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घरटेखोला, ननुथला, सावेिमैजा, िाजचेक बेसी नामखेि, िाउजनेवेसी 
झो  .पु , पर्िर ेखोला )सनुटारी (अजनपूणाि  गा .पा-२ , अजनपूणि 
गाउुँपार्लका, कास्की 

३११५१ ४०,००,००० 

९८ जलर्कर्न खाउने िुदै दाङ्गर्सङ्ग बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
९९ जेष्ठ नागररक र्बश्रामस्थल र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१०० र्जसला समजवय सर्मर्ि योजना समपुरक ३११५९ ७५,००,००० 
१०१ झाके्रपानी समाजघर खानेपानी ३११५६ २,००,००० 
१०२ र्झन ुिारवार िथा वृक्षारोपण योजना ३११५७ १,१८,००० 
१०३ झोपु पलु देखी र्िचे िंुदै घजुुिङ पयिटन पदमागि ३११५९ २,००,००० 
१०४ झोलङ्ुगे पुल साझेदारी कायिक्रम ३११५१ १०,००,००० 
१०५ झोवाङ्ग खानेपानी योजना ३११५६ १५,००,००० 
१०६ र्टमरुस्वारा घरु्म्पि र्संडी बाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
१०७ ठुलाचौर पदमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१०८ ठुलाचौर पे्रमबर्स्ि िुुँदै िारापानी बाटो ३११५१ २०,००,००० 
१०९ ठोट्ने खोला कसवटि , पोखरा म .न.पा २४ र अजनपणुि गा.पा १ ) DPR 

समेि( 
३११५१ १२,००,००० 

११० ठोट्नेखोला ढाके सव्जङ्ुग ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१११ डाुँडागाउुँ भ्य ुटावर र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
११२ र्डलेगौडा र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
११३ र्डलाघर िुदै गामा र्भरमनुी ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ २,००,००० 
११४ ढावा िोर्मजङुग ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
११५ ढावा बर्स्िको र्भत्री गोरटेो वाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
११६ ढावा रािाकृष्ट्ण मर्जदर देखी एक्लेससला गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
११७ ढावा िाइजुङ्ग सडक स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
११८ ढीकुरपोखरी िुदै िारापानी िुदै देउराली स्िरोजनर्ि ३११५१ २०,००,००० 
११९ ढीकी जाुँिो संरक्षण ३११५९ १,००,००० 
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१२० िमु खेलमैदान र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
१२१ िम्पमु मोिररया ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१२२ िरल नाईरोजन ढुवानी भण्डारण िथा र्विरण िथा व्यवस्थापन २२५२२ २,४०,००० 
१२३ िलेत्र र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
१२४ िलब िथा सरु्बिा - मनोसमार्जक परामशि किाि २११११ २,५९,००० 
१२५ िलब िथा सरु्बिा -र्वर्त्तय साक्षरिा  सिजकिाि क्रायिक्रम २११११ २,५९,००० 
१२६ िसलो आरन गोरटेोवाटो साथै बर्स्ि संरक्षण ३११५१ २,००,००० 
१२७ िसलो िाईजङ्ुग खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
१२८ िाजचोक कोट कार्जछबराि ग्रा .स .सिुार  ३११५१ २,५०,००० 
१२९ िाम्पले वालुवा डाुँडा देखी काम्पचे सम्पम र्संढीबाटो ३११५९ २,००,००० 
१३० िार जाली खररद ३११५७ १५,००,००० 
१३१ िार्लबराङ्ग झया्ले खोला र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१३२ र्िखेढुङ्गा नयागाउ दर्लि बस्िी बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १०,००,००० 
१३३ र्िलािार ेचोक देखी नरथोक सम्पम र्संढीबाटो ३११५९ २,००,००० 
१३४ िोसका स्वास््य ईकाई अनदुान २६४१२ ६०,००० 
१३५ थइप्र ुसनुखानी इसग ुखोलसार खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
१३६ थप योजना ३११५९ ९८,६५,००० 
१३७ थमडाडाुँ पयिटन पदमागि ३११५९ ५,००,००० 
१३८ देउराली डाडा िारापानी िुदै रानीथोक ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ १२,००,००० 
१३९ देउराली दमदमे पाउदरुकोट ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१४० दमैको र्डलबाट अखण्ड मागिमा जोड्ने बाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१४१ दर्लि क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम २२५२२ ५,५०,००० 
१४२ दर्लि बर्स्ि र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,३०,००० 
१४३ दर्लि बस्िी िथा रानीथोक खानेपानी योजना )क्रमागि(  ३११५६ १०,००,००० 
१४४ दर्लि बस्िी र्भचकु एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
१४५ दर्लि समाज फर्निचर खररद ३११२३ २५,००० 
१४६ दानरुा रुवेला खोप अर्भयान २२५२२ १,३०,००० 
१४७ र्दप बुढाघर िुदै कडेले बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ७,००,००० 
१४८ िाम्पले फुर्लवाङ्ग िुदै दाङ्गर्सङ्ग मिोररया मोटरबाटो स्िरोजनिी ३११५१ १०,००,००० 
१४९ िाम्पले िुदै कोटगाउुँ बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १५,००,००० 
१५० िारापानी र्शवालय घमुाउने चौिारा मोटर बाटो ३११५१ १५,००,००० 
१५१ िारापानी र्शवालय मर्जदर भुइ ढलान ३११६१ १,००,००० 
१५२ िौलार्गरी गेट नयापलु घाट ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ २,००,००० 
१५३ नेपाली टोल सामदुार्यक भवन र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
१५४ जयूनिम सेवा मापदण्ड कायािजवयनका लार्ग आवश्यक औजार उपकरण 

