
 
 

विनियोजि ऐि, २०७५ 

प्रमाणिकरि ममत िः २०७५।३।३२ 

 

 

प्रस्ताििा : फाकफोकथुम गाउंपामिकाको आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सञ्चि  
कोर्बाट केही रकम खिि गरे्न अर्िकार दिर्न र सो रकम ववतर्नर्ोजर्न गर्नि वाचछर्नीर् भएकोि,े 

रे्नपािको सवंविार्न िारा २२९ को उपिारा (२) बमोञ्जम फाकफोकथुम गाउंपामिकाको गाउं सभाि ेर्ो 
ऐर्न बर्नाएको छ । 

 

१. सकं्षिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐर्नको र्नाम "फाकफोकथुम गाउंपामिकाको ववतर्नर्ोजर्न ऐर्न, 

२०७५” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐर्न  रुुन्  प्रारम्भ हुरे्नछ । 

 

२. आर्थिक िर्ि २०७५।७६ को निममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गिे अर्िकार : (१) आर्थिक वर्ि 
२०७५।७६ को तर्नममत्त गाउंपामिका, वडा सममत , ववर्र्ग  शाखािे गरे्न सेवा र कार्िहरुका तर्नममत्त 
अर्नसुिूी१ मा उञ्लिणख  िाि ू खिि, पूूँञ्जग  खििको रकम समे  गरी जम्मा रकम रु. 
३३,37,46,572।26 (अिेरुपी 33 करोड 37 लाख 46 हजार ५ सय 72 हजार रुपयैा २६ पसैा 
मात्र) मा र्नबढाई तर्नदििष्ट गररए बमोञ्जम सञ्चि  कोर्बाट खिि गर्नि सककरे्नछ । 

 

३. विनियोजि : (१) र्स ऐर्नद्वारा सञ्चि  कोर्बाट खिि गर्नि अर्िकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ि 
२०७५।७६ को तर्नममत्त फाकफोकथुम गाउंपामिकाको गाउं कार्िपामिका, वडा सममत  र ववर्र्ग  
शाखाि ेगरे्न सेवा र कार्िहरुको तर्नममत्त ववतर्नर्ोजर्न गरररे्नछ । 

 

  (२) उपिफा (१) मा जुर्नसकैु कुरा िेणखएको भए ा पतर्न कार्िपामिका, वडा सममत  र 
ववर्र्ग  शाखािे गरे्न सेवा र कार्िहरुको तर्नममत्त ववतर्नर्ोजर्न गरेको रकम मध्रे् कुर्नमैा बि  हुरे्न 
र कुर्नमैा अपगु हुरे्न िेणखर्न आएमा गाउं कार्िपामिकािे बि  हुरे्न शीर्िकबाट र्नपगु हुरे्न शीर्िकमा 
रकम सार्नि सक्र्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५% मा 
र्नबढ्रे्न गरी कुर्न ैएक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 
रकम सार्नि  था तर्नकासा र खिि जर्नाउर्न सककरे्नछ । पूूँञ्जग  खिि फि  ववतर्नर्ोञ्ज  रकम िाि ू
खिि शीर्िक फि  सार्नि सककरे्न छैर्न । 

 

   र िाि ु र पूूँञ्जग  खिि व्र्वस्थाको खिि व्र्होर्नि एक स्रो बाट अको स्रो मा रकम सार्नि 
सककरे्नछ । 
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  (३) उपिफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेणखएको भए ा पतर्न एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्वीकृ  रकमको 2५ प्रत श  भन्िा बढ्रे्न गरी कुर्न ैएक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम 
सार्नि परेमा र्नगर सभाको स्वीकृ  मिर्न ुपरे्नछ । 

(४) ववतर्नर्ोञ्ज  खििका मशर्िकहरु सदह को ववस्  ृ वववरि अर्नसुिुीहरुमा सिंग्र्न गररएको 
छ । 

 

अिसुिुी१ 

(िफा २ सगं सम्बञ्न्ि ) 

रे्नपािको सवंविार्नको िारा २२९(२) बमोञ्जम 

सञ्चि  कोर्बाट ववतर्नर्ोजर्न हुरे्न रकम 

 

मस. 
र्न.ं वववरि िाि ुखिि पुजंीग  खिि जम्मा 

१ गाउं कार्िपामिका 8,07,75,000.00 7,58,2,97.26 5,65,96,97.26 

२ वडा सममत  59,99,500.00 2,55,00,000.00 3,4,99,500.00 

३ बबर्र्ग  शाखा 3,2,00,000.00 ,35,50,875.00 4,56,50,875.00 

जम्मा 2,88,74,500.00 ,48,72,072.26 33,37,46,572.26 
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अर्नसुिुी  २ 

क्षेत्रग  व्र्र् अर्नमुार्न 

संके  
रं्न. 

शीर्िक 
आ.व. ०७५/७६ 
को अरु्नमार्न 

कैकफर्  

१० आर्थिक विकास ४१३००००.००   

१०१० कृवर् ३२५००००.००   

  

पशुसेवा कार्िक्रम १४०००००.०० गा.पा. 

प्रगत मशि मदहिा बाख्रापािर्न समुह बाख्रापािर्न कार्िक्रम वडा रं्न. 
६ 

२०००००.०० गा.पा. 

कृवर् ववकास कार्िक्रम १४०००००.०० गा.पा. 

कृबत्रम गभाििार्न  था गोठ सुिार र्ोजर्ना वडा रं्न. ६ २५००००.००० वडा रं्न. ६ 

१०३० पर्िटर्न ६०००००.००   

  

फाकफोकथुमको पर्िटर्न क्षेत्रको अध्र्र्र्न, अरु्नसन्िार्न, खोज, पदहिार्न, 

प्रकाशर्न  था प्रशारि 
३०००००.०० गा.पा. 

