड़ा बाटो ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००
८७ आर.सी.सी. ढलान शंकरपुर जान ेबाटो 1, शंकरपुर जान ेबाटो, शंकरपुर ३११५१ N/A १ ५०,०० ५०,००
८८ आर.सी.सी.ढलान 3, पमसमया, पमसमया देखख र्ें बाटो जोड्न ेसडक ३११५१ N/A १ १९,०० १९,००
८९ खानेपानी पाइप जडान 3, कुश्र्ा खानेपानी आयोजना, कुश्र्ा ३११५१ N/A १ १८,०० १८,००
९० गत बषमको ठेक्का नम्बर १ मशव र्ागम तनर्ामण ३, बेलाशपुर, बेलाशपुर ३११५१ N/A १ ९,३१ ९,३१

९१
गत बषमको ठेक्का नम्बर १०, कुश्र्ा चोक देखख वडा 
कायामलय जान ेबाटो ३, कुश्र्ा, कुश्र्ा ३११५१ N/A १ २०,५४ २०,५४

९२
गत बषमको ठेक्का नम्बर २०, रबब खत्रीको घर देखख 
र्क्स्जद जान ेबाटो 5, गेर्ाम, गेरर्ा ३११५१ N/A १ २,९३ २,९३

९३ गत बषमको ठेक्का नम्बर ३, बक्स कल्भटम तनर्ामण ६, सनई, सनई ३११५१ N/A १ ५,६३ ५,६३
९४ जनेहदन्को घर को बाटो तनर्ामण 3, बेलाशपुर ३११५१ N/A १ २,०० २,००

९५ बेलाशपुर र्दशाम अगाडडको बाटो र्ाटो पुरी ग्रावेल गने 3, बेलाशपुर ३११५१ N/A १ १,०० १,००
९६ बागे अन्सारी को घर जान ेबाटो 3, बेलाशपुर ३११५१ N/A १ २,०० २,००

९७ र्ाटो पुरी ग्रावेल गने
4, पहाडी टोल देखख बैरवा चोक सम्र्, पहाडी टोल 
देखख बैरवा चोक सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

९८ र्ाटो पुरी ग्रावेल गने
४, सुधचत हररजन को घर देखख नहर सम्र्, सुधचत 
हररजन को घर देखख नहर सम्र् ३११५१ N/A १ २,०० २,००

९९
र्ाटो पुरी ग्रावेल गन ेबेलाशपुर जनता प्रा बब देखख 
नहद सम्र् र्ाटो पुरी ग्रावेल गने 3, जनता प्रा बब देखख नहद सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

१०० शंकरपुर ्दमलत बक्स्त आर सी सी 1, शंकरपुर दमलत बक्स्त ३११५१ N/A १ ३,०० ३,००

१०१ सडक तनर्ामण
४, पुन्ना चौिरीको घर देखख र्ूल सडक सम्र्, पुन्ना 
चौिरीको घर देखख र्ूल सडक सम्र् ३११५१ N/A १ ७,८१ ७,८१

१०२ हैनड कैप जडान १ देखख ६ सम्र्, सम्पूणम टोल, गाउपामलका भरर ३११५१ N/A १ १०,०० १०,००

१०३
हरपुर दर्ोदको घर देखख र्ा वडा कायामलयको 
योजना र्ा थप 2, हरपुर ३११५१ N/A १ २,०० २,००

१०४ क्स्रट लाइट जडान १,२,4, र्हेशपुर, बेलासपुर र लोहरौली ३११५३ N/A ३ १२,०० १२,००
१०५ तुररया खोला तटबन्ि तनर्ामण 6, सनई तुररया खोला ३११५४ N/A १ १५,०० १५,००
१०६ गा पा साबमजतनक शौचालय सेफ्टी टंकी तनर्ामण 3, गा पा, गा पा ३११५८ N/A १ ३,०० ३,००
१०७ अिरुो कालोपत्र ेस्वास््य र्ागम 4, स्वास््य र्ागम, लुक्पुरवा ३११५९ N/A १ ४४,०० ४४,००

१०८ अिरुो कालोपत्र,े भगत्पुरवा देखख गेरर्ा सम्र्
5, भगत्पुरवा देखख गेरर्ा सम्र्, भगत्पुरवा देखख 
गेरर्ा सम्र् ३११५९ N/A १ ५०,०० ५०,००

१०९ खेलकुद रंगशाला तनर्ामण 3, बेलाशपुर, बेलासपुर ३११५९ N/A १ ३६,०० ३६,००

११० गत बषमको ठेक्का नम्बर २, स्वास््य र्ागम तनर्ामण ४, लुक्पुरावा, लुक्पुरावा ३११५९ N/A १ १८,२५ १८,२५

१११ गत बषमको ठेक्का नम्बर २७, स्वास््य र्ागम तनर्ामण ४, लुक्पुरावा, लुक्पुरावा ३११५९ N/A १ ६,५३ ६,५३
११२ गा पा भवन साबमजतनक शौचालय तनर्ामण 3, गा पा, बेलाशपुर ३११५९ N/A १ ५,०० ५,००
११३ छठ घाट तनर्ामण 3, कुश्र्ा, कुश्र्ा पोखरी ३११५९ N/A १ २,०० २,००
११४ पुसाह खोला पोखरी तनर्ामण 4, बैरवा, पुसाह खोला ३११५९ N/A १ ३०,०० ३०,००
११५ पाल्ही र्क्न्दर अगाडी को पोखरी वररपरी 4, पाल्ही, पाल्ही र्क्न्दर अगाडी को पोखरी वररपरी ३११५९ N/A १ १०,०० १०,००
११६ बसपाकम  तनर्ामण 1, र्हेशपुर नया बनाउन,े र्हेशपुर ३११५९ N/A १ ८,०० ८,००
११७ बाईसी र्ाइ स्थान बाउन्री तनर्ामण 6, रगरगंज, वडम न ६ ३११५९ N/A १ २,०० २,००
११८ र्क्स्जद तनर्ामण 5, चर्न टोला, चर्न टोला ३११५९ N/A १ ५,०० ५,००
११९ र्क्स्जद तनर्ामण सुनारी १, सुनारी, सुनारी ३११५९ N/A १ २,०० २,००
१२० रािाकृष्ण तन र्ा बब र्रम्र्त 5, बबशुन्पुरा ३११५९ N/A १ २,०० २,००
१२१ सडक कालोपत्रे 5, गर्ी, गर्ी चर्न टोला बबशुन्पुरा ३११५९ N/A १ १९,०० १९,००

१२२
सडक कालोपत्र े, शर्शरे अन्शाररको घरदेखख र्दरसा 
हुदै पडरर सम्र्

6, शर्शरे अन्शाररको घरदेखख र्दरसा हुदै पडरर 
सम्र्, पडरी ३११५९ N/A १ २५,०० २५,००

१२३ सडक कालोपत्र ेर्ुडरे देखख कुश्र्ा सम्र् 3, देखख कुश्र्ा सम्र्, देखख कुश्र्ा सम्र् ३११५९ N/A १ ५०,०० ५०,००

१२४
साबबक पाल्ही ३ गंगा बबष्णु को घर देखख पूवम तिाम 
को पोखरी सुन्दररकरण 4, साबबक पाल्ही ३, पाल्ही ३११५९ N/A १ १,०० १,००

१२५ सोइया खोला पोखरी तनर्ामण 3, बेलासपुर, सोइया खोला ३११५९ N/A १ २२,०० २२,००
१२६ सौयम बवत्त जडान वडा न १ देखख ६ सम्र्, गा.पा. भारी ३११५९ N/A १ ४२,०० ४२,००
१२७ सडक बोडम को कायमववधि अनुसार को खचम गा पा, गा पा भरी को सडक र्रम्र्त ३११७१ N/A १ १०,०० १०,००
१२८ पुजीगत अनुसन्िान तथा परार्शम गा पा ३११७२ N/A १ ५०,०० ५०,००
१२९ म्यधचगं िन्ड (सम्पुरक खचम कोष ) ३१५११ N/A १ ५०,०० ५०,००
१३० सुनौलो हजार हदनको आर्ालाई पोषण कायमक्रर् 1, सम्पूणम वडा बसी, रर्पुरवा २११३९ N/A १ ५० ५०
१३१ वडा कायामलयर्ा पानी फिल्टर जडान १, रर्पुरवा, वडा कायामलय २२२२१ N/A १ २० २०
१३२ दमलत उत्थान सचतेना तामलर् 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा २२५१२ N/A १ ४५ ४५

१३३
पूणम सरसिाई,पोस्ट ओ.डी.एि. सम्बक्न्ि सचतेना 
तामलर् 1, वडा भरर, रर्पुरवा २२५१२ N/A १ ४५ ४५

१३४
िोहरर्ैला बवास्थापन तथा यसको प्रभाव बारे 
अमभर्ुखीकरण तामलर् 1, रर्पुरवा, वडा २२५१२ N/A १ ९० ९०

१३५ लैंधगक हहसंा बबरुि ्र्हहलाहरुलाई तामलर् 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा २२५१२ N/A १ ५० ५०
१३६ सुरक्षक्षत बैदेमसक रोजगार तामलर् 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा वडा र्ा २२५१२ N/A १ ५० ५०
१३७ मसलाई कटाई तामलर् 1, रर्पुरवा, वडा कायामलय २२५१२ N/A १ ७० ७०
१३८ फकशोरीलाई प्रजनन स्वास््य तामलर् 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा २२५२२ N/A १ ४९ ४९
१३९ बबपत व्यवस्थापन,उद्दार,राहत ववतरण 1, रर्पुरवा वडा र्ा, रर्पुरवा २७२१२ N/A १ २,०० २,००
१४० छोटकी सुनारी र्क्स्जद भवनको छत तनर्ामण 1, छोटकी सुनारी, छोटकी सुनारी र्क्स्जद भवन ३१११२ N/A १ १,०० १,००
१४१ अिरुो सर्ाई र्ाई र्क्न्दर तनर्ामण 1, रर्पुरवा, सर्ाई र्ाई र्क्न्दर ३१११३ N/A १ १,०० १,००
१४२ बाउन्री रंगरोगन र िुल बबरुवा रोप्ने 1, वडा कायामलय रर्पुरवा, रर्पुरवा ३१११३ N/A १ ८० ८०
१४३ क्स्टल रेमलगं जडान 1, वडा कायामलय, रर्पुरवा ३१११३ N/A १ ५० ५०
१४४ .झ्याल ढोका तनर्ामण तथा ितनमचर खररद १, शंकरपुर, शंकरपुर प्रा.बब ३१११५ N/A १ ६५ ६५
१४५ ितनमचर खररद 1, वडा कायामलय रर्पुरवा, रर्पुरवा ३१११५ N/A १ १,०० १,००