िथा स्वास््य समाग्री खररद, ममिि िथा व्यवस्थापन 
२२३११ १,५०,००० 

१५५ नयापलु ट्याङ्की ममिि ३११५६ ३,९०,००० 
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१५६ नयाुँपलु िम ुसमाज भवन र्नमािण ३१११२ ५,००,००० 
१५७ नयाुँफेदी खानेपानी योजना ३११५६ ४,००,००० 
१५८ नयाुँबजार काडे ुँ खानेपानी योजना )क्रमागि(  ३११५६ ५,००,००० 
१५९ नरुीथान भयरथान गोरेटोवाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
१६० नवीकरणीय ऊजाि प्रर्बर्ििरु  )लघ ुिथा साना जलर्बििु , सौयि ऊजाि, 

वायोग्यास, वायोमास, ऊजािको उत्पादनमलुक पररप्रयोग  (माफि ि ऊजाि 
योगउत्पादन र पररप्र  

२२५२२ १२,४३,००० 

१६१ नसने रोग सम्पबर्जि कायिक्रम )अर्भमरु्खकरण , नसने रोग िथा मानर्सक 
स्वास््यसम्पबर्जि सचेिना कायिक्रम)Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer days ) ) 

२२५२२ ७०,००० 

१६२ नागडाडा र्नवारे ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१६३ नागडाडाुँ भ्यु टावर र्नमािण सम्पपजन ३११५९ २०,००,००० 
१६४ नागडाडा र्भर्त्रबाटो स्िरोजनर्ि ३११५९ १०,००,००० 
१६५ नागडाडा स्वास््य चौकी सयाब स्थापना र कमिचारी व्यवस्थापन खचि २२५२२ ४,०५,००० 
१६६ नाङ्गेठाटी खानेपानी योजना पाइप खररद समेि ३११५६ २,००,००० 
१६७ नाङ्गेठाटी नरचौ िुुँदै थमडाडा पयिटन पदमागि ३११५९ ३,५०,००० 
१६८ र्नयर्मि िथा पणुि  खोप र्दगोपना र खोप ढुवानी २२५२२ ४,३७,००० 
१६९ र्नर्मिि भवनको संरचनात्मक सिुार खचि ३११६१ ३०,००,००० 
१७० र्नर्मिि साविजर्नक सम्पपर्त्तको ममिि सम्पभार खचि २२२३१ १५,००,००० 
१७१ पंचासे पयिटन पदमागि र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
१७२ पत्थर मराइचे काढे िम्पपसु ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
१७३ पयाउदी खानेपानी योजना ३११५६ ६,००,००० 
१७४ ्याउदी ठुलाचौर गा स ३११५१ ५,००,००० 
१७५ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 
२२५२२ १०,३३,००० 