पर्िटर्न प्रवद्ििर्न कार्िक्रम वडा रं्न. ५ ३०००००.०० वडा रं्न. ५ 

१०४० सहकारी २८००००.००   

  
गाउंपामिका स् रीर्  सहकारी प्रबद्ििर्न कार्िक्रम १५००००.०० गा.पा. 

सहकारी  था समुह प्रबद्ििर्न  ामिम वडा रं्न. २ १३००००.०० वडा रं्न. २ 

२० सामाञ्जक विकास २२८२७८७५.००   

२०१० मशक्षा २७३८५००.००   

  

मशक्षा ववकास कार्िक्रम ६०००००.०० गा.पा. 

जार्नकी मा.वव. पुवाििार तर्नमािि  वडा रं्न. ६ १९६०००.०० गा.पा. 

मसहंिेवी मा.वव. पुवाििार  तर्नमािि वडा रं्न. ७ २९४०००.०० गा.पा. 

एक प्पा बहुमुखी क्र्ाम्पस  पुवाििार तर्नमािि वडा रं्न. ७ ७८४०००.०० गा.पा. 

राञ्ष्िर् मशक्षा दिवश १४५००.०० गा.पा. 

छाूँर्ा िेवी मा.वव. भवर्न ममि  वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

मसद्ि आ.वव. फतर्नििर वडा रं्न. ४ २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

जािपा मा. वव. भवर्न घेरावारा वडा रं्न. ५ १५००००.०० वडा रं्न. ५ 

जिकन्र्ा आ. वव. शौिािर् वडा रं्न. ५ १०००००.०० वडा रं्न. ५ 

सबै आिारभु  वविािर् फतर्नििर खरीि वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

जर्नकलर्ाि मा.वव. खेिमैिार्न ममि  वडा रं्न. ७ २०००००.०० वडा रं्न. ७ 

२०२० स्वास््र् २७९४०००.००   

  

उत्प्पे्ररिाका िार्ग हेरिाह (करुिा फाउण्डसेर्न) साझिेारी कार्िक्रम १४०००००.०० गा.पा. 

साझिेारीमा आंखा मशववर  संिािर्न  ४०००००.०० गा.पा. 
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मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववका  खाजा  था र्ा ार्ा  खिि वडा 
रं्न. १ 

९००००.०० वडा रं्न. १ 

मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववका  खाजा र र्ा ार्ा  खिि वडा रं्न. 
२ 

६००००.०० वडा रं्न. २ 

मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववका  खाजा  था र्ा ार्ा  खिि वडा 
रं्न. ३ 

१०००००.०० वडा रं्न. ३ 

मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववका खाजा  था र्ा ार्ा  खिि वडा 
रं्न. ५ 

१९२०००.०० वडा रं्न. ५ 

मदहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववका खाजा  था र्ा ार्ा  खिि वडा 
रं्न. ६ 

१४४०००.०० वडा रं्न. ६ 

स्वास््र् संरिर्ना ममि  र्ोजर्ना वडा रं्न. ६ १४५०००.०० वडा रं्न. ६ 

स्वास््र् केन्र व्र्बस्थापर्न   था फतर्नििर खरीि वडा रं्न. ६ १३१०००.०० वडा रं्न. ६ 

मदहिा स्वास््र् स्वरं्म सेववका खाजा  था र्ा ार्ा   खिि वडा रं्न. 
७ 

१३२०००.०० वडा रं्न. ७ 

२०३० खार्नेपार्नी  था सरसफाइ ४३७३०००.००   

  

घुवविसे पंिमी बजार ड्रिमिङ खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. १  १४७००००.०० गा.पा. 

िोक्खु्रम्बा खोिा मुहार्न राखी  साववक आमिोक ६ सुके खारे्नपार्नी 
र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ 

२९४०००.०० गा.पा. 

त वा खोिा मशकारी भचजर्ांग  खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. ७ १०००००.०० गा.पा. 

काउिे पार्नी मशकारी भचजर्ांग  खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. ७ १०००००.०० गा.पा. 

साववक फुए प्पा ९ डांडागाउं खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. ४ १०००००.०० गा.पा. 

डांडा गाउं खार्नेपार्नी र्ोजर्ना  वडा रं्न. ७ १०००००.०० गा.पा. 

भािुढंुगे गाउं खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. ६ १९६०००.०० गा.पा. 

मशकारी भचजर्ांग रे्नपािगाउं खार्नेपार्नी तर्नमािि वडा रं्न. ६ १०००००.०० गा.पा. 

खार्नेपार्नी पाइप कार्िक्रम वडा रं्न. १ ५०००००.०० वडा रं्न. १ 

सार्ना खार्नेपार्नी पाइप खररि र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ ३०००००.०० वडा रं्न. ३ 

शुक्रबारे बजार सार्ना खार्नेपार्नी मुहार्न संरक्षि र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ १२५०००.०० वडा रं्न. ३ 

से ीखोिा खार्नेपार्नी र्ोजर्ना वडा रं्न. ४ ३०००००.०० वडा रं्न. ४ 

वडा स् रीर् खार्नेपार्नी पाइप खररि र्ोजर्ना वडा रं्न. ७ ४८८०००.०० वडा रं्न. ७ 

रझा खोलसी र्िउरीबोटे खार्नेपार्नी ममि  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

जहरमस ंडांडा खार्नेपार्नी ममि  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

२०४० संस्कृत  प्रवद्ििर्न ३८६४०००.००   

  

िासोक  ङर्नाम मेिा संरक्षि कार्िक्रम वडा रं्न. ४ १०००००.०० गा.पा. 

ककरां  मञ्न्िर तर्नमािि वडा रं्न. १ १९६०००.०० गा.पा. 

जुरीथुम्की मञ्न्िर मसढंी तर्नमािि वडा रं्न ४ ४९००००.०० गा.पा. 

रािाकृष्ि मञ्न्िर तर्नमािि वडा रं्न. ७ ४९००००.०० गा.पा. 