१४६
बाल मशक्षा तनकेतनको चनैल गेट र मसढी र्ाधथ 
ककम ट पाता छाउने 1, बाल मशक्षा तनकेतन, बाल मशक्षा तनकेतन ३१११५ N/A १ १,०० १,००

१४७ रर्पुरवा र्दरसा भवनको छत ढलान 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा ३१११५ N/A १ १,०० १,००

१४८
५० प्रततसत अनुदानर्ा ज्युदो र्ाछा सप्लायसम लाइ 
र्ोटर,फिज र टंकी खररद 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा ३११३१ N/A १ ५० ५०

१४९
कुखरुा पालक लाइ ५० प्रततसत खोर तनर्ामण र्ा 
अनुदान 1, रर्पुरवा, रर्पुरवा ३११३१ N/A १ ५० ५०

१५०
आर.सी.सी, र्हेशपुर र्ुक्क्त गुप्तको घरदेखख बोडमर 
सम्र् 1, र्हेशपुर, र्ुक्क्त गुप्ताको घर देखख ३११५१ N/A १ ३,०० ३,००

१५१
आर.सी.सी, रार् अिरे कुर्ीको खमलयाँन देखख छेदी 
कुर्ीको खेत सम्र् 1, छेदी कुर्ीको सम्र्, रार् अिरे को खमलयाँ देखख ३११५१ N/A १ ६,०० ६,००

१५२
आर.सी.सी., रािेश्यार्को घरदेखख राजु हररजनको घर 
सम्र् 1, रािेश्यर्को घर, राजु हररजन सम्र् ३११५१ N/A १ ११,०० ११,००

१५३ पारस यादवको घरदेखख सडकर्ा आर.सी.सो. ढलान 1, पारस यादवको घरदेखख सडकर्ा, छोटकी सुनारी ३११५१ N/A १ १०,०० १०,००

१५४
बद्की सुनारी कुलो देखख सेम्रववा सम्र् कृवष 
सडकर्ा र्ाटो purne 1, बद्की सुनारी, कुलो देखख सेम्रववा सम्र् ३११५१ N/A १ ४,०० ४,००



१५५
र्हेशपुर र्हेन्र बातनयाको घरदेखख चरंभानको 
घरसम्र् 1, र्हेन्र बातनयाको घरदेखख, र्हेशपुर ३११५१ N/A १ ६० ६०

१५६
र्ाटो पुरी ग्रावेल गन,े दहारी बढईको घरदेखख 
र्हेशपुर बत्रबेणी सडक सम्र्

1, दहारी बढईको घरदेखख र्हेशपुर बत्रबेणी सडक 
सम्र्, दहारी बढईको घरदेखख र्हेशपुर बत्रबेणी सडक 
सम्र् ३११५१ N/A १ ३,०० ३,००

१५७
संकरपुर सनान्दंको घरदेखख खररहान हुदै बबद्यालय 
सम्र् आर.सी.सी ढलान तथा नाला तनर्ामण 1, शंकरपुर,् शंकरपुर ३११५१ N/A १ १०,०० १०,००

१५८ सोलार लाइट जडान 1, वडा भरर, रर्पुरवा ३११५३ N/A १ ५,०० ५,००

१५९
रर्पुरवा गाउको दक्षक्षण तिम  साबमजतनक ज्गा र्ा 
र्ाटो पुने 1, गाउको दक्षक्षण तिाम, रर्पुरवा ३११५७ N/A १ २,०० २,००

१६० कायामलय बाउन्री र्ा मसर्ेन्ट इन्टरलक् 1, वडा कायामलयको बाउन्री, रर्पुरवा ३११७१ N/A १ २,२० २,२०
१६१ सूचना तथा संचार 2 २२४१२ जना १ २२ २२
१६२ कर्मचारीलाई क्षर्ता ववकास तामलर् 2 २२५११ जना १ ५० ५०
१६३ आपंग को लाधग क्षर्ता ववकास तामलर् 2, वडा भरर को आपंग लाई, हरपुर २२५१२ संख्या १ ५० ५०
१६४ उपभोक्ता समर्तत तामलर् 2 २२५१२ जना १ ५० ५०
१६५ र्हहलाहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउन ेतामलर् 2, हरपुर, वडा भररको २२५१२ संख्या १ १,५० १,५०
१६६ युवा युवतीको लाधग प्लाक्म्बंग तामलर् 2, हरपुर, वडा कायामलय २२५१२ जना २० १,३५ १,३५
१६७ बल भेला 2, हरपुर, वडा कायामलय र्ा २२५२२ जना १ १० १०
१६८ युवा सम्र्ेलन 2, हरपुर, वडा भरर २२५२२ जना १ १५ १५
१६९ साबमजतनक सुनुवाई 2 २२५२२ जना १ ३० ३०
१७० वडा मभत्र भएका तालहरुको मसर्ाना रेखांकन 2, वडा भरर, हरपुर २२७११ जना १ ५० ५०
१७१ रार्जानकी र्क्न्दर तनर्ामण सुगौली 2, रार् जानकी र्क्न्दर, सुगौली ३१११३ जना १ १,०० १,००
१७२ हरपुर रािा कृष्ण प्ररार्ी र्क्न्दर तनर्ामण 2, हरपुर, रािा कृष्ण र्क्न्दर ३१११३ जना १ ५० ५०
१७३ मशव प्रा.बब. र्ुडरे भुइँ प्लास्टर 2, मशव प्रा.बब., र्ुडरेा ३१११५ जना १ १,०० १,००
१७४ हरपुर र्ा.बब. डसे्क बेन्च खररद 2, हरपुर, हरपुर र्ा बब ३१११५ जना १ २,०० २,००

१७५
कमलर्इ स्थान देखख रािेको घर हुदै अतनरुर को घर 
सम्र् 2, रािेको घर हुदै, कामलर्ाइ स्थान ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१७६ कृवष सडक र्रम्र्त तथा ग्रावेल 2, हरपुर, वडा भरर ३११५१ जना १ ४,६० ४,६०
१७७ ततकररको घरदेखख गोरखनाथ र्क्न्दर सम्र् 2, साबबक ७, साबबक ७ ३११५१ जना १ ५,०० ५,००
१७८ भक्क्सपुर चोकदेखख हरपुर स्वास््य चौकी सम्र् 2, भक्क्सपुर चोकदेखख, हरपुर स्वास््य चौकी ३११५१ जना १ २,०० २,००

१७९
र्ुडरे गजािर हररजनको घरदेखख गर्ी जान ेकृवष 
सडक 2, गजािर हररजनको घरदेखख गर्ी, र्ुडरे ३११५१ N/A १ ३,०० ३,००

१८० र्ुडरे देखख भक्क्सपुर जान ेबाटो 2, भक्क्सपुर बाटो, र्ुडरे देखख ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८१ हरपुर २, जक्वदन्को घरदेखख रार् अविको घर सम्र् 2 ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८२
हरपुर ३, गुलाब्चदं को घरदेखख अयोध्या कहरको घर 
हुदै पक्श्चर् तिाम र्ें बाटो सम्र् 2 ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८३
हरपुर ४, दार्ोदर गुप्ताको घरदेखख परासी र्हेशपुर 
जान ेबाटो सम्र् 2 ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८४
हरपुर ५, पत्थर कट्टको घरदेखख देवीलाल बातनया 
को घरसम्र् 2 ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८५
हरपुर वडा न १ पक्श्चर् नहर देखख गाउको बीच 
बतोहुदै र्क्न्दर सम्र् २ ३११५१ जना १ ५,०० ५,००

१८६ झरही नहद तटबन्ि तनर्ामण 2 ३११५४ जना १ २,२८ २,२८

१८७
४ ओटा सरकारी बबध्यलाय लाई आर.ओ. फिल्टर 
ववतरण 2, हपुमर भरी, हरपुर भरी ३११५९ संख्या १ १,०० १,००

१८८ कोठा र्रम्र्त तथा बाल कक्षा व्यवस्थापन 2, पाल्ही आिारभूत बबद्यालय, हरपुर ३११५९ संख्या १ १,०० १,००
१८९ पोखरी र्रम्र्त 2, गोपालपुर पोखरी, गोपालपुर ३११५९ N/A १ ५० ५०
१९० पोखरी र्रम्र्त 2, वपपरहवा, वपपरहवा पोखरी ३११५९ N/A १ ५० ५०
१९१ पोखरी र्रम्र्त 2, र्ुडरे पक्श्चर्, र्ुडरेा ३११५९ N/A १ ५० ५०
१९२ पोखरी र्रम्र्त 2, सगहहया पोखरी, सगहहया ३११५९ N/A १ ५० ५०
१९३ र्दरसा गौमसया िैजुल वाररस 2, गौमसया िैजुल वाररस, र्दरसा ३११५९ जना १ १,०० १,००

१९४
हरपुर ६ परासी र्हेशपुर बाटोको भक्क्सपुर चोक 
देखख गोपालपुर चोक सम्र् कालोपत्रे २, हरपुर ६, हरपुर ६ ३११५९ संख्या १ ५,०० ५,००

१९५ हरपुर पोखरी 2, हरपुर, हरपुर ३११५९ N/A १ ४,०० ४,००
१९६ कुपोवषत बालबामलका ल ैसबोत्तर् वपठो ववतरण 3, कुश्र्ा वडा कायामलय, कुश्र्ा वडा कायामलय २११३९ N/A १ १,०० १,००

१९७
सुनौलो हजार हदनको आर्ा र वच्चा लाइ पोषण 
सम्बक्न्ि कायमक्रर्

३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग २११३९ N/A १ १,०० १,००

१९८
फकशोरीलाई प्रजनन स्वास््य सर्स्या सम्बक्न्ि 
तामलर्

3, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरर, साबबक कुश्र्ा ग बब 
स भरर २२५११ N/A १ १,०० १,००