१७६ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२२५२२ २,९३,००० 

१७७ प्रर्ि र्वद्याथी लागिका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 
को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२२५२२ १,६५,००० 

१७८ पे्रमबर्स्ि र्संढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
१७९ पयिटन पदमागि मदी र्िमाल ३११५९ ५,००,००० 
१८० पयिटन प्रवद्दिन कायिक्रम ३११५७ २०,००,००० 
१८१ प्रवििनात्मक साना फुटकर योजना कायिक्रम ३१५११ १,८५,००० 
१८२ प्रवििनात्मक साना योजना िथा वडा स्िररय र्बर्बि योजना ३११५९ २,५०,००० 
१८३ प्रर्वण गरुुङ्ग एकल गायन प्रर्ियोगीिा २२५२२ ३,००,००० 
१८४ परुाना गाउुँ र्िमर्शखर क्लव भवन ममिि ३१११३ ३,००,००० 
१८५ परुानो गाउुँ र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
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१८६ परुानो घडेरी पसल िुद ैढाके्र बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
१८७ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 
२११११ ११,९०,००० 

१८८ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 
कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ २१,१५,००० 

१८९ प्रारर्म्पभक बाल र्वकास सिजकिाििरुको पाररश्रर्मक िथा र्वद्यालय 
कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ ७४,६३,००० 

१९० प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ ८,४८,००० 

१९१ प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ १,४१,००० 

१९२ प्रारर्म्पभक वाल र्वकास केजरका सिजकिाि िथा र्वद्यालय 
कमिचारीिरुका लार्ग पोशाक खचि 

२११२१ २,४१,००० 

१९३ पररयार टोल मोटरबाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
१९४ पररयार टोल िंुदै िम्पजु सम्पम गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
१९५ पररवार योजन िथा प्रजनन स्वास््य कायिक्रम २२५२२ ७,९७,००० 
१९६ पररवार योजन िथा प्रजनन स्वास््य कायिक्रमका लार्ग 

औजार /उपकरण खररद  
२२५२२ २७,००० 

१९७ पश ुर्वकास कायिक्रम ३११३१ ३५,००,००० 
१९८ पश ुशाखा अजिगििको संचालन िथा र्वर्वि कायिक्रम खचि २२५२९ १,००,००० 
१९९ पश ुस्वास्थ व्यवस्थापनको लार्ग ओर्र्ि र्विरण २२५२२ १,४५,००० 
२०० पशपुजछी िथा मत्स्य उपचार सेवा २२५२२ ६०,००० 
२०१ पसु्िक िथा सामग्री खचि २२३१३ ५,००,००० 
२०२ पर्िरो र्नयजत्रण २२५२२ १०,००,००० 
२०३ पात्लेखेि दर्लि शवदाि स्थल सिार एवं गोरेटोवाटो र्नमािण ३११५१ १,५०,००० 
२०४ पात्लेखेि वेशी साउने कुवा र्संचाइ योजना ३११५५ २,००,००० 
२०५ पार्त्लखेि वेशी एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
२०६ पार्लका पररयोजना समजवय सर्मर्िको वैठक २२५२२ ३०,००० 
२०७ र्पपल चौिारी पोखरी संरक्षण कुवा संरक्षण ३११५७ १५,००,००० 
२०८ पोखरा फाइनाजस देर्ख र्िलसाइड ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ८,००,००० 
२०९ पोर्ण कायिक्रम )नेपाल सरकार(  २२५२२ ४,३१,००० 
२१० फसलापानी र्संढी बाटो र्नमािण ३११५१ ३,५०,००० 
२११ फाग ुमिोत्सव २२५२२ १,००,००० 
२१२ फोिोरमैला व्यवस्थापन २२५२२ ६,००,००० 
२१३ बगालटेोल र्सढीबाटो र्नमािण योजना ३११५९ ३,००,००० 
२१४ बढुाघर देखी सनुार पोखरी राजमागि सम्पम र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२१५ बैदेर्शक रोजगारीमा जान चािने सम्पभार्वि कामदारिरुलाई गिन २२५२२ ३,००० 
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अर्भमखुीकरण कायिक्रम 
२१६ बिृि् घमु्पिी र्शर्वर संचालन २२५२२ ६,००,००० 
२१७ बाझगरा र्संचाई योजना ३११५५ ५,००,००० 
२१८ बासखकि  झारकोट लामाचौर बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२१९ र्बद्यालय स्वास््य र्शक्षा, आमा समूि िथा स्थानीय ििमा स्वास््यका 