तर्नमािि हुरे्न वडा कार्ाििर् छेउमा  मशवािर् मञ्न्िर तर्नमािि वडा ४९००००.०० गा.पा. 
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रं्न. २ 

ककरां  सन्िािेर्न माङदहम ममि  वडा रं्न. ४ २९४०००.०० गा.पा. 

मसहंिेवी मञ्न्िर संरक्षि र्ोजर्ना वडा रं्न. ५ १९६०००.०० गा.पा. 

ज्ञार्न दिििास प्रत ष्ठार्न  पुवाििार तर्नमािि र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ २४५०००.०० गा.पा. 

साब्िी थुम्का साम् रे्नमिङ्ग बौद्ि गुम्बा तर्नमािि वडा रं्न. २ र ६ १०००००.०० गा.पा. 

मभमसेर्न मञ्न्िर तर्नमािि वडा रं्न. ६ २९४०००.०० गा.पा. 

मशकारी भचजर्ांग मसहंिेवी  मञ्न्िर तर्नमािि वडा रं्न. ६ २९४०००.०० गा.पा. 

साईपुङघाट मिामी टाहरा तर्नमािि र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

िशमी मशवािर् मञ्न्िर  था तर्नरौिा बन्िु भवर्न तर्नमािि वडा रं्न.१ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

जर्नमा ा हेर्न खामा मञ्न्िर तर्नमािि र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

पिवेा मिामी टहरो तर्नमािि वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

कामिका मञ्न्िर तर्नमािि वडा रं्न. ३ १०००००.००० वडा रं्न. ३ 

हेभेन्िी पाथ आमिोक इकाई सेमेिोङ भवर्न तर्नमािि वडा रं्न. ३ १०००००.००० वडा रं्न. ३ 

रबेिाट मिामम टहरो तर्नमािि वडा रं्न. ३ ७५०००.००० वडा रं्न. ३ 

२०५० खेिकुि  था मर्नोरचजर्न ३६०८३७५.००   

  

गाउंपामिका स् रीर् अध्र्क्ष कप फुटवि प्रत र्ोर्ग ा (मसहंिेवी 
मा.वव. एक प्पा 300000 र आमिोक 300000) 

६०००००.०० गा.पा. 

उपाध्र्क्ष कप खेिकुि कार्िक्रम ४०००००.०० गा.पा. 

जािपा मा.वव. खेि मैिार्न तर्नमािि  वडा रं्न. ५ ८८२०००.०० गा.पा. 

एकिुिे खेिमैिार्न तर्नमािि वडा रं्न. २ ७८४०००.०० गा.पा. 

मसहंिेवव आ.वव. खेि मैिार्न तर्नमािि वडा रं्न. ४ २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

मसहंिेवी मा.वव. खेि मैिार्न ममि  वडा रं्न. ४ १५००००.०० वडा रं्न. ४ 

खेिकुि कार्िक्रम वडा रं्न. ५ १३८०००.०० वडा रं्न. ५ 

जार्नकी मा. वव. खेिमैिार्न ममि   वडा रं्न. ६ १५००००.००० वडा रं्न. ६ 

वविािर् खेिमैिार्न ममि  सुिार वडा रं्न. ६ २०४३७५.००० वडा रं्न. ६ 

िोकार्नडांडामा खिेकुि कार्िक्रम वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

२०६० िैर्गक समार्न ा  था सामाञ्जक समावेशीकरि ५४५००००.००   

  

मदहिा १४०००००.०० गा.पा. 

बािबामिका ३५००००.०० गा.पा. 

आदिबासी जर्नजा ी १४०००००.०० गा.पा. 

अपांग ३०००००.०० गा.पा. 

अलपसंख्र्क १५००००.०० गा.पा. 

िमि  ५०००००.०० गा.पा. 

जेष्ठ र्नागररक ७०००००.०० गा.पा. 
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मदहिा उिममशि ा १०००००.०० गा.पा. 

अन् रपाटी मदहिा संजाि ५००००.०० गा.पा. 

न्र्ातर्क सममत  संिािर्न ५०००००.०० गा.पा. 

३० पूिाििार विकास ५९२२७५२५.००   

३०१० स्थार्नीर् सडक, पुि  था झोिुङ्गेपुि ३४३४६५२५.००   

  

कोलबोटे र िमे्जोङ गाउं जोड्रे्न फाकफोक खोिामा, िमे्जोङ गाउं र 

रा माटे जोड्रे्न र्नस्वा खोिामा, साञ्प् र्न र सलिेरी जोड्रे्न 
फाकफोकखोिा खप्परेघाटमा  ह्रु्म पाइप र्ोजर्ना वडा रं्न. २ र ३ 

९८००००.०० गा.पा. 

आमिोक स्वास््र् िौकी सलिेरी  खप्परेघाट सडक वडा रं्न. ३ २९४००००.०० गा.पा. 

खप्परेघाट त वाखोिा सडक वडा रं्न. २ ८८२०००.०० गा.पा. 

त वाखोिा िोकार्नडांडा सडक वडा रं्न. ७ ६८६०००.०० गा.पा. 

िाव ी गाउं मसङिाबू हुिाकी साघंु  सडक वडा रं्न. ७ १९६०००.०० गा.पा. 

िोकार्नडांडा र्ाङमाखोिा सडक वडा रं्न. ७ ६८६०००.०० गा.पा. 

गुरुिोर् आ.वव. र्नकि टे र्ाङमाखोिा  हाङमासुिी फेिी आकाशेघाट 
सडक वडा रं्न. ६ र ७ 

४९००००.०० गा.पा. 

र्ाङमा खोिा कमेरे सडक वडा रं्न. ६ १२७४०००.०० गा.पा. 

जग  शे्रष्ठको घर ड्रडगाउं सडक वडा रं्न. ६ २९४०००.०० गा.पा. 

पोखरी मर्नकामर्ना आ.वव. गुरुङ गाउं  मसम्सारा सडक वडा रं्न. ६ १९६०००.०० गा.पा. 