१९९ ५० प्रततसत अनुदानर्ा बबउ ववतरण
3, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरर, साबबक कुश्र्ा ग बब 
स भरर २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०० अपांग क्षर्ता ववकास तामलर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भररको लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भररको लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०१ आहदबासी जनजाती क्षर्त ववकास तामलर्
३, साबबक कुश्र्ा ग.बब.स. को लाधग, साबबक कुश्र्ा 
ग.बब.स. को लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०२ जेष्ठ नागररक सम्र्ान कायमक्रर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०३ दमलतलाई क्षर्ता ववकास तामलर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भाको लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भाको लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०४ वपछडा वगम व्यवसातयक तामलर् ३, वडा कायामलय र्ा, वडा कायामलय र्ा २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०५ र्हहला हहँसा बबरुि ्तामलर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स को लाधग, साबबक कुश्र्ा 
ग बब स को लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०६ युवा लाग ुऔषि बबरुद्ि सचतेना तामलर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२०७ योगा तामलर् 3, कुश्र्ा, कुश्र्ा २२५१२ N/A १ ५० ५०

२०८ व्यवसातयक तरकारी खेतत तालीर्
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरर, साबबक कुश्र्ा ग बब 
स भरर २२५१२ N/A १ १,५० १,५०

२०९ कृवष अवलोकन भ्रर्ण
3, साबबक कुश्र्ा ग बब स क कृषक हरुलाई, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स क कृषक हरुलाई २२५२२ N/A १ २,०० २,००

२१० कुस्र्ा अयुबेद र्ा र्ाटो पुने 3, कुश्र्ा, आयुबेद २२५२२ N/A १ ५० ५०

२११ खेलकुद सार्ग्री ववतरण
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग बब स भरी को लाधग २२५२९ N/A १ १,०० १,००

२१२ कुस्र्ा आयुबेद लाई औषधि खररद 3, कुश्र्ा, आयुबेद २७२१३ N/A १ ५० ५०

२१३ कुस्र्ा स्वास््य चौकीलाई औषधि खररद
३, कुस्र्ा स्वास््य चौकीलाई, कुस्र्ा स्वास््य 
चौकीलाई २७२१३ N/A १ ५० ५०

२१४ भवन तनर्ामण, र्दरसा तब्जुल ओलुर्, कुस्र्ा
३, र्दरसा तब्जुल ओलुर्, कुस्र्ा, र्दरसा तब्जुल 
ओलुर्, कुस्र्ा ३१११५ N/A १ ५,०० ५,००

२१५ बाख्रा तथा गाई भैसीलाई भ्याक्क्सनेसन
3, साबबक कुश्र्ा ग बब स भारी, साबबक कुश्र्ा ग 
बब स भारी ३११३१ N/A १ २,०० २,००

२१६ कृवष सडक र्रम्र्त तथा सम्भार
3, साबबक कुश्र्ा गा बब स भरी, साबबक कुश्र्ा गा 
बब स भरी ३११५१ N/A १ १,४० १,४०

२१७ पी.सी.सी
३, श्रवन कुर्ारको घरदेखख रार््यको घर सम्र्, श्रवन 
कुर्ारको घरदेखख रार््यको घर सम्र् ३११५१ N/A १ ८,०० ८,००

२१८ पी.सी.सी,

३, पुजारी गुप्ताको घर देखख अच्छेलाल सोनारको 
घरसम्र्, पुजारी गुप्ताको घर देखख अच्छेलाल 
सोनारको घरसम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२१९
पी.सी.सी. ढलान तथा ढल तनकास, तयुश खाको 
घरदेखख नहार ्सम्र् 3, कुश्र्ा, तयुश खाको घरदेखख नहार ्सम्र् ३११५१ N/A १ ७,०० ७,००

२२० पी.सी.सी. ढलान,

३, अब्दलु रहर्ानको घरदेखख बबर्लको घर हुदै, 

अब्दलु रहर्ानको घरदेखख बबर्लको घर हुदै ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२२१ र्ाटो पुरी ग्रावेल गन,े

३, र्दन हररजनको घरदेखख क्जत बहादरुको घर 
सम्र्, र्दन हररजनको घरदेखख क्जत बहादरुको घर 
सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२२२ वडा भरर बोररगं जडान ३, कुश्र्ा भरी, कुश्र्ा ३११५५ N/A १ ५,०० ५,००



२२३ हैन्ड पाइप जडान
३, साबबक कुश्र्ा ग. बब स भररको लाधग, साबबक 
कुश्र्ा ग. बब स भररको लाधग ३११५६ N/A १ ५,०० ५,००

२२४ डस्टबबन स्थापना तथा िोहरर्ैला व्यवस्थापन
३, साबबक कुश्र्ा ग बब स भरी, साबबक कुश्र्ा ग बब 
स भरी ३११५८ N/A १ २,१० २,१०

२२५ ढल तनकास तथा पी.सी.सी,

३, प्रभ ुचौहान को घरदेखख सर्सुद्हदन अन्सारीको 
घर सम्र्, प्रभ ुचौहान को घरदेखख सर्सुद्हदन 
अन्सारीको घर सम्र् ३११५८ N/A १ २,०० २,००

२२६ र्हहला तथा युबाहरुलाई अध्यन अवलोकन भ्रर्ण ४, पाल्ही, साबबक पाल्ही ग बब स २२५२२ N/A १ २,५० २,५०

२२७ पाल्ही ३ को हनुर्ान र्क्न्दरको प्रततक्ष्यालय तनर्ामण ४, पाल्ही ३, हनुर्ान र्क्न्दर ३१११३ N/A १ १,०० १,००

२२८ पाल्ही र्क्न्दर टोल र्क्न्दर प्लास्टर र रंगरोगन
४, पाल्ही र्क्न्दर टोल र्क्न्दर प्लास्टर र रंगरोगन, 

पाल्ही र्क्न्दर टोल र्क्न्दर प्लास्टर र रंगरोगन ३१११३ N/A १ १,५० १,५०
२२९ सभाहाल उपकरण व्यवस्थापन ४, पाल्ही, पाल्ही ३१११३ N/A १ १,५० १,५०

२३० आर सी सी
४, खादेरुको घर हुदै र्ूल सडक सम्र्, खादेरुको घर 
हुदै र्ूल सडक सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२३१ आर सी सी
४, गंगा बबष्णुको घरदेखख र्ूल बाटो, गंगा बबष्णुको 
घरदेखख र्ूल बाटो ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२३२ आर सी सी
४, बैरवा पहाडी टोल दमलत बक्स्त र्ा, बैरवा पहाडी 
टोल दमलत बक्स्त र्ा ३११५१ N/A १ ३,०० ३,००

२३३ आर सी सी
४, हहरा बढेको घर देखख स्कुल सम्र्, हहरा बढेको घर 
देखख स्कुल सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२३४ आर सी सी ढलान
४, पुसः खोला देखख र्ूल सडक सम्र्, पुसः खोला 
देखख र्ूल सडक सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२३५ क्षेत्रीय सडक र्रम्र्त ४, पाल्ही, साबबक पाल्ही ग बब स ३११५१ N/A १ १,०० १,००
२३६ पाल्ही ग्रामर्ण सडक र्रम्र्त तथा स्तरोन्नतत ४, साबबक पाल्ही गा बब स ३११५१ N/A १ १,०० १,००
२३७ िम्पुरावा ग्रामर्ण सडक र्रम्र्त 4, पाल्ही, साबबक पाल्ही गा बब स ३११५१ N/A १ १,०० १,००
२३८ बैरवा ग्रामर्ण सडक र्रम्र्त तथा स्तरोंनती ४, पाल्ही, साबबक पाल्ही ग बब स ३११५१ N/A १ १,०० १,००

२३९ भुवर को घर तनर सडक र्रम्र्त तथा स्तरोन्नतत ४, पाल्ही, साबबक पाल्ही ग बब स ३११५१ N/A १ १,०० १,००

२४० र्ाटो पुरी ग्रावेल गने
४, लोहरौली दमलत बक्स्त र्ा, लोहरौली दमलत बक्स्त 
र्ा ३११५१ N/A १ ८० ८०

२४१ ९ थान बोररगं जडान
४, साबबक पाल्ही ग बब स भरी, साबबक पाल्ही ग बब 
स भरी ३११५५ N/A ९ २,७० २,७०

२४२ ढल तनकास
४, ओर्प्रकाश ततवारीको घर देखख र्ूल बाटो सम्र्, 

ओर्प्रकाश ततवारीको घर देखख र्ूल बाटो सम्र् ३११५८ N/A १ ५,०० ५,००

२४३ ढल तनकास
४, फकशोरको घर देखख इन्र कहरको घर सम्र्, 

फकशोरको घर देखख इन्र कहरको घर सम्र् ३११५८ N/A १ ६,०० ६,००
२४४ िर्मशाला तनर्ामण 4, palhi, पाल्ही ३११५९ N/A १ ७,०० ७,००
२४५ र्दशाम प्लास्टर र झ्याल ढोका तनर्ामण ४, साबबक लोहरौली ५, लोहरौली ३११५९ N/A १ २,०० २,००

२४६ सडक कालोपत्रे

४, बैरवा प्रकाश यादवको घर देखख र्दारी यादवको 
घर सम्र्, बैरवा प्रकाश यादवको घर देखख र्दारी 
यादवको घर सम्र् ३११५९ N/A १ १७,०० १७,००

२४७ सूचना तथा संचार 5, गर्ी, गर्ी गा बब स २२४१२ N/A १ २० २०

२४८
उपभोक्ता समर्ततका सधचब अध्यक्ष र कोषध्यक्ष 
लाई तामलर् 5, गेर्ी, गर्ी २२५१२ N/A १ ५० ५०

२४९ बक्स्त स्तरबाट योजना संकलन 5, गर्ी गा बब स २२५२२ N/A १ ५० ५०
२५० साबमजतनक सुनुवाई 5, गर्ी, गर्ी गा बब स २२५२२ N/A १ ३० ३०
२५१ चपी तनर्ामण ५, गेरर्ी स्वास््य चौकी, गेरर्ी स्वास््य चौकी ३१११२ N/A १ ३,०० ३,००

२५२ प्लास्टर तथा र्ाटो पुन ेकार्
५, मशव पावमती र्क्न्दर, गेरर्ा, मशव पावमती र्क्न्दर, 

गेरर्ा ३१११३ N/A १ १,०० १,००
२५३ मससवा काली र्क्न्दर अिरुो भवन तनर्ामण 5, गर्ी, गर्ी गा बब स ३१११३ N/A १ २,०० २,००
२५४ बाउन्री तनर्ामण ५, गर्ी, राज नारायण र्ा.बब., गेरर्ी ३१११५ N/A १ १,०० १,००
२५५ र्दरसा भवन र्रम्र्त ५, गेरर्ा ३१११५ N/A १ १,०० १,००