लार्ग सामार्जक व्यविार पररवििन प्रवध्दिन अर्भयान 
२२५२२ १,२५,००० 

२२० र्बमा िथा नवीकरण खचि २२२१४ ४,००,००० 
२२१ बोर्डिङ्गदेर्ख गापा सम्पमको ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२२ भकारो सिुार कायिक्रम २२५२२ ३,००,००० 
२२३ भण्डारीटोल र्डल देखी ठुलाखेि खण्ड र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२२४ भदौर ेपे्रम बस्िी ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२५ भूमेको थानमा पयिटन पाकि  र्नमािण ३११५९ ३,००,००० 
२२६ भूमेदेउराली आमा समूि भवन र्नमािण योजना ३१११२ १,००,००० 
२२७ भयर चोक सेराचौर िुुँदै र्भत्रीबाटो डायरी चोकसम्पम ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२२८ भैरव, दर्लि वर्स्ि, इस्िार गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ ३,००,००० 
२२९ र्भरमरु्न र्िले काउनडाडा ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२३० र्भरमुनी खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
२३१ र्भरमुनी गो  .बा .र्नमािण िथा सामदुार्यक भवन रि र्नमािण  ३१११३ २,००,००० 
२३२ र्भरमुनी दर्लिवर्स्ि र्संडी बाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२३३ र्भरमुनी र्िल ेकाउजडाडाुँ शवदाि भवन र्नमािण योजना ३१११२ २,००,००० 
२३४ भोटेकुकुर संरक्षण एवंम् प्रवद्दिन २२५२२ २,००,००० 
२३५ मठमर्जदर िथा परुािार्ववक सम्पपदा संरक्षण २२५२२ १०,००,००० 
२३६ मिक्य ुउरी बाटो र्नमािण ३११५१ १५,००,००० 
२३७ मनोसमार्जक परामशि संचालन खचि २२५२२ १,७८,००० 
२३८ मेलघर देर्ख मुसाको खोससा सम्पमको र्सढी बाटो ३११५९ २,००,००० 
२३९ मेलर्मलापकिािको अर्भमखुीकरण २२५२२ ३,००,००० 
२४० मेलाइचे िाल संरक्षण ३११५७ ५,००,००० 
२४१ मूलाछरे खानेपानी र्नमािण योजना ३११५६ ७,००,००० 
२४२ मिामारी िथा प्रकोपजजय रोगिरुको अबस्थामा RRT/ CRRT 

पररचालन गने, चौमार्शक ररभ्य ुिथा अर्भमखुीकरण गने 
२२५२२ ६०,००० 

२४३ मर्िला क्षमिा र्वकास िथा सशर्क्तकरण कायिक्रम २२५२२ ११,००,००० 
२४४ मिीला स्वास््य स्वयं सेर्वका कायिक्रम )अिि वार्र्िक सर्मक्षा र  र्दवस 