हाङमासुिी कमेरे िाहाि भचजर्ांग कामीडांडा सडक वडा रं्न. ६ १९६०००.०० गा.पा. 

र्नवमी बजार सडक सुिार  था ढि तर्नकास र्ोजर्ना वडा रं्न. ५ ४९००००.०० गा.पा. 

वडा रं्न २ स्वास््र् भवर्न  रा.मा.वव. सुभरा आ.वव. मगर डांडा 
सलिाबोटे सडक वडा रं्न. २ 

२९४००००.०० गा.पा. 

ञ्ज पुरे गाउं अन् रे डांडा िोभार्न  सडक वडा रं्न. ५ २९४००००.०० गा.पा. 

मसहंिेवी आ.वव. बबष्िू मा.वव. सप् मम बजार सडक वडा रं्न. ४ २९४००००.०० गा.पा. 

वप ाम्बरु िुम्िे भडारे सडक वडा रं्न. ७ र ५ ३४३०००.०० गा.पा. 

वप ाम्बरु र्नर्ां सडक उपाध्र्क्षको घर छेउमा ह्रु्म पाइप सदह को 
पखािि तर्नमािि वडा रं्न. ७ 

३४३०००.०० गा.पा. 

जुके वािुङको घर हुिै जररङ्गे गुम्बा डांडा सडक ममि  वडा रं्न. २ ४९००००.०० गा.पा. 

िशमी आमिोक सडक वडा रं्न. १ ३ १४९९४००.०० गा.पा. 

फुङखोिा जािपा मसहंिेवी मा. वव. फुए प्पा सडक वडा रं्न. ४ र 
५ 

७८४०००.०० गा.पा. 

रा माटे कञ्न्सरे फाकफोकखोिा सडक वडा रं्न. ३ र २ २९४०००.०० गा.पा. 

शुक्रबारे बजार सडक सुिार  था ढितर्नकास र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ ४९००००.०० गा.पा. 

मशकारी भचजर्ांग पार्निामे गाउं  छेउघरेगाउं त वा खोिा बबजुिी 
प्रकाश राईको घर सडक वडा रं्न. २ र ७ 

२९४०००.०० गा.पा. 
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वडा रं्न. २ र्िहार्न डांडा भट्टराई गाउं त वा खोिा िेवी थार्न सडक 
वडा रं्न. २ र ७ 

१९६०००.०० गा.पा. 

र्नस्वाखोिाका २ वटा पुरार्ना काठे पुिको ममि  वडा रं्न. १ र ३ १००००.०० गा.पा. 

पंिमी मगर गाउं दठगेपुर सडक ममि  र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

ज्ञार्नदिििास टांगे अप्ठारे  दठगेपुर सडक ममि  र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १५००००.०० वडा रं्न. १ 

छाूँर्ा िेवी मा.वव. िुकु्रम्बा दठगेपुर सडक ममि  र्ोजर्ना वडा रं्न.१ १५००००.०० वडा रं्न. १ 

मसद्ि जर्ो ी आ.वव. खेि मौिार्न  र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

पंिमी  माख ेसडक वडा रं्न. १ १५००००.०० वडा रं्न. १ 

िेउरािी िुहार्नघाट २ रं्न. वडा कार्ाििर् सडक स् रउन्र्न ी वडा रं्न. 
२ 

५०००००.०० वडा रं्न. २ 

िोक्िे ढंुगा स्वास््र् िौकी मोटर बाटो (सोमिङ  था ग्राभेि) 
ममि  वडा रं्न. २ 

५०००००.०० वडा रं्न. २ 

हांसे डाूँडा कमेरे गुम्बा डाूँडा सडक ममि  वडा रं्न. २ ३०००००.०० वडा रं्न. २ 

िके डाूँडा मसमिाप सडक ममि  वडा रं्न. २ ३०००००.०० वडा रं्न. २ 

कटुवाििारा ररजाि िुम् ी बुढाथोकी गाउं सोमबारे सडक ममि  
वडा रं्न.२ 

३०००००.०० वडा रं्न. २ 

कुटुवाि िारा खोगे गाउूँ त वा खोिा सडक ममि  वडा रं्न. २ ३०००००.०० वडा रं्न. २ 

अपटाङ खोलसी खड्का गाउूँ रेसेको घर सडक ममि  वडा रं्न २ ३०००००.०० वडा रं्न. २ 

उत्तरे आमिोक सडक स् र उन्र्न ी र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ ७२००००.०० वडा रं्न. ३ 

कृष्ि र्गरीको घरिेणख मुगेखोिा  सडक स् र उन्र्न ी र्ोजर्ना वडा 
रं्न. ३ 

२५००००.०० वडा रं्न. ३ 

बर भचजर्ांग खरबारी िाह्रीडांडा सडक वडा रं्न. ३ २०००००.०० वडा रं्न. ३ 

जोरिारा रबेघाट सडक ममि  वडा रं्न. ३ ७५०००.०० वडा रं्न. ३ 

िाहािगाउं अरमेटोि सडक वडा रं्न. ३ १०००००.०० वडा रं्न. ३ 

थापागाउं पे्रम खड्काको घर सडक वडा रं्न. ३ १०००००.०० वडा रं्न. ३ 

ठुटे सरस्व ी मुगेखोिा रा खेोलसी सडक स् रउन्र्न ी वडा रं्न. ४ २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

इसि डरेी जोरघारा िुगेंिी घर जोड्रे्न सडक वडा रं्न. ४ १०००००.०० वडा रं्न. ४ 

रा आेहाि वरवोटे मसरार्न सडक वडा रं्न. ४ २५००००.०० वडा रं्न. ४ 

मसद्ि आ.वव. िेणख बबष्िु मा.वव. जोड्रे्न सडक वडा रं्न. ४ १०००००.०० वडा रं्न. ४ 

र्नर्ां वस् ी गजेन्रको घर िेणख मुि बाटो वडा रं्न. ४ २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