२५६ आर.सी.सी. ढलान

५, िागु बातनयाको घर देखख सं्ल लोहारको घर 
सम्र्, िागु बातनयाको घर देखख सं्ल लोहारको घर 
सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२५७ आर.सी.सी. ढलान
५, रर्ा शंकर र्ौयमको घरदेखख संतारर्को घर सम्र्, 

रर्ा शंकर र्ौयमको घरदेखख संतारर्को घर सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२५८ आर.सी.सी. ढलान तथा ढल तनकास

५, ८ र ९, प्रेर् गुप्ताको घरदेखख जगदीश शर्ामको घर 
सम्र्, ८ र ९, प्रेर् गुप्ताको घरदेखख जगदीश शर्ामको 
घर सम्र् ३११५१ N/A १ १०,०० १०,००

२५९ आर.सी.सी. ढलान तथा ढल तनकास

५, चर्न टोला बंगाली ितुनयाको घरदेखख आशाकाली 
को घरसम्र्, चर्न टोला बंगाली ितुनयाको घरदेखख 
आशाकाली को घरसम्र् ३११५१ N/A १ ९,५० ९,५०

२६०
क्षेत्रीय बाटो देखख तनयर्त को घर सम्र् कृवष सडक 
र्ा ब्लक सोमलगं garne ५, गर्ी, गर्ी गा बब स ३११५१ N/A १ २,०० २,००

२६१
कृवष सडकर्ा ब्लक सोमलगं राजारार्को घर देखख 
गोराख्पुररको घर सम्र् ५, गर्ी, गर्ी गा बब स ३११५१ N/A १ २,०० २,००

२६२
डीह बाबाको स्थान देखख कबामला सम्र् कृवष सडक 
तनर्ामण ५, गेर्ी, गेर्ी ३११५१ N/A १ २,०० २,००

२६३ र्ाटो पुरी ग्रावेल गने
५, क्षेत्रीय बाटो देखख र्दरसा जान ेबाटो सम्र्, क्षेत्रीय 
बाटो देखख र्दरसा जान ेबाटो सम्र् ३११५१ N/A १ २,९२ २,९२

२६४ तटबन्ि तनर्ामण ५, गेरर्ा ठुलो पोखरा, गेरर्ा ठुलो पोखरा ३११५७ N/A १ ३,६० ३,६०

२६५
अिरुो ढल तनर्ामण, गार्ा अमल चरुरहार को घर देखख 
बहहया नाला सम्र्

5, , गार्ा अमल चरुरहार को घर देखख बहहया नाला 
सम्र्, मससवा ३११५८ N/A १ ८,५० ८,५०

२६६ ढल तनकास तनर्ामण
५, वडा कायामलय देखख जय्रर्को घरसम्र्, वडा 
कायामलय देखख जय्रर्को घरसम्र् ३११५८ N/A १ ५,७७ ५,७७

२६७ ढल तनकासको लाधग वयुर् पाइप खररद ५, वादको ववमभन्न स्थानर्ा, वादको ववमभन्न स्थानर्ा ३११५८ N/A १ ३,२० ३,२०

२६८ िर्मशाला तनर्ामण
५, गेरर्ी प्रवलाद हररजनको घर नक्जक, गेरर्ी 
प्रवलाद हररजनको घर नक्जक ३११५९ N/A १ ५,०० ५,००

२६९ िर्मशाला तनर्ामण ५, साबबक ८, गेरर्ी, साबबक ८, गेरर्ी ३११५९ N/A १ ४,०० ४,००
२७० रािा कृष्ण तन. र्ा. बब. भवन र्रम्र्त 5, गेरर्ी, गेरर्ी गा बब स ३११५९ N/A १ १,५० १,५०

२७१
वडा कायामलयका कर्मचारीलाई प्रबबधि सम्बक्न्ि 
तामलर् ६, वडा कायामलय, वडा कायमलय २२५११ N/A १ ४७ ४७

२७२ आहदबासी जनजाती मसलाई कटाई तामलर्
६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ह बब 
स भरी २२५१२ N/A १ १,५० १,५०

२७३ करेसाबारी तामलर् तथा बबउ ववतरण
६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ग बब 
स भरी २२५१२ N/A ८ ३,०२ ३,०२

२७४ दमलत बगमलाई मसलाई कटाई तामलर्
६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ग बब 
स भरी २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२७५
र्हहलाहरुलाई करेसाबारी व्यवस्थापन सम्बक्न्ि 
अमभर्ुखीकरण तथा बबउ ववतरण कायमक्रर्

६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ग बब 
स भरी २२५१२ N/A १ १,०० १,००

२७६ योगा तामलर् 6, सनई वडा भरर, सनई २२५१२ N/A १ ५० ५०

२७७
सुनौलो हजार हदनका र्हहलालाई पोषण सम्बक्न्ि 
कायमक्रर्

६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ग बब 
स भरी २२५१२ N/A १ ५० ५०

२७८ राहत,उद्दार तथा पुन स्थापना कायमक्रर्
६, साबबक सनई ग बब स भरी, साबबक सनई ग बब 
स भरी २७२१२ N/A १ २,२० २,२०

२७९ औषिी खररद 6, सनई स्वास््य चौकी, सनई २७२१३ N/A १ ५० ५०
२८० कायामलय भवन र्रम्र्त तथा सम्भार 6, सनई, सनई ग बब स ३१११३ N/A १ १,०० १,००

२८१
हेल्थपोस्ट र्ा रेमलगं तनर्ामण तथा बबरार्ी जाच्न े
बेद खररद ६, हेल्थपोस्ट, हेल्थपोस्ट ३१११३ N/A १ १,५० १,५०

२८२
सुकदेव र्ा.बब. सानइर्ा चपी र्रम्र्त, डसे्क बेन्च 
खररद र भवन र्रम्र्त ६, सुकदेव र्ा.बब., सुकदेव र्ा.बब. ३१११५ N/A १ ५,०० ५,००



२८३ पसुजन्य लाइ रोग तनयन्त्रण को लाधग भ्याक्क्सनेसन 6, सनाई वडा भरर, सनाई ३११३१ N/A १ १,०० १,००

२८४ आर सी सी

६, राजाबरी बत्रबेणी कहरको घरदेखख र्ुख्य बाटो 
सम्र्, राजाबरी बत्रबेणी कहरको घरदेखख र्ुख्य बाटो 
सम्र् ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२८५ आर.सी.सी ढलान
६, सनइ् १,रार्ावतार को घरदेखख पक्श्चर्, सनइ् 
१,रार्ावतार को घरदेखख पक्श्चर् ३११५१ N/A १ ७,०० ७,००

२८६ आर.सी.सी ववस्तार
६, लंगडीपकड साववत्री शर्ामको घरदेखख दक्षक्षण, 

लंगडीपकड साववत्री शर्ामको घरदेखख दक्षक्षण ३११५१ N/A १ ५,०० ५,००

२८७ र्ाटो पुरी ग्रावेल गने
६, पडरी रार् उजधग्रको घर देखख पक्श्चर्, पडरी रार् 
उजधग्रको घर देखख पक्श्चर् ३११५१ N/A १ ४,२५ ४,२५

२८८ र्ाटो पुरी ग्रावेल गने

६, राजबरी नाथ ुकहरको पोखररदेखी दक्षक्षण दमलत 
बक्स्त सम्र्, राजबरी नाथ ुकहरको पोखररदेखी 
दक्षक्षण दमलत बक्स्त सम्र् ३११५१ N/A १ ४,१५ ४,१५

२८९
सनइ १ पुलको पक्श्चर् ढंुगा जालीको तटबन्ि 
तनर्ामण ६, सनइ १ पुलको पक्श्चर्, सनइ १ पुलको पक्श्चर् ३११५४ N/A १ ४,०० ४,००

२९० स्यालो टयुब्वेल खररद तथा जडान 6, सनई गा बब स, सनई गा बब स ३११५५ N/A १ ४,०० ४,००
२९१ हेन्ड पाइप खररद तथा जडान ६, सनई, सनई गा बब स ३११५६ N/A १ ४,०० ४,००

२९२
पडरी कबामला तरबर बाट बाउन्री तनर्ामण तथा गेट 
तनर्ामण ६, पडरी कबामला, पडरी कबामला ३११५९ N/A १ ५,०० ५,००

२९३
र्दरसा अलेसंत मसद्धिफकया अवलेसुन्नत र्ा कंगुरा 
तनर्ामण

६, र्दरसा अलेसंत मसद्धिफकया अवलेसुन्नत, र्दरसा 
अलेसंत मसद्धिफकया अवलेसुन्नत ३११५९ N/A १ १,५० १,५०

२९४ र्दरसा अहले िैजुल उल्लत भवन र्रम्र्त
६, र्दरसा अहले िैजुल उल्लत, र्दरसा अहले िैजुल 
उल्लत ३११५९ N/A १ १,५० १,५०

२९५ वडा कायामलयर्ा चपी तनर्ामण ६, वडा कायामलय, वडा कायामलय ३११५९ N/A १ १,९० १,९०

२९६
शहहद जगदीश पासवान बबद्यालय भवन र्रम्र्त 
तथा सम्भार

६, शहहद जगदीश पासवान बबद्यालय, शहहद जगदीश 
पासवान बबद्यालय ३११५९ N/A १ १,५० १,५०

२९७ पुजीगत भैपरी खचमहरु 6, सनई वडा भरर, सनई ३१५११ N/A १ ५,५० ५,५०

२९८ करार स्वयर्सेवक मशक्षक तलब तथा पोशाक भत्ता गा पा, गा पा भरी, गा पा २११११ N/A १ १९,६० १९,६०

२९९ मशक्षकहरुलाई पुनतामजगी तामलर्
१ देखख ६ सम्र्, सार्ुदातयक बबद्यालय, सार्ुदातयक 
बबद्यालय २२५११ N/A १ ५,०० ५,००

३०० बाल हदवस र्नाउने गा पा, गा पा, गा पा २२५२९ N/A १ ५० ५०
३०१ बबबबि शैक्षक्षक कायमक्रर् गा पा, गा पा, गा पा २२५२९ N/A १ ४,०० ४,००
३०२ बबद्यालय प्रततभा पहहचान कायमक्रर् १ देखख ६ सम्र्, गा पा भरी, गा पा भरी २५३११ N/A १ २,०० २,००

३०३ सार्ुदातयक ववद्यालयको पररक्षा संचालन अनुदान गा पा, गा पा भरी, गा पा भरी को २५३११ N/A १ ६,२० ६,२०