मनाउने( 
२२५२२ १२,००० 

२४५ माझखोला गाम र्भरमनुी गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
२४६ माझखोला गोरटेोवाटो साथै ढल र्नकास ३११५९ २,००,००० 
२४७ माझगाउ खोससा देर्ख घरलेु र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
२४८ माझगाउ चण्डी प्रा र्व र्भच्चुक िुदै लाजरकु र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
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२४९ माझगाउुँ छेदोखोला गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
२५० माझगाउदेर्ख भच्चेक िुदै लाजरकु बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ २५,००,००० 
२५१ माझर्बढी कुलो र्नमािण िथा बगालेथर बर्स्ि संरक्षण ३११५५ ५०,००० 
२५२ माटो पररक्षण २२५२२ ३,००,००० 
२५३ माटो पररक्षण गरी माटो सुिारको लार्ग सामग्री / प्रर्वर्ि र्विरण/ 

िस्िाजिरण 
२२५२२ २,००,००० 

२५४ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम २२५२२ २,४०,००० 
२५५ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम अनगुमन िथा सुपररवेक्षण २२६११ १०,००० 
२५६ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रम अजिगिि आमा सुरक्षा, ANC, जयानो 

झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate 
र र्नशसुक गभिपिन कायिक्रम 

२२५२२ ७,०५,००० 

२५७ मािृ िथा नवर्शश ुकायिक्रमका लार्ग व्यर्क्त करार २२४१३ ५,३२,००० 
२५८ मािाठाटी गाउुँर्भत्र जाने ग्रार्मण सडक ममिि ३११५९ ३०,००० 
२५९ माध्यर्मक ििका स्वीकृि दरवजदीका र्शक्षक, रािि अनदुान र्शक्षक 

लार्ग िलब भत्ता अनदुान )र्वशेर् र्शक्षा पररर्द अजिरगिका 
र्शक्षक  /चारीमिक ,प्रार्वर्िक िारका प्रर्शक्षक समेि( 

२११११ २,८२,५६,००० 

२६० मानर्सक स्वास््य सम्पबजिी मित्वपूणि र्दवस मनाउने )आत्मित्या 
रोकथाम र्दवस, मानर्सक स्वास््य र्दवस, असजाईमर र्दवस (मानर्सक 

भार्वि ब्यर्क्तका पररवारस्वास््य समस्याबाट प्र का सदस्यिरु 
)स्यािारकिाििरु  (का लागी क्षमिा अर्भर्ब्रिी कायिक्रम  

२२५२२ १९,००० 

२६१ मोर्दघाट देर्ख िसलो िाईजुङ गोरटेो बाटो योजना ३११५९ २,००,००० 
२६२ मोदी आ र्व ममिि ३११५९ ४५,००० 
२६३ मोदीघाट झोवाङ्ग ससयान र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२६४ मोदीघाट देखी िसलो िाइजुङ सम्पम गोरेटो वाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
२६५ मोिररया गाउर्भत्रको र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ ६०,००० 
२६६ मोिररया स्वास््यचौर्क र्बजुली ममिि ३११५९ ५०,००० 
२६७ मोिरीयामा र्चया बगान र्नमािण ३११३१ २,००,००० 
२६८ यवुा खेलकुद कायिक्रम ३११५९ ११,००,००० 
२६९ योङ्गस्टार यवुाक्लबको खेलमैदान योजना ३११५९ ५०,००० 
२७० ररे्बज, सपिदंश आर्दको जनचेिनासम्पबर्जि प्रचार प्रसार िथा र्दवस 

मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट िुने ईजफुएजजा, बडि फ्लु, ए यम आर 
र्सर्िसकोर्सस, टक्सो्लाज्मोर्सस आदी र्वर्भजन सरुवारोग सम्पबर्जि 
रोकथाम र सचेिना कायिक्रम 