आङ्गिरेे ग्रारउर्न जंग ब. मिम्बुको ३र हुिै फाकफोक खोिा जोड्रे्न 
सडक वडा रं्न. ४ 

१०००००.०० वडा रं्न. ४ 

र्ाम भार ीको घर हुिै र्गरी गाउं  मसमखोिा सडक वडा रं्न. ४ २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

वडास् रीर् सडक सरसफाई र्ोजर्ना वडा र्नां. ४ ५०००००.०० वडा रं्न. ४ 
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िेउरािी र्नवमी भन्जर्ाङ जािपा ञ्ज पुर गाउं सडक वडा रं्न. ५ ७४००००.०० वडा रं्न. ५ 

र्नवमी एथवा भैसेटार थावा खोिा सडक वडा रं्न. ५ ७०००००.०० वडा रं्न. ५ 

भन्जर्ाङ सामसुङ गाउं हंुिै ररम  ेदहिेखोिा िोभार्न सडक वडा रं्न. 
५ 

२०००००.०० वडा रं्न. ५ 

िुम्िे स्वास््र् िैकी जारे्न पहुि मागि वडा रं्न. ५ १५००००.०० वडा रं्न. ५ 

मशवािर्िोक मसहंिेवी सडक ममि  वडा रं्न. ५ १०००००.०० वडा रं्न. ५ 

टावर ममश्र भन्जर्ाङ पोखरी सडक वडा रं्न. ६ ३०००००.००० वडा रं्न. ६ 

फिाूँटे पोखरी मसकारी भन्जर्ाङ सडक वडा रं्न. ६ ६७२५००.००० वडा रं्न. ६ 

ममश्र भन्जर्ाङ ढुङ्गेपार्नी  मसकारी भन्जर्ाङ सडक वडा रं्न. ६ १४००००.००० वडा रं्न. ६ 

सडक ममि  संभार वडा रं्न. ६ ५२५६२५.००० वडा रं्न. ६ 

मशकारी भचजर्ांग िोभार्न सडक ममि  वडा रं्न. ७ ५०००००.०० वडा रं्न. ७ 

 ीर्न भगािे र्नावु सडक क्रमाग  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

बराि डाूँडा मसङिावु िाव ी सडक ममि  वडा रं्न. ७ २०००००.०० वडा रं्न. ७ 

ढंुगे पार्नी ममश्र भन्जर्ाङ सडक ममि  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

साकी गोिाइ सडक ममि  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

राम खत्री घर गुरुिर् हुिै मसम्िे सडक ममि  वडा रं्न. ७ २०००००.०० वडा रं्न. ७ 

वडा कार्ाििर् आउर्ने ठाडो सडक र्नािी  बर्नाउर्न ेर्ोजर्ना वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

गिेश  ामाङको घर खम्वुवा सडक ममि  वडा रं्न. ७ १०००००.०० वडा रं्न. ७ 

श्र्ाम फागो घर हुिै आङरादिर्ने िुहाडकेो घर सडक ममि  वडा रं्न. ७ ३०००००.०० वडा रं्न. ७ 

३०२० मसिंाई १९११०००.००   

  

िेउमाइ खोिा वप म्बरु र्नर्ां कुिो वडा रं्न. ७ ४९००००.०० गा.पा. 

त वा खोिा आठववसे कुिो ममि  वडा रं्न. ७ १९६०००.०० गा.पा. 

त वाखोिा र्नर्ां कुिो खम्बुवा कुिो ममि  वडा रं्न.  ७ १०००००.०० गा.पा. 

 माख ेमझुवा िमिद्िार खारे्नपार्नी  मसिाइ  था मुहार्न ममि  वडा 
रं्न. १ 

१५००००.०० वडा रं्न. १ 

िशआरे्न कुिो ममि  र्ोजर्ना वडा रं्न. १ १०००००.०० वडा रं्न. १ 

मुगेखोिा मसार्नघाट मुणखर्ा खोलसी  कुिो ममि  वडा रं्न. ३ २७५०००.०० वडा रं्न. ३ 

जुङ्गेटार मसम्िे सलिेरी कुिो ममि  वडा रं्न. ३ २०००००.०० वडा रं्न. ३ 

रा माटे कुिो आमिोक सडक छेउ पखािि तर्नमािि र्ोजर्ना वडा रं्न. 
४ 

२५००००.०० वडा रं्न. ४ 

आमवोटे साङगे्रबुङ िमाइ खोिा  मसिंाई कुिो ममि  वडा रं्न. ५ १५००००.०० वडा रं्न. ५ 

३०३० भवर्न  था सहरी ववकास १९०६२०००.००   

  
फाकफोकथुम गाउंपामिका भवर्न तर्नमािि २४५००००.०० गा.पा. 

१ रं्न. वडा कार्ाििर् भवर्न तर्नमािि ४९०००००.०० गा.पा. 
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२ रं्न. वडा कार्ाििर् भवर्न तर्नमािि ४९०००००.०० गा.पा. 

६ रं्न. वडा कार्ाििर् भवर्न तर्नमािि ४९०००००.०० गा.पा. 

बत्रबेिी रु्वा ववकास संस्था भवर्न  तर्नमािि वडा रं्न. ४  २९४०००.०० गा.पा. 

रे्नपाि रेडक्रस सोसाइटी एक प्पा  उपशाखा भवर्न तर्नमािि वडा रं्न. 
७ 

५८८०००.०० गा.पा. 

रे्नपाि पत्रकार महासंघ, इिाम भवर्न  तर्नमािि ३००००.०० गा.पा. 

फुसे्रमा रे्नपाि टेमिकमको  टावरसंगै घर तर्नमािि र्ोजर्ना वडा रं्न. ६  १५००००.०० गा.पा. 