३०४ स्र्ाटम हट.भी. ववतरण
गा पा, गा.पा.क सार्ुदातयक बबध्यलाय हरुलाई, 

गा.पा.क सार्ुदातयक बबध्यलाय हरुलाई ३११२२ N/A १ ११,०० ११,००
३०५ र्हहला स्वय ंसेववकालाई र्ावषक प्रोत्साहन भत्ता २११३५ N/A १ ३,२४ ३,२४
३०६ तनशुल्क मशबबर संचालन 5, वडा न ५ र्ा, वडा न ५ र्ा २२५१२ N/A १ १,५० १,५०
३०७ योग तामलर् गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ N/A १ १,५० १,५०
३०८ गाउघर क्क्लतनक संचालन १ र ६, रर्पुरवा र सनई, रर्पुरवा र सनई २२५२२ N/A १ २,०० २,००

३०९ आयुबेद औषिी खररद
गा पा, सम्पूणम आयुबेद संस्थालाई, सम्पूणम आयुबेद 
संस्थालाई २७२१३ N/A १ ४,०० ४,००

३१० औषधि खररद २७२१३ N/A १ १५,०० १५,००
३११ पाल्ही अयुबेद्को भवन तनर्ामण ४, पाल्ही, पाल्ही ३१११२ N/A १ १०,०० १०,००
३१२ ितनमचर खररद , सम्पूणम स्वास््य संथाको लाधग ३१११५ N/A १ ५,०० ५,००
३१३ रमेसगं तथा अटोर्ेहटक बेद स्थापना ३११२२ N/A १ ५,०० ५,००
३१४ ५० प्रततसत अनुदानर्ा गहुको बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक १ १५,०० १५,००
३१५ ५० प्रततसत अनुदानर्ा िन उन्नत बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ N/A १ ९,०० ९,००
३१६ ७० प्रततसतर्ा च्याउको बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक २ १,७० १,७०
३१७ आलुको बबउ ववतरण हट.पी.एस. गा पा, गा पा, १.५ र्ेहरक टन २२५१२ N/A १ १,०० १,००
३१८ करेसा बारी तामलर् गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक १८ १,८० १,८०
३१९ घुम्ती तामलर् ( गोहू,िन,रोग,फकरा,बबषादी) गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक ३० ३,०० ३,००
३२० च्याउ खेतत सम्बक्न्ि तामलर् गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक ९ १,८० १,८०
३२१ िान उन्नत बबउ फकट ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ N/A १ २,०० २,००

३२२
पोषण सुिारको लाधग उन्नत तरकारी बबउ फकट 
सहयोग गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक २ ४,८० ४,८०

३२३ शत प्रततसत तरकारी बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक ३ ६,०० ६,००
३२४ शत प्रततसत र्सुरोको बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक १ १,०० १,००
३२५ सात प्रततसत र्ा तोरीको बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ N/A १ ५० ५०
३२६ हररयो र्ल ( घैचाको बबउ ववतरण) गा पा, गा पा, गा पा २२५१२ पटक १ ५० ५०

३२७
५० प्रततसत र्ा र्ागर्ा आिाररत युवा लक्षक्षत 
कायमक्रर् गा पा, गा पा, गा पा २२५२१ जना १८ ९,०० ९,००

३२८ आकक्स्र्क बमल संरक्षण सेवा ( बबषादी खररद ) गा पा, गा पा, गा पा २७२१३ पटक २ १,१० १,१०
३२९ फकटनासक औषधि खररद गा पा, गा पा, गा पा २७२१३ N/A १ ३,०० ३,००

३३०
५० प्रततशतर्ा अनुदानर्ा ५ एच.पी.को पम्पसेट र 
बबितु र्ोटर ववतरण गा पा, गा पा, गा पा ३११२२ गोटा ३६ ६,४८ ६,४८

३३१ बमल कटानी सार्ग्री खररद गा पा, गा पा, गा पा ३११२२ N/A १,०० ६० ६०

३३२
७० प्रततसत अनुदान पकेट संचालन ( आल,ु तरकारी, 
िलिुल, र्सलाबरी ) गा पा, गा पा, गा पा ३११३१ जना १ १२,५४ १२,५४

३३३
७० प्रततसत अनुदानर्ा र्ाछा भुरा, दाना तथा 
र्हाजाल ववतरण गा पा, गा पा, गा पा ३११३१ N/A १ ३,१५ ३,१५

३३४ घसको बबउ ववतरण गा पा, गा पा, गा पा ३११३१ N/A १ १,०० १,००
३३५ पश ुभ्याक्क्सनेसन गा पा, गा पा, गा पा ३११३१ N/A १ २,०० २,००
३३६ बाख्रा पैचो कायमक्रर् गा पा, गररब तथा बबपन्न वगम लाई, गा पा ३११३१ N/A १ ९,०० ९,००
३३७ साना मसचाई तनर्ामण स्यालो ट्युबवेल जडान गा पा, गा पा, गा पा ३११५५ गोटा १,०० ४०,०० ४०,००

३३८

आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका मशक्षक, राहत कोटा अनुदान मशक्षक 
एवर् ्प्राववधिक िारका प्रमशक्षक तथा सहायक 
प्रमशक्षकका लाधग तलब भत्ता अनुदान २११११ N/A १ ४,८१,६६ ४,८१,६६

३३९ एक गाँउ एक पश ुप्राववधिकको तलब भत्ता २११११ N/A १ ८,८७ ८,८७
३४० कर्मचारीहरुको तलब वापतको खचम २११११ N/A १ १,०१,३० १,०१,३०
३४१ रा.प.अन.द्धि. वव. तलब २११११ N/A १ ३,८१ ३,८१
३४२ मशक्षकको जगेडा तलव २११११ N/A १ ३,०८ ३,०८

३४३
स्थानीय तहर्ा रहन ेकृवष प्राववधिकको तलब तथा 
पोशाक २११११ N/A १ २,९७ २,९७

३४४ कर्मचारीहरूको पोषाक भत्ता २११२१ N/A १ १,८८ १,८८
३४५ स्थानीय भत्ता २११३१ N/A १ ४,०० ४,००
३४६ र्हधग भत्ता २११३२ N/A १ १२ १२
३४७ र्हंगी भत्ता २११३२ N/A १ २,४० २,४०
३४८ अन्य स्वास््य कर्ीको फिल्ड भत्ता २११३३ N/A १ १,१० १,१०
३४९ अन्य भत्ता २११३९ N/A १ ६० ६०

३५०
कायामलय र्सलन्द सार्ान, पानी, ववजुली, संचार, 

घरभाडा, भ्रर्ण खचम २२३११ N/A १ ८६ ८६

३५१
पाले, स्वीपर, गाडम, वगैंच,े का.स.आहदको सेवा करारर्ा 
मलने २२४१९ N/A १ ६,०० ६,००

३५२ नेततृ्व तथा संस्थागत ववकास तामलर् २२५१२ N/A १ ५२ ५२

३५३

पूणम खोप गा.पा., न.पा. सुतनक्श्चतता र दीगोपना 
सुक्ष्र् योजना अध्यावधिकको लाधग न.पा , गा.पा 
खोप सर्न्वय समर्तत, स्वास््य संस्था प्रर्ुख सहहत 
न.पा. र गा.पा. प्रर्ुख तथा वडा प्रर्ुखहरु र 
सरोकारवालाहरुको १ हदन ेगोष्ठी (७७ क्जल्लाका सब ै
स्थातनय तह) [ दाताको संयुक्त कोष - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५१२ N/A १ ४० ४०



३५४

बहृत पोषण प्याकेज कायमक्रर् तथा क्षर्ता 
अमभवदृ्धि (IMAM, IYCF-MNP, Adolescent IFA, SBCC 

etc.) - बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लाग ुभएका ३०८ 
स्थानीय तनकायहरु [ युतनसेि - सोझै भुक्तानी 
अनुदान ] २२५१२ N/A १ ५,४० ५,४०

३५५

रोटा खोप शुरुवात गनम स्वास््य संस्था स्तरर्ा 
स्वास््यकर्ीहरुको अमभर्ूखखकरण एक हदन े(७७ 
क्जल्ला) [ गाभी - नगद अनुदान ] २२५१२ N/A १ २५ २५

३५६
लैधगकं हहसंा तनवारणर्ा न्यातयक समर्ततको क्षर्ता 
ववकास तामलर् २२५१२ N/A १ ५० ५०

३५७

ववद्यालय स्वास््य तथा पोषण र फकशोरीहरूलाइ 
आइरन चक्की ववतरण कायमक्रर् सम्बन्िी १ हदन े
समर्क्षा (स्वास््य संस्था इन्चाजम, मशक्षक, मशक्षा र 
स्वास््य संयोजक) (सुआहरा २ कायमक्रर् लाग ुभएका 
१२ क्जल्लाका ११४ स्थानीय तनकाय) [ य ुएस एड - 

सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५१२ N/A १ १८ १८

३५८

कक्षा ११-१२ र्ा अध्ययनरत तोफकएका लक्षक्षतवगमका 
ववद्याथीहरुका लाधग पुस्तकालयर्ा आिाररत हुन े
गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ि गराउन ववद्यालयलाइ 
अनुदान २२५२२ N/A १ ३६ ३६

३५९

कक्षा ११-१२ र्ा अध्ययनरत तोफकएका लक्षक्षतवगमका 
ववद्याथीहरुका लाधग पुस्तकालयर्ा आिाररत हुन े
गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ि गराउन ववद्यालयलाइ 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ७ ७

३६०

कक्षा ११-१२ र्ा अध्ययनरत तोफकएका लक्षक्षतवगमका 
ववद्याथीहरुका लाधग पुस्तकालयर्ा आिाररत हुन े
गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ि गराउन ववद्यालयलाइ 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ७ ७

३६१

१००० हदन अवधिका जीवनका र्हत्वपूणम अवसर 
र्नाउन,े नयाँ गभमवतीहरुलाई स्वास््य आर्ा सर्ुहर्ा 
आवद्ि गराउन ेतथा स्वास््य तथा पोषण व्यवहार 
पररबतमन संचार गन े(सुआहरा २ कायमक्रर् लाग ु
भयका ४० क्जल्लाका ३८९ स्थानीय तनकाय) [ य ुएस 
एड - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ २१ २१

३६२

१००० हदनका र्हहला तथा तनणमयकताम लक्षक्षत 
पोषणयुक्त खाध्य प्रदशमनी (सुआहरा २ कायमक्रर् 
लाग ुभयका २७ क्जल्लाका २२८ स्थानीय तनकाय) [ 

य ुएस एड - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ३० ३०
३६३ अत्यावश्यक आयुवेद औषधि खररद २२५२२ N/A १ ४,०० ४,००