२२५२२ २०,००० 

२७१ राजमागि देखी गििराटोल र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२७२ राजस्व र्फिाि २८२११ ९८,००,००० 
२७३ रािामाटा र्शव मर्जदर ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
२७४ राष्ट्रपर्ि रर्नङ्ग र्ससड प्रर्ियोर्गिा )रीयय ििस्िस्थानी(  २२५२२ १,००,००० 
२७५ रर र्न म्पयो ढुुँगा जाने पयिटर्कय गोरटेो बाटो र्नमािण ३११५९ ५,००,००० 
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२७६ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ २०,१०,००० 
२७७ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ ६,९०,००० 
२७८ ररङ्गरोड स्िरोजनर्ि ३११५१ १३,११,००० 
२७९ ररटनी स्वयंम सेवक पररचालन २२५२२ २,८१,००० 
२८० रोटा खोप सुरुवाि २२५२२ ३५,००० 
२८१ रोर्ि सामदुार्यक भवन रस्ट र्नमािण योजना ३१११२ २,००,००० 
२८२ लक्ष्मी देउराली िारापानी रानीथोक ग्रार्मण सडक ३११५९ २,००,००० 
२८३ लमु्पले कर्विा गाउुँको स्वागिद्दार र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
२८४ लमु्पले िाजचोक र्भच्चकु लाजरुक ग्रार्मण सडक र्नमािण योजना ३११५१ २५,००,००० 
२८५ लमु्पले मोदीघाट र्सर्ढबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२८६ लमु्पले रक क्लाइर्मङ र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
२८७ लयुरा दर्लि बस्िी खानेपानी योजना ३११५६ १०,००,००० 
२८८ लयुरा भमेुश्वरी क्लव भवन र्नमािण ३१११२ ३,००,००० 
२८९ सयाजडर्फल साईट सम्पभाव्यिा अध्ययन ३११३२ ४,००,००० 
२९० लेवाडे गोरटेो बाटो र्नमािण ३११५१ १,००,००० 
२९१ लामाखेि र्करर्कर ेखाउने र्सढीबाटो र्नमािण )क्रमागि(  ३११५९ ५,००,००० 
२९२ वडा कायािलय भवन र्नमािण ३१११२ १,४७,२०,००० 
२९३ वडा कायािलय भवन र्नमािण ३११११ ३५,००,००० 
२९४ वडा कायािलय शौचालय ममिि ३१११३ १,००,००० 
२९५ वडा कायािलयदेर्ख चरु्िने पिरासम्पम बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ १०,००,००० 
२९६ वनठाटी िेर्ल्याड र्नमािण ३११५९ ५०,००० 
२९७ व्यवसार्यक भेडाबाख्रा, भैसी, चौरीपालन िथा नशल सुिार एवम् 

अनदुान कायिक्रम 
३११३१ १०,००,००० 

२९८ वडि फ्लु रोग लगायि अजयरोगिरुको र्नयजत्रणको लार्ग वैठक िथा 
नमनुा संकलन गरी पठाउने िथा प्रदेश िथा संघमा ररपोर्टिङ्ग गने 

२२५२२ ७५,००० 

२९९ वाकोट मेश्रम बराि ढीकीजाुँिो र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३०० वाजगरा देवी मर्जदर भवन र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
३०१ र्वत्त साक्षरिा कायिक्रमको लार्ग मेशनरी िथा औजार २२३११ ४०,००० 
३०२ र्वर्त्तय साक्षरिा क्रायिक्रम संचालन खचि २२५२२ ७६,००० 
३०३ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ २७,७४,००० 
३०४ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ १,७३,९६,००० 
३०५ र्वद्यालय भौर्िक पवुाििार र्नमािण अनदुान ३११५९ ४९,३०,००० 
३०६ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ ६,३०,००० 
३०७ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ ३,५४,००० 
३०८ र्वद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान २२५२२ २२,२३,००० 
३०९ र्वद्यालय स्वास््य र्शक्षा कायिक्रम २२५२२ १०,००० 
३१० र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा २२५२२ ४९,५२,००० 