र्नवककरि कृवर् सहकारी भवर्न ममि  वडा रं्न. २ ५००००.०० वडा रं्न. २ 

वडा कार्ाििर् घडरेी सम्र्ाउर्ने वडा रं्न. ७ ५०००००.०० वडा रं्न. ७ 

स्वास््र् िौकी घडरेी सम्र्ाउर्ने वडा रं्न. ७ ३०००००.०० वडा रं्न. ७ 

३०४० उजाि, िघु  था सार्ना जिववद्रु्  (वैकञ्लपक उजाि समे ) ३३२००००.००   

  

वविु  ववस् ार र्ोजर्ना वडा रं्न. १ ८०००००.०० वडा रं्न. १ 

िघु जिवविु  ममि  वडा रं्न. २ १५००००.०० वडा रं्न. २ 

राञ्ष्िर् प्रशारि वविु  ववस् ार र्ोजर्ना वडा रं्न. ३ १००००००.०० वडा रं्न. ३ 

फाकफोक खोिा  से्रो िघु जिबबिु  ममि  वडा रं्न. ३ १०००००.०० वडा रं्न. ३ 

फाकफोक खोिा िौथो िघु जिबबिु  ममि  वडा रं्न. ३ १०००००.०० वडा रं्न. ३ 

वडा रं्न. ४ वविुत करि र्ोजर्ना ५७००००.०० वडा रं्न. ४ 

वविु  ववस् ार र्ोजर्ना वडा रं्न. ६ ४०००००.०० वडा रं्न. ६ 

खम्वुवा ( ार,पोि) वविु ीकरि र्ोजर्ना वडा रं्न. ७ २०००००.०० वडा रं्न. ७ 

३०५० सचिार ५८८०००.००   

  संिार पुवाििार (इन्टररे्नट टावर) तर्नमािि  ५८८०००.०० गा.पा. 

४० िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि १०८७५७२.२६   

४०२० जिािार संरक्षि २०००००.००   

  िाप मसम संरक्षि  पुवाििार तर्नमािि वडा रं्न. ६ २०००००.०० वडा रं्न. ६ 

४०३० वा ावरि संरक्षि, जिवारु् पररव िर्न १०००००.००   

  साझिेारीमा गोबर ग्र्ांस तर्नमािि वडा रं्न. २ १०००००.०० गा.पा. 

४०४० फोहरमैिा  था ढि व्र्वस्थापर्न १५००००.००   

  फूए प्पा बजार ढि तर्नकास वडा रं्न. ४ १५००००.०० वडा रं्न. ४ 

४०६० ववपि व्र्वस्थापर्न ६३७५७२.२६   

  
ववपि व्र्वस्थापर्न कोर् ३८७५७२.२६ गा.पा. 

िैवी प्रकोप व्र्वस्थापर्न वडा रं्न. ४ २५००००.०० वडा रं्न. ४ 

५० संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सुशासि ६०५९९१००.००   

५०६० सुशासर्न प्रवद्ििर्न १७६७५००.००   

  कार्ाििर् फतर्नििर १००००००.०० गा.पा. 
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आमिोक प्रहरी िौकी फतर्नििर खररि १५००००.०० गा.पा. 

खाम्बाङ्ग सामुिातर्क भवर्न कार्ाििर् व्र्बस्थापर्न वडा रं्न. १ ५००००.०० गा.पा. 

वडा कार्ाििर्, मेिममिाप केन्र   था प्रहरी िौकी संिार 
व्र्बस्थापर्न वडा रं्न. १ 

१५००००.०० वडा रं्न. १ 

वडा कार्ाििर् व्र्ावस्थापर्न वडा रं्न. २ ५००००.०० वडा रं्न. २ 

४ रं्न. वडा कार्ाििर् फतर्नििर  व्र्बस्थापर्न २०००००.०० वडा रं्न. ४ 

वडा स् रीर् िुम् ी मशववर कार्िक्रम वडा रं्न. ६ १६७५००.०० वडा रं्न. ६ 

५०८० अन्र्त्र वर्गिकृ   र्नभएको ५८८३१६००.००   

  

कार्ाििर् सवारी सािर्न खरीि ४४२००००.०० गा.पा. 

ठुिा मेमशर्न उपकरि (Backhoe Loader) खरीि ४२०००००.०० गा.पा. 

कार्ाििर् मेमशर्न औजार खररि १००००००.०० गा.पा. 

सडक र्ा ार्ा  गुरु र्ोजर्ना  था  ववस्  ृ आर्ोजर्ना प्रत वेिर्न 
 र्ारी 

१५०००००.०० गा.पा. 

समपुरक कोर् १३१००००.०० गा.पा. 

मोटरसाइकि खरीि  ८७००००.०० गा.पा. 

आर्ोजर्ना व्र्बस्थापर्न खिि १०२१६००.०० गा.पा. 

आर्ोजर्ना व्र्ावस्थापर्न खिि वडा रं्न. १ ६००००.०० वडा रं्न. १ 

आर्ोजर्ना व्र्बस्थापर्न खिि वडा रं्न. २ ६००००.०० वडा रं्न. २ 

आर्ोजर्ना सेवा खिि वडा रं्न. ३ ८००००.०० वडा रं्न. ३ 

आर्ोजर्ना व्र्ावस्थापर्न खिि वडा रं्न. ४ ८००००.०० वडा रं्न. ४ 

समपुरक कोर् वडा रं्न. ५ १००००००.०० वडा रं्न. ५ 

आर्ोजर्ना व्र्ावस्थापर्न खिि वडा रं्न. ५ ८००००.०० वडा रं्न. ५ 

आर्ोजर्ना सेवा खिि वडा रं्न. ६ ७००००.०० वडा रं्न. ६ 

आर्ोजर्ना सेवा खिि वडा रं्न. ७ ८००००.०० वडा रं्न. ७ 

  प्रिेश शस ि अरु्निार्न १०००००००.०० गा.पा. 

  सामाञ्जक सुरक्षा अरु्निार्न ३३००००००.०० गा.पा. 