३६४
अव्ष्टेहटक फिस्टुला र पाठेघर खस्न ेरोगीको 
क्स्क्रतनगं, ररगंपेशरी तथा VIA जाँच २२५२२ N/A १ ३५ ३५

३६५
अस्पताल तथा Birthing Centre र्ा २४ घण्टा प्रसुती 
सेवा संचालन गनम करारर्ा अ०न०र्ी० तनयुक्क्त २२५२२ N/A १ ५,३२ ५,३२

३६६

अस्पतालहरुर्ा पाठेघरको र्ुखको क्यान्सरको 
जाँचको लाधग VIA Set , तथा मसल्कन ररङ प्रेशरी 
खररद २२५२२ N/A १ २२ २२

३६७ आइ.य.ु मस डी. तथा इम्प्लान्ट सेवा प्रदान २२५२२ N/A १ ३१ ३१

३६८

आर्ा सुरक्षा कायमक्रर् सेवा प्रदान शोिभनाम, 
यातायात खचम, गभमवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा 
(4th ANC), तनशुल्क गभमपतन, क्जल्ला अस्पताल र 
सो भन्दा तलका सरकारी स्वास््य सस्थाहरुर्ा 
प्रसूतत हुन ेसुत्केरी तथा नवजात मशशुलाई न्यानो 
झोला (लुगा सेट) २२५२२ N/A १ ७,५० ७,५०

३६९

आयुवेद स्वास््य केन्र/औषिालयको उपभोग 
खचम(तलव, स्थानीय, र्हगी, अन्य, पोषाक भत्ता र 
अन्य सेवा शुल्क सर्ेत) २२५२२ N/A १ २९,२२ २९,२२

३७०

आयुवेद स्वास््य केन्र/औषिालयको कायामलय 
सचालन खचम(खमशन.ं २२१११, २२११२, २२१२१, २२२११, 

२२२१२, २२३११, २२३१४, २२७११का खचमहरू) २२५२२ N/A १ १,९६ १,९६

३७१

उत्कृष्ट मसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाइ 
मसकाइ सुदृढीकरण तथा ववद्यालयलाइ कायम 
सम्पादनर्ा आिाररत अनुदान( Performance based 

Grants) २२५२२ N/A १ २,८७ २,८७

३७२

उत्कृष्ट मसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाइ 
मसकाइ सुदृढीकरण तथा ववद्यालयलाइ कायम 
सम्पादनर्ा आिाररत अनुदान( Performance based 

Grants) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ५६ ५६

३७३

उत्कृष्ट मसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाइ 
मसकाइ सुदृढीकरण तथा ववद्यालयलाइ कायम 
सम्पादनर्ा आिाररत अनुदान( Performance based 

Grants) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ५७ ५७

३७४

उपचार केन्रहरुर्ा आकक्स्र्क अवस्थार्ा औसधि, 

ल्याब सार्ाग्री ढुवानी, िर्म िरर्ेट िोटोकपी,र्र्तम 
सम्भार, ल्याव तथा आवश्यक सार्ाग्री खररद र ई-

हट.बब रक्जस्टर अध्यावधिक २२५२२ N/A १ २८ २८

३७५
उपचार केन्रहरुर्ा गई अनुगर्न तथा र्ुल्यांकन 
गरर कायमक्रर्को गुणस्तरीयता सुतनक्स्चत गने २२५२२ N/A १ १५ १५

३७६

उपचाररत क्षयरोगका बबरार्ीको उपचारको कोहटम 
नततजा, कायमक्रर्को प्रगतत एव ंचनुौती र क्षयरोग 
कायमक्रर्र्ा भएका नया बबषयर्ा उपचार केन्रका 
स्वास््य कर्ीहरुलाई अध्यावधिक गन ेउपचार केन्र 
स्तर कोहटम ववश्लेषण कायमक्रर् २२५२२ N/A १ २७ २७

३७७
एच एर् आई एस को तामलर्(५०) र अमभलेख तथा 
प्रततवेदन िारार् छपाइम(५०) २२५२२ N/A १ १,०० १,००

३७८

औलो तनयन्त्रण कायमक्रर्को अनुगर्न एवर् ्
र्ूल्याङ्कन, औलो र्ाहार्ारी हुन ेऔलो ग्रसीत क्षेत्रको 
छनौट गरी बबषाहद छकम ने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ 
सर्ेत),ववश्व औलो तनयन्त्रण हदवस र्नाउन ेतथा 
औलो तनयन्त्रणका लाधग बहुतनकाय अन्तरफक्रया २२५२२ N/A १ २१ २१

३७९
औषधि, भ्याक्क्सन, सािन, सार्ाग्री ररप्याफकड. तथा 
ढुवानी र पूनः ववतरण सर्ेत २२५२२ N/A १ ६० ६०

३८०
कक्षा १-१० सम्र् अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
पाठ्यपुस्तक अनुदान २२५२२ N/A १ १८,५९ १८,५९

३८१

कक्षा १-१० सम्र् अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
पाठ्यपुस्तक अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ३,५९ ३,५९



३८२

कक्षा १-१० सम्र् अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग 
पाठ्यपुस्तक अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ३,६८ ३,६८

३८३ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खचम २२५२२ N/A १ ९९ ९९

३८४
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खचम [ 

एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ १९ १९

३८५
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन खचम [ 

एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ २० २०

३८६
कम्युतनहट डट्स कायमक्रर् लाग ुभैसकेका क्जल्लार्ा 
कायमक्रर् संचालन खचम २२५२२ N/A १ ४० ४०

३८७ कृषक पाठशाला संचालन (पश/ुकृवष) सम्बन्िी २२५२२ N/A १ २,०० २,००
३८८ कुष्ठरोग पत्ता लगाउन चर्मरोग शीवीर संचालन २२५२२ N/A १ १,५४ १,५४

३८९

कारागार, गुम्बा, स्कुल, बिृाश्रर्,उद्योग भएको क्षेत्र, 

शहरी घनाबस्ती, लगायत अन्य क्षयरोगका 
जोखखर्युक्त जनसंख्यार्ा र्ाइक्रोस्कोवपक क्याम्प 
सञ्चालन २२५२२ N/A १ १६ १६

३९०

फकशोर फकशोरी कायमक्रर् अन्तरगत र्हहनावारी 
स्वास््य व्यवस्थापनको लागी स्कूलर्ा स्यानेटरी 
प्याड ववतरण" २२५२२ N/A १ २५ २५

३९१

खोपको पहँुच बढाई छुट बच्चालाई खोप हदलाई 
पूणमखोप सुतनक्श्चत गनम वैशाख र्हहनालाइ खोप 
र्हहना संचालन गन े[ दाताको संयुक्त कोष - 

सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ३० ३०

३९२
गखणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववषयका लाधग 
फक्रयाकलापर्ा आिाररत सार्ाग्री अनुदान २२५२२ N/A १ ३६ ३६

३९३

गखणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववषयका लाधग 
फक्रयाकलापर्ा आिाररत सार्ाग्री अनुदान [ एस.एस. 

डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ७ ७

३९४

गखणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववषयका लाधग 
फक्रयाकलापर्ा आिाररत सार्ाग्री अनुदान [ एस.एस. 

डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ७ ७

३९५

गभमवती तथा सुत्केरी र्हहला, बालबामलका तथा 
फकशोरी लक्षक्षत पोषण प्रविमन कायमक्रर् (पोषण 
ना्लो प्रविमन सर्ेत) र बबद्यालय जान ेतथा नजान े
फकशोर फकशोरी लक्षक्षत पोषणयुक्त खाध्यबस्त ुतथा 
स्वस्थ जीवन शैली प्रविमन [ युतनसेि - सोझै 
भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ९३ ९३

३९६ गाउघर क्क्लतनक सचालन यातायात खचम २२५२२ N/A १ ४० ४०

३९७
गाउँघर/शहरी क्क्लतनक, नसन ेरोग व्यवस्थापन 
कायमक्रर् २२५२२ N/A १ १,५० १,५०

३९८
ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी सरोकारवालावीच 
अन्तरफक्रया २२५२२ N/A १ ३५ ३५

३९९
जेष्ठ नागररकको लाधग स्वास््य प्रबिमन सेवा 
कायमक्रर् २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४००
डडक्जज समभमलेन्स तथा ररपोहटमङ, इवपडमेर्योलोक्जकल 
ररपोहटमङ,आउटिेक इन्भेक्स्टगेशन २२५२२ N/A १ ६६ ६६

४०१

त्यांक गुणस्तर सुिारको लाधग पोषण सूचक 
सम्बक्न्ि सूचना ब्यबस्थापन प्रणाली ववकास र 
स्थापना, त्यांक गुणस्तर सुदृधिकरण - (लैंधगक 
सर्ता तथा सार्ाक्जक सर्बेमशकरण तथा अपांगता 
भएका व्यक्क्तहरुको त्यांक सर्ेतको सर्ाबेश हुन े
गरर)-बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लाग ुभएका क्जल्ला [ 

युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ९ ९

४०२

तोफकएका पकेट क्षेत्र तथा अतत मसर्ान्तकृत, 

लोपोन्र्ुख जाततका (लक्षक्षत सर्ूहका) 
बालबामलकाहरुका एवर् ्तोफकएका क्जल्लाका 
ववद्याथीका लाधग हदवा खाजा उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयहरुलाइ अनुदान २२५२२ N/A १ १५,८८ १५,८८

४०३

तोफकएका पकेट क्षेत्र तथा अतत मसर्ान्तकृत, 

लोपोन्र्ुख जाततका (लक्षक्षत सर्ूहका) 
बालबामलकाहरुका एवर् ्तोफकएका क्जल्लाका 
ववद्याथीका लाधग हदवा खाजा उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयहरुलाइ अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ३,०७ ३,०७

४०४

तोफकएका पकेट क्षेत्र तथा अतत मसर्ान्तकृत, 

लोपोन्र्ुख जाततका (लक्षक्षत सर्ूहका) 
बालबामलकाहरुका एवर् ्तोफकएका क्जल्लाका 
ववद्याथीका लाधग हदवा खाजा उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयहरुलाइ अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ३,१४ ३,१४

४०५
दक्ष प्रसूतत कर्ीहरुलाई अनसाईट कोधचङको लागी 
क्षर्ता अमभवदृ्िी २२५२२ N/A १ ४० ४०