æs[lif, ko{6g / k"jf{wf/; cGgk"0f{ ;d[l4sf] cfwf/Æ

jflif{s ljsf; of]hgf @)&&÷)&*3024  

 

आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 
३११ र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा 

आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 
२२५२२ ७,८९,००० 

३१२ र्वद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम् कायिसम्पपादनमा 
आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 

२२५२२ १४,०३,००० 

३१३ र्वपद व्यवस्थापन कोर् )र्वपद सामग्री खररद समेि(  २७२१२ २०,००,००० 
३१४ र्वर्भजन खानेपानी योजना ३११५६ ६०,००,००० 
३१५ र्वर्भजन खोपिरु लगाए वापि भ्यार्क्सनेटरलाई पाररश्रर्मक २२४१९ १,२५,००० 
३१६ र्वरठेाटी एक घर एक िारा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
३१७ र्वरठेाटी र्िखेढुङ्गा उसलेरी घोरपेानी म्पयाग्दी मरु्क्तनाथ मागि ३११५१ २५,००,००० 
३१८ र्वरठेाटी दाङ्गर्सङ्ग मोिररया ग्रा स स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
३१९ र्वरठेाटी दाङ्गर्सङ्ग र्सर्ढबाटो र्नमािण ३११५९ ३,००,००० 
३२० र्वरठेाुँटी मा .र्व.र्वद्यरु्िय िथा इजटरनेट जडान  २२५२२ १,००,००० 
३२१ र्वरठेाटी स्रोिकेजर प्रर्िभा पर्िचान ३११५९ १५,००० 
३२२ र्वरामीको लार्ग ओ .र्प.र्ड.र्टकट )काविन कपी सर्ििको  (छपाई  २२३१५ १,००,००० 
३२३ र्वर्वि योजना िथा म्पयार्चङ फण्ड ३११५९ ४,००,००० 
३२४ र्वश्व कुष्ठरोग र्दवस िथा अपांगिा र्दवसको उपलक्ष्यमा कायिक्रम २२५२२ १५,००० 
३२५ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 

(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि( 

२२५२२ २,७७,००० 

३२६ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 
(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि 

२२५२२ ७९,००० 

३२७ शैर्क्षक पिुुँच सरु्नर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्सपक र्शक्षा कायिक्रम 
(परपंरागि र्वद्यालय, वैकर्सपक र्वद्यालय, साक्षरिा र र्नरजिर र्शक्षाका 
कायिक्रम समेि( 

२२५२२ ४४,००० 

३२८ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम ३११५९ २०,००,००० 
३२९ र्शक्षा र्वकास कायिक्रम २२५२२ ७,१०,००० 
३३० र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो ३११५९ ५,००,००० 
३३१ र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
३३२ र्शिलगफुा जाने पयिटन र्सढी बाटो र्नमािण योजना ३११५९ ७,००,००० 
३३३ र्शव मागि देखी जैसीटोल राजमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३३४ र्शव मागि देखी दरु्िलाकोवोट िंुदै राजमागि र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ १,००,००० 
३३५ र्शशसु्यािारदेर्ख र्फर्लचे डाडासम्पमको र्सढीबाटो र्नमािण ३११५९ ५०,००० 
३३६ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचि २२४१२ ३,००,००० 
३३७ संचार मिसलु २२११२ १२,००,००० 
३३८ सरु्चकृि बेरोजगारका लार्ग कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा आिाररि 

सामदुार्यक आयोजना कायिक्रम 
२२५२२ १०,००,००० 
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३३९ सडक बत्ती ३११५३ १२,००,००० 
३४० स्थार्नय ििमा रिने कृर्र् िथा पशुसेवा प्रार्वर्िकको िलब भत्ता िथा 

पोशाक खचि 
२११११ ४,९९,००० 

३४१ स्थानीय िि खेल ग्राम र्नमािण ३११५९ ५०,००,००० 
३४२ स्थानीय ििका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिालिरुमा कायिरि 