जम्मा १४७८७२०७२.२६   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अर्नसुिुी  ३ 

िाि ुखिि वववरि 

आ.ब. ०७५।७६ को िाि ुखििको अरु्नमातर्न  वववरि 

खिि 
संकेत िं. 

खिि शीर्िक विनियोञ्जत रकम 

२११११ पाररश्रममक कमििारी   8000000.00 

२१११२ पाररश्रममक पिार्िकारी   4890000.00 

  
पाररश्रममक 4500000.00   

पिार्िकारी िाडपवि खिि 390000.00   

२११२१ पोशाक   300000.00 

२११३२ महंगी भत्ता   720000.00 

२११४१ पिार्िकारी  बैठक भत्ता   २७६८०००.०० 

२११४१ बैठक भत्ता गाउं कार्ािपामिका 05200.00   

२११४१ बैठक भत्ता गाउंसभा 37600.00   

२११४१ बैठक भत्ता न्र्ार्ीक सममत  89600.00   

२११४१ बैठक भत्ता वडा सममत  008000.00   

२११४१ बबर्र्ग  सममत  बैठक अन्र् भत्ता  247600.00   

२११४२ पिार्िकारी अन्र् सुबबिा   94000.00 

  

टेमिफोर्न, मोवाइि  588000.00   

पुस् क, पत्रपबत्रका, इन्टरर्नेट  444000.00   

खार्नेपार्नी, बबजुिी महशुि  4000.00   

सरसफाई, ममि   48000.00   

२११४९ पिार्िकारी  अन्र् भत्ता   
548000.00 

  र्ा ार्ा  खिि 660000.00   
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खाजा  68000.00   

अरु्नगमर्न भत्ता  588000.00   

अत र्थ सत्प्कार  32000.00   

२११३९ अन्र् भत्ता   550000.00 

  

कार्िपामिका  सर्िव प्रत  बैठक रु.२०००, गाउं सभा 
सर्िव, वडा सममत  सर्िव, न्र्ार्ीक सममत  सर्िव, 

बबर्र्ग  सममत  सर्िव प्रत  बैठक रु.१०००, अन्र् बैठक 
भत्ता प्रत  बैठक रु.१००० 

    

२२१११ पार्नी   था बबजुिी   १50000.00 

२२११२ संिार  महसुि   700000.00 

  
वडा सर्िव मामसक रु.१०००, गाउंपामिका र वडा 
कार्ाििर्को इन्टरर्नेट महशुि र अन्र् संिार महशुि 

    

२२२१२ इन्िर्न (कार्ाििर् प्रर्ोजर्न)   5500000.00 

२२२१३ सवारी सािर्न ममि  खिि   500000.00 

२२२१४ बबमा   था र्नवीकरि खिि   200000.00 

२२२२१ 
मेमशर्नरी   था औजार ममि  सम्भार   था सचिािर्न 
खिि 

  600000.00 

२२२३१ तर्नममि   साविजतर्नक सम्पवत्तको ममि  सम्भार खिि   500000.00 

२२३११ मसिन्ि  था कार्ाििर् सामाग्री   2500000.00 

२२३११ 
५ वटा स्वास््र् िौकी  था २ वटा सामुिातर्क स्वास््र् 
इकाइहरुिाई मसिन्ि (७*10000) 

  70000.00 

२२३१४ इन्िर्न - अन्र् प्रर्ोजर्न   00000.00 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई  था सूिर्ना प्रकाशर्न खिि   200000.00 

२२४११ सेवा र परामशि खिि   3600000.00 

  

गा.पा वस् ुग  वववरि, आवार्िक र्ोजर्ना, RFP, भवर्न 
तर्नमािि मापिण्ड, वडा  कार्ाििर्को ड्रडजाइर्न  था डकुमेन्ट 
 र्ारी 

    

२२४१२ सूिर्ना  प्रिािी  था सफ्टवेर्र संिािर्न खिि   800000.00 

२२४१३ करार  सेवा शुलक   5700000.00 

  

का स८, तर्नञ्ज सहार्क२, कारु्नर्नी सलिाहकार१, हेमभ 
सवारी िािक२, हलका सवारी िािक१, इञ्चजतर्नर्र१, 

सवइञ्चजतर्नर्र२, कम्प्रु्टर अपरेटर१, सा.प.१, 

अ.सवई१, आई.दट. को २५ प्रत श   िब, त िरुपा 
राईिाई खररिार सरहको  िबमा र्नपुग रकम समे  

    

२२४१३ सामाञ्जक  पररिािकको ग  आ.ब. को  िब   36000.00 

२२५११ कमििारी   ामिम खिि   200000.00 

२२५२९ ववववि  कार्िक्रम खिि   000000.00 
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२२५२९ गाउंपामिका स् रीर् त ज बबशेर् कार्िक्रम   0000.00 

२२५२९ 
सुरक्षक्ष  गभिप र्न सेवा ववस् ारका िार्ग २ दिरे्न कार्िक्रम 
(फाकफोक स्वास््र् िौकी)  

  35000.00 

२२५२९ प्रत्प्रे्क  वडामा आरु्वेि स्वस््र् मशववर कार्िक्रम   00000.00 

२२५२९ कमििारी  पुरस्कार  था दिवश कार्िक्रम    400000.00 

२२५२९ साविजतर्नक  सुरु्नवाई  था अन् रकक्रर्ा कार्िक्रम   200000.000 

२२५२९ अन् रािञ्ष्िर्  र्नारी दिवश   00000.00 

२२६११ अरु्नगमर्न, मूलर्ांकर्न खिि   2000000.00 

२२६१२ भ्रमि खिि   200000.00 

२२७११ ववववि खिि   2000000.00 

२२७११ वडा सर्िव मामसक रु.२००० खाजा खिि    68000.00 

२२७११ 
कृत म गभाििार्न कार्िक ाि मामसक खाजा खिि 
(६*२०००*१२) 

  44000.00 

२२७२१ सभा  सचिािर्न खिि   200000.00 

२७१११ सामाञ्जक सुरक्षा   000000.00 

  

व्र्ञ्क् ग  घटर्ना घटेको ३५ दिर्न मभत्र ि ाि गर्नि 
प्रोत्प्सादह  गरे्न उिेश्र्िे गा.पा. क्षेत्रका सम्पुिि म ृक 
पररवारिाई एकपटक रु. ५०००, गा.पा. क्षेत्रका 
सुत्प्केरीहरुिाई स्र्ाहार भत्ता एकपटक रु. ३००० 

    

२७११२ अन्र्  सामाञ्जक सुरक्षा   000000.00 

  

क्र्ान्सर रोगी,  मगृौिा फेि भई डार्िोमसस गराउरु्न परे्न 
रोगी, बे्रर्न ट्रु्मर, मुटूरोगी, बे्रर्न ह्र्ामरेज,  था िघुिटर्ना 
आगोिागीमा परी अंगभंग भएकािाई बावर्िक रु. 20000 
र अन्र् िीिि रोगीिाई बावर्िक रु. ५००० 

    

२८१४२ घर भाडा   8४6500.00 

  

अध्र्क्ष आवाश रु.१०८०००, उपाध्र्क्ष आवाश  था 
न्र्ार्ीक सममत  रु.१८००००, गा.पा. रु.2००००, वडा १ 
रु.५४०००, वडा २ रु.७२०००, वडा ३ रु.५४०००, वडा ६ 
रु.९५०००, पशु सेवा केन्र िुम्िे रु.३००००, पशु सेवा 
केन्र आमिोक रु.३००००, एक प्पा हुिाक ९ मदहर्नाको 
रु.१३५०० समे  

    

२८१४३ सवारी  सािर्न  था मेमशर्नर औजार भाडा   500000.00 

2849 िान्सफमिर  ढुवार्नी  था जडार्न खिि   65000.00 

2849 और्र्ि  ढुवार्नी खिि   40000.00 

२८९११ भैपरी  आउरे्न िािु खिि   ४४0000.00 

  जम्मा   53774500.00 
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अर्नसुिुी  ३ 

सघंीर् सश ि अर्निुार्न 

 

मशर्िक स्रोत सहयोग मुख्य क्रियाकलाप रकम 

राञ्ष्िर् ग्रामीि  था 
र्नवीकरिीर् उजाि 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

र्नीत ग ,प्रशासतर्नक  था ब्र्बस्थापर्न 
खिि 

250000.0 

राञ्ष्िर् ग्रामीि  था 
र्नवीकरिीर् उजाि 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सुिाररएको िुिो (बार्ोमास) प्रबबर्ि 
जडार्न  

40000.0 

राञ्ष्िर् ग्रामीि  था 
र्नवीकरिीर् उजाि 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
उजािको उत्प्पािर्नमुिक पररप्रर्ोग  100000.0 

राञ्ष्िर् ग्रामीि  था 
र्नवीकरिीर् उजाि 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
सौर्ि उजाि प्रबबर्ि जडार्न 473000.0 

राञ्ष्िर् ग्रामीि  था 
र्नवीकरिीर् उजाि 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
बार्ोग्र्ास जडार्न 200000.0 

िविकरणणय उजाि जम्मा 1063000.0 

कृवर् ववभाग र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

स्थार्नीर्  हमा रहरे्न कृवर् प्राववर्िकको 
 िब  था पोशाक 

593000.0 

पशु सेवा ववभाग र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

एक गाूँउ एक पशु प्राववर्िकको  िब 
भत्ता 

296000.0 
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कृर्क पाठशािा संिािर्न 
(पशु/कृवर्) सम्बन्िी 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

कृर्क पाठशािा संिािर्न (पशु/कृवर्) 
सम्बन्िी 

200000.0 

माटो परीक्षि  था 
सुिार सेवा कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
कृवर् िुर्न वव रि 45000.0 

सहकारी खे ी, सार्ना 
मसिांइ  था मि बीउ 
ढुवार्नी कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सार्ना मसिंाई तर्नमािि/ ममि  संभार 
/प्िाञ्ष्टक पोखरी तर्नमािि /दहउ 
पोखरी 

540000.0 

पशु स्वास््र् ,रोग 
अन्वेशि सेवा  था  
क्वारेन्टाईर्न कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ड्रडञ्जज समभििेन्स  था ररपोदटिङ, 

इवपडमेमर्ोिोञ्जकि ररपोदटिङ,आउटबे्रक 
इन्भेञ्स्टगेशर्न 

66000.0 

पशु ववकास सेवा 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

र्नश्ि सुिारका िार्ग कृबत्रम गभाििार्न 
कार्िक्रम 

210000.0 

कृवर् तथा पशु विकास जम्मा 1950000.0 

वा ावरिीर् सरसफाइ 
आर्ोजर्ना 

र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

वा ावरि सरसफाइ  सम्बन्िी  कार्िक्रम 
संिािर्न गर्नि  

100000.0 

वा ावरिीर् सरसफाइ 
आर्ोजर्ना 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
सरसफाइ सम्बन्िी तर्नमािि कार्िहरु 200000.0 

िातािरणीय सरसफाइ जम्मा 300000.0 

सामुिातर्क  था 
कवुमिर् ी वर्न ववकास 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

सामुिातर्क वर्नमा पर्ािपर्िटर्न/उद्र्म 
प्रवििर्न 

200000.0 

िि विकास कायििम जम्मा 200000.0 

समाज कलर्ाि कार्िक्रम 
(जेष्ठ र्नागररक कार्िक्रम 
समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

सबै स्थार्नीर्  हमा समुिार्मा 
आिारर  पुर्नस्थािपर्ना कार्िक्रम 
(मस.वव.आर तर्निेमशका अरु्नसार) 

संिािर