४०६ नश्ल सुिारका लाधग कृबत्रर् गभामिान कायमक्रर् २२५२२ N/A १ २,१० २,१०
४०७ तनःशुल्क स्वास््य सेवाको लाधग औषधि खररद २२५२२ N/A १ १३,५० १३,५०

४०८
तनयमर्त खोप सेवा र्ािम त सरसिाई प्रबिमन 
कायमक्रर्र्ा सहभागी र्हहला स्वयर् ्सेववका खचम २२५२२ N/A १ २,५० २,५०

४०९ तनयमर्त रूपर्ा खानेपानी गुणस्तर तनगरातन गने २२५२२ N/A १ ५० ५०
४१० तनशुल्क हटकट दताम शुल्क २२५२२ N/A १ २० २०
४११ नीततगत,प्रशासतनक तथा ब्यबस्थापन खचम २२५२२ N/A १ २,५० २,५०
४१२ पंचकर्म/पुवमकर्म कायमक्रर् २२५२२ N/A १ ९० ९०

४१३
पुनःउपचार क्याटेगोरीर्ा भएका सब ैपी.बब.सी. 
बबरार्ीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ता २२५२२ N/A १ १६ १६

४१४

प्रकोप जोखखर् ब्यबस्थापन तथा आकक्स्र्क पोषण 
कायम योजना तनर्ामण [ युतनसेि - सोझै भुक्तानी 
अनुदान ] २२५२२ N/A १ ५० ५०

४१५

पूणम खोपको दीगोपनाको लाधग साझदेार र स्थानीय 
स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
समर्ततका सदस्य र वडा खोप सर्न्वय 
समर्ततहरुसँग अन्तरफक्रया, स्थानीय योजना तनर्ामण 
(७७ क्जल्ला, सब ैस्वास््य संस्था) [ दाताको संयुक्त 
कोष - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ४० ४०

४१६
परंपरागत िामर्मक तथा वैकक्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनुदान २२५२२ N/A १ ३५,९५ ३५,९५

४१७

परंपरागत िामर्मक तथा वैकक्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५२२ N/A १ ६,९४ ६,९४

४१८

परंपरागत िामर्मक तथा वैकक्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
ऋण ] २२५२२ N/A १ ७,११ ७,११

४१९
प्रारक्म्भक बाल ववकास / पूबम प्राथमर्क कक्षाका 
सहजकतामहरुको पारीश्रमर्क २२५२२ N/A १ १७,९५ १७,९५

४२०

प्रारक्म्भक बाल ववकास / पूबम प्राथमर्क कक्षाका 
सहजकतामहरुको पारीश्रमर्क [ एस.एस. डड. वप. - 

सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ३,४६ ३,४६



४२१

प्रारक्म्भक बाल ववकास / पूबम प्राथमर्क कक्षाका 
सहजकतामहरुको पारीश्रमर्क [ एस.एस. डड. वप. - 

सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ३,५५ ३,५५

४२२

प्राववधिक िार सञ्चालन गन ेववद्यालयका लाधग 
ल्याव व्यवस्थापन तथा प्रतत ववद्याथी लागत 
अनुदान २२५२२ N/A १ ७,७६ ७,७६

४२३

प्राववधिक िार सञ्चालन गन ेववद्यालयका लाधग 
ल्याव व्यवस्थापन तथा प्रतत ववद्याथी लागत 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ १,५० १,५०

४२४

प्राववधिक िार सञ्चालन गन ेववद्यालयका लाधग 
ल्याव व्यवस्थापन तथा प्रतत ववद्याथी लागत 
अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ १,५४ १,५४

४२५
पररवार तनयोजन, सुरक्षक्षत र्ाततृ्व, FCHV सेवा हदवस 
र्नाउने २२५२२ N/A १ ३० ३०

४२६

पररवार स्वास््य कायमक्रर्को लाधग पाटोग्राि, DMT, 

MEC Wheel, Flow Chart Job Aid सहहत िर्म िरर्ेट 
छपाइ २२५२२ N/A १ ५ ५

४२७

पहँुच नपुगेका र रप आउट (छुट) वच्चाको खोजी 
तथा पूणम खोप हदलाउन र्हहला स्वास््य स्वंयर् 
सेववकाहरुलाई अमभर्ूखखकरण र योजना तनर्ामण ( 

७७ क्जल्लाका सब ैस्वास््य संस्था ) [ दाताको 
संयुक्त कोष - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ४५ ४५

४२८
पानी तथा स्वास््य र सरसिाई सुवविा सहहतको 
शौचालय तनर्ामण २२५२२ N/A १ १०,०७ १०,०७

४२९

पानी तथा स्वास््य र सरसिाई सुवविा सहहतको 
शौचालय तनर्ामण [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५२२ N/A १ १,९४ १,९४

४३०

पानी तथा स्वास््य र सरसिाई सुवविा सहहतको 
शौचालय तनर्ामण [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
ऋण ] २२५२२ N/A १ १,९९ १,९९

४३१

पामलकास्तरर्ा खोप ऐन, तनयर्ावली, ए.ई.एि.आई. 

को जानकारी खोप कायमक्रर्को समर्क्षा, सूक्ष्र् 
योजना अध्यावधिक कायमक्रर् २ हदन े७५३ तह 
(स्वास््य संस्था प्रर्ुख, खोप कायमकताम सर्ेत ) [ 

दाताको संयुक्त कोष - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ३० ३०

४३२
पालीकावाट अनुगर्न र्ुल्यांकन (प्रजनन ्स्वास््य 
कायमक्रर्हरुको Facility हरु सम्र्) २२५२२ N/A १ ३० ३०

४३३

पोषण सम्बक्न्ि अली वातनिंग मसस्टर् ववकास र 
स्थापना (पोषण समभमलेन्स)- बहुक्षेत्रीय पोषण योजना 
लाग ुभएका क्जल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय 
तनकायलाई [ युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ३६ ३६

४३४

पोषण सम्बक्न्ि राक्ष्रय हदवस संचालन (स्तनपान 
सप्ताह, आयोडडन र्हहना, बबद्यालय स्वास््य तथा 
पोषण सप्ताह, बाल पोषण अमभयान मभटामर्न ए, 

जुकाको औषिी ववतरण, बाल मभटा, पोषण क्स्थतत 
लेखाजोखाका लाधग पाखरुाको नाप आहद लगायत 
कायम संचालनको लाधग बहुक्षेत्रीय पोषण योजना [ 

युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ५४ ५४
४३५ ितनमचर खररद २२५२२ N/A १ ४० ४०

४३६
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कायामन्वयन तथा पोषण 
प्याकेज कायमक्रर् तनरन्तर संचालन - ३० क्जल्ला २२५२२ N/A १ २,५० २,५०

४३७

बावय खोप केन्रको भवन तनर्ामण ७५० वटा (७७ 
क्जल्ला) [ दाताको संयुक्त कोष - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५२२ N/A १ ६,०० ६,००

४३८ भकारो सुिार २२५२२ N/A १ ५२ ५२

४३९

मभटामर्न ए क्याप्सुल आर् ववतरण कायमक्रर्का 
लागी र्.स्वा.स्व. स े. पररचालन खचम (२ चरण 
काततकम  र वैशाख) २२५२२ N/A १ ८४ ८४

४४० र् स्वा स्व स ेअिमवावषमक सर्ीक्षा बैठक (जना) २२५२२ N/A १ १,७५ १,७५

४४१
र् स्वा स्व स ेहरुलाइ दीघमकालीन सेवाका लाधग 
सम्र्ानजनक बबदाइ (जना) २२५२२ N/A १ ६० ६०

४४२ र् स्वा स्व स ेहरुलाइ पोशाक भत्ता २२५२२ N/A १ ३,९० ३,९०

४४३

र्हार्ारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थार्ा RRT/ 

CRRT पररचालन गन,े चौर्ामशक ररभ्य ुतथा 
अमभर्ुखीकरण गने २२५२२ N/A १ ४३ ४३

४४४

र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा पुस्तकालय स्थापना तथा 
व्यवस्थापन(फिक्सीङ, फकताव खररद, तथा इ 
पुस्तकालय सर्ेत) २२५२२ N/A १ ४,६८ ४,६८

४४५

र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा पुस्तकालय स्थापना तथा 
व्यवस्थापन(फिक्सीङ, फकताव खररद, तथा इ 
पुस्तकालय सर्ेत) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५२२ N/A १ ९० ९०

४४६

र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा पुस्तकालय स्थापना तथा 
व्यवस्थापन(फिक्सीङ, फकताव खररद, तथा इ 
पुस्तकालय सर्ेत) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
ऋण ] २२५२२ N/A १ ९२ ९२

४४७ र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा ववज्ञान प्रयोगशाला अनुदान २२५२२ N/A १ ४,६८ ४,६८

४४८
र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा ववज्ञान प्रयोगशाला अनुदान 
[ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ९० ९०

४४९
र्ाध्यामर्क ववद्यालयर्ा ववज्ञान प्रयोगशाला अनुदान 
[ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ९२ ९२

४५० राष्रपतत रतनङ्ग मसल्ड प्रततयोधगता २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४५१
राक्ष्रय योग हदवस/अन्तराक्ष्रय योग हदवस/राक्ष्रय 
आरो्य तथा िन्वन्तरी हदवस २२५२२ N/A १ १५ १५

४५२ लार्ो अवधिको जन्र्ान्तरको लाधग सेटलाइट सेवा २२५२२ N/A १ ३३ ३३

४५३

वदृ्धि अनुगर्न, प्रविमन तथा पोषण परार्शम 
कायमक्रर् र स्वास्थ आर्ा सर्ूह सुदृधिकरण [ 

युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ३० ३०

४५४
वन्ध्याकरण घुम्ती मशववर अगाव ैर्०स्वा०स०ेसँग 
छलिल २२५२२ N/A १ ३५ ३५

४५५ वातावरण सरसिाइ सम्बन्िी कायमक्रर् संचालन गनम २२५२२ N/A १ ७१ ७१
४५६ ववद्यालय आयुवेद तथा योग मशक्षा कायमक्रर् २२५२२ N/A १ १,३० १,३०

४५७
ववद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान (आिारभूत 
तथा र्ाध्यमर्क तह) २२५२२ N/A १ २०,७६ २०,७६

४५८

ववद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान (आिारभूत 
तथा र्ाध्यमर्क तह) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
अनुदान ] २२५२२ N/A १ ४,०१ ४,०१



४५९

ववद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान (आिारभूत 
तथा र्ाध्यमर्क तह) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन े
ऋण ] २२५२२ N/A १ ४,११ ४,११

४६०
ववद्यालय भवन तनर्ामण (अतघल्लो आ ब को 
क्रर्ागत ४ कोठे भवन २२५२२ N/A १ ३८,८२ ३८,८२

४६१

ववद्यालय भवन तनर्ामण (अतघल्लो आ ब को 
क्रर्ागत ४ कोठे भवन [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ७,५० ७,५०

४६२

ववद्यालय भवन तनर्ामण (अतघल्लो आ ब को 
क्रर्ागत ४ कोठे भवन [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ७,६८ ७,६८

४६३ ववद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुदान २२५२२ N/A १ ८,८३ ८,८३

४६४
ववद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुदान [ एस.एस. 

डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ १,७१ १,७१

४६५
ववद्यालय सञ्चालन व्यबस्थापन अनुदान [ एस.एस. 

डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ १,७५ १,७५

४६६ ववशषे मशक्षा सञ्चामलत ववद्यालयका लाधग अनुदान २२५२२ N/A १ १,१५ १,१५

४६७
ववशषे मशक्षा सञ्चामलत ववद्यालयका लाधग अनुदान 
[ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ २२ २२

४६८
ववशषे मशक्षा सञ्चामलत ववद्यालयका लाधग अनुदान 
[ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ २३ २३

४६९
मशक्षकको मशक्षण मसकाइर्ा ववताउन ेसर्याविी 
सुिार योजना कायामन्वयन २२५२२ N/A १ ८ ८

४७०

मशक्षकको मशक्षण मसकाइर्ा ववताउन ेसर्याविी 
सुिार योजना कायामन्वयन [ एस.एस. डड. वप. - 

सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ १ १

४७१

मशक्षकको मशक्षण मसकाइर्ा ववताउन ेसर्याविी 
सुिार योजना कायामन्वयन [ एस.एस. डड. वप. - 

सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ १ १

४७२

मशक्षण मसकाइ सार्ग्री तथा Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा मसकाइका लाधग तनरन्नर ववद्याथी 
र्ुल्यांकनका लाधग प्रतत ववद्याथी लागत अनुदान 
(कक्षा वालववकास-१२) २२५२२ N/A १ १२,४६ १२,४६

४७३

मशक्षण मसकाइ सार्ग्री तथा Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा मसकाइका लाधग तनरन्नर ववद्याथी 
र्ुल्यांकनका लाधग प्रतत ववद्याथी लागत अनुदान 
(कक्षा वालववकास-१२) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ २,४१ २,४१

४७४

मशक्षण मसकाइ सार्ग्री तथा Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा मसकाइका लाधग तनरन्नर ववद्याथी 
र्ुल्यांकनका लाधग प्रतत ववद्याथी लागत अनुदान 
(कक्षा वालववकास-१२) [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ २,४६ २,४६

४७५

मशक्षण मसकाइर्ा सुचना प्रववधि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 

इन्टरनेट, कनेक्क्टमभटी इक्यूपर्ेन्टस तथा सार्ग्री 
खररद) का लाधग अनुदान २२५२२ N/A १ ४,६८ ४,६८

४७६

मशक्षण मसकाइर्ा सुचना प्रववधि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 

इन्टरनेट, कनेक्क्टमभटी इक्यूपर्ेन्टस तथा सार्ग्री 
खररद) का लाधग अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ९० ९०

४७७

मशक्षण मसकाइर्ा सुचना प्रववधि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 

इन्टरनेट, कनेक्क्टमभटी इक्यूपर्ेन्टस तथा सार्ग्री 
खररद) का लाधग अनुदान [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम 
हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ९२ ९२

४७८

मशघ्र कुपोषणको एफककृत व्यवस्थापनको लाधग 
बहहरंग (OTC) र अन्तरंग उपचार (SC) ववस्तार, 

सुदृधिकरण तथा सम्भार (Screening, treatment, 

referral, followup and defaulter tracking ) को लाधग 
सहयोग [ युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४७९
मशरोिारा टेबल/ बाष्पस्वेदन सेट तथा अन्य 
धचफकत्सा उपयोगी सार्ाग्री खररद २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४८०

स्तनपान कक्ष स्थापना (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना 
लाग ुभएका क्जल्लाका सावमजतनक, तनक्ज, औपचाररक, 

अनौपचाररक क्षेत्रर्ा- कक्म्तर्ा २० ओटा कक्ष) [ 

युतनसेि - सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२५२२ N/A १ ९३ ९३

४८१
स्तनपायी आर्ालाई र्ात्री मशश ुसुरक्षाथम दु् िवद्मिक 
जडडबुटीजन्य औषधि ववतरण सम्बक्न्ि कायमक्रर् २२५२२ N/A १ १,७० १,७०

४८२

स्थानीय जडडबुटी पररचयात्र्क कायमक्रर् तथा लगत 
संकलन/ तनजी संस्था (आयुवेद तथा वैकक्ल्पक 
धचफकत्सा) लगत संकलन २२५२२ N/A १ ८० ८०

४८३
स्थानीय तहका स्वास््य यूतनटर्ा डी.एच.आई.एस २ 
मसष्टर् सेटअपका लाधग कम्यूटर खररद (पुंजीगत) २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४८४
सब ैस्थानीय तहर्ा सर्ुदायर्ा आिाररत पुनस्थामपना 
कायमक्रर् (मस.वव.आर तनदेमशका अनुसार) संचालन २२५२२ N/A १ ६६ ६६

४८५ सर्ुह गठन र पररचालन २२५२२ N/A १ ५ ५
४८६ सर्ुह सदस्यको अनुमशक्षण २२५२२ N/A १ ३१ ३१

४८७
स्वास््य चौकी स्तरर्ा औजार उपकरण, ितनमचर 
साथ ैस्वास््य संस्था र्र्मत सुिार (पुंजीगत) २२५२२ N/A १ १,२० १,२०

४८८
स्वास््य चौकी/ प्राथमर्क स्वास््य केन्रहरूको सेवा 
सुदृढीकरण फक्रयाकलाप २२५२२ N/A १ १,०० १,००

४८९

स्वास््य प्रबिमन (र्ेरो वषम अमभयान, र्हार्ारी, सन े
,नसन ेरोग रोकथार्, प्रजनन तथा बाल बाताबरण 
स्वास््य आहद) स्वास््य संचार सचतेना कायमक्रर् २२५२२ N/A १ ८० ८०

४९०

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््य 
सेवार्ा पहूच कर् भएको जनसंख्यार्ा 
र्ाइक्रोस्कोवपक क्याम्प सञ्चालन २२५२२ N/A १ १६ १६

४९१

सार्ुदातयक ववद्यालयका आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग ववपन्न 
लक्षक्षत हुन ेगरी गैरआवासीय छात्रबतृ्ती २२५२२ N/A १ १३,४८ १३,४८

४९२

सार्ुदातयक ववद्यालयका आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग ववपन्न 
लक्षक्षत हुन ेगरी गैरआवासीय छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. 

वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ २,६० २,६०

४९३

सार्ुदातयक ववद्यालयका आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लाधग ववपन्न 
लक्षक्षत हुन ेगरी गैरआवासीय छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. 

वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ २,६६ २,६६

४९४

सार्ुदातयक ववद्यालयर्ा आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुकालाधग आवामसय 
छात्रबतृ्ती २२५२२ N/A १ ४,३२ ४,३२



४९५

सार्ुदातयक ववद्यालयर्ा आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुकालाधग आवामसय 
छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ ८३ ८३

४९६

सार्ुदातयक ववद्यालयर्ा आिारभूत तथा र्ाध्यमर्क 
तहर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुकालाधग आवामसय 
छात्रबतृ्ती [ एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ ८५ ८५

४९७ सार्ुदातयक मसकाइ केन्र सञ्चालन अनुदान २२५२२ N/A १ १,४४ १,४४

४९८
सार्ुदातयक मसकाइ केन्र सञ्चालन अनुदान [ 

एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२५२२ N/A १ २८ २८

४९९
सार्ुदातयक मसकाइ केन्र सञ्चालन अनुदान [ 

एस.एस. डड. वप. - सोिभनाम हुन ेऋण ] २२५२२ N/A १ २८ २८
५०० सार्ाक्जक पररचामलकाको प्रोत्साहन भत्ता २२५२२ N/A १ ३,८१ ३,८१

५०१
सार्ाक्जक परीक्षण कायमक्रर् (पुरानो र नयां थप हुन े
स्वास््य संस्था) २२५२२ N/A १ १,०० १,००

५०२ अन्तरामक्ष्टय र्हहला हदवश २२५२९ N/A १ २० २०

५०३

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी हदवसीय कायमक्रर् 
(अल्जाइर्शम चतेना हदवस, ज्येष्ठ नागररक प्रतत हुन े
दवु्यमवहार ववरुद्िको हदवस, अन्तरामक्ष्रय ज्येष्ठ 
नागररक हदवस) २२५२९ N/A १ २९ २९

५०४ बालक्लव गठन, संचालन तथा तनयर्न २२५२९ N/A १ २० २०

५०५
बालबामलकार्ाधथ हुन ेशारीररक, र्ानमसक दण्ड 
सजाय तथा यौनजन्य दवु्यमवहार न्यूतनकरण २२५२९ N/A १ ३३ ३३

५०६

पूणम खोप न.पा., गा.पा. भेररफिकेसन, अनुगर्न तथा 
घोषणा सभा व्यवस्थापन [ दाताको संयुक्त कोष - 

सोिभनाम हुन ेअनुदान ] २२६११ N/A १ ३० ३०

५०७

पोषण कायमक्रर्को अनुगर्न तथा सुपररवेक्षण - 

स्थानीय तहर्ा-बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लाग ुभएका 
क्जल्लाका ३०८ ओटा स्थानीय तनकायलाई [ युतनसेि 
- सोझै भुक्तानी अनुदान ] २२६११ N/A १ ५४ ५४

५०८
बबरुवा उत्पादन सहयोग÷ववरुवा खररद अनुदान 
(वस्तुगत र नगद) (हजारर्ा) ३११५१ N/A १ १,५० १,५०

५०९
लघ ुतथा साना जलबबद्युत आयोजना बाट बबद्युत 
उत्पादन ३११५१ N/A १ ७,०० ७,००

५१० सुिाररएको चलुो (बायोर्ास) प्रबबधि जडान ३११५१ N/A १ १,०० १,००
५११ सरसिाइ सम्बन्िी तनर्ामण कायमहरु ३११५१ N/A १ २,१४ २,१४

५१२
साना मसचंाई तनर्ामण/ र्र्मत संभार /प्लाक्ष्टक 
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