कमिचारीिरुको िलव मिगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोर्ाक लगायि अजय 
प्रशासनीक खचि समेि 

२११११ १,५०,२३,००० 

३४३ स्थानीय ििका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पिालिरुमा कायिरि 
कमिचारीिरुको र्फसड भत्ता 

२११३९ ५,००,००० 

३४४ स्थानीय ििका स्वास््य संस्थािरुको मार्सक, चौमार्सक सर्मक्षा, 
सूचना संकलन, गणुस्िर सिुार साथै र्विरु्िय प्रर्िवेदनका लार्ग 
इजटरनेट सेवा समशलु भकु्तानी समेि 

२२५२२ १,४५,००० 

३४५ स्थानीय ििमा रिने कृर्ी िथा पशु प्रार्वर्िककाेे िलब भत्ता िथा 
पोशाक 

२११११ ६,४०,००० 

३४६ सभा सञ्चालन खचि २२७२१ १०,००,००० 
३४७ समथल खोला ससयान खानेपानी योजना ३११५६ ३०,००,००० 
३४८ सम्पथलखोला ससयान खानेपानी योजना ३११५६ २८,००,००० 
३४९ समपरुक कोर् ३११५९ ३,२०,००० 
३५० सम्पबर्जिि सरोकारवालािरुवाट पररयोजना अनगुमन िथा मसुयाकंन २२६११ २०,००० 
३५१ समाजसेवा यवुा क्लब र टोल संयोजक भवन रस र्नमािण योजना ३११५९ २,००,००० 
३५२ स्यानीपाखा िामीक उद्यान र्नमािण संरक्षण ३११५९ १,५०,००० 
३५३ सरुर्क्षि आवास कायिक्रम  )जस्िापािा फेने पच्पजन घर(  ३१११३ १६,००,००० 
३५४ सरुर्क्षि नागररक आवास कायिक्रम गण्डकी प्रदेशको कास्की र्जसला के्षत्र 

नं ३ अजिगिि अजनपूणि गाउपार्लकामा ६५ वटा 
३११५९ १८,२५,००० 

३५५ सरुर्क्षि बैदेर्सक रोजगार सम्पबर्जि अर्भमखुीकरण २२५२२ १४,००० 
३५६ सेरा खानेपानी योजना ३११५६ ५,००,००० 
३५७ सराङ्ककोट नौडाडाुँ अपाङ्गमैत्री पदमागि स्िरोजनर्ि ३११५९ १०,००,००० 
३५८ सेराचौर दर्लिवर्स्ि देखी र्दप सम्पम र्संढीबाटो र्नमािण ३११५९ २,००,००० 
३५९ सेरािारापानी र्सढीबाटो र्नमािण )गिक्रमा(  ३११५९ ५,००,००० 
३६० ससयान घरु्म्पि देखी पुरानो घडेरी गोरटेोवाटो र्नमािण ३११५१ २,००,००० 
३६१ ससयान घरु्म्पि िोर्िखोला पुल ममिि योजना ३११५१ १,००,००० 
३६२ ससयान घमु्पिी लयुरा नयागाउ बाटो स्िरोजनर्ि ३११५१ ५,००,००० 
३६३ ससयान स्वास््य चौकी मखु स्वास््य कायिक्रम संचालन  )प्रार्वर्िक 

िथा सामग्री खररद पररचालन खचि(  
२२५२२ ४०,००० 

३६४ सेवा र परामशि खचि २२४११ १०,००,००० 
३६५ स्वास्थ आमा समूि भवन स्िरोजनर्ि ३१११३ १,००,००० 
३६६ स्वास््य चौकी अनदुान २२५२२ २,००,००० 
३६७ स्वास््य र्बमा कायिक्रम २२५२२ १०,००,००० 
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३६८ स्वास््य शाखा अर्िर्थ सत्कार खचि २२७११ ३१,००० 
३६९ स्वास््य र्शर्वर संचालन खचि २२५२२ १,५०,००० 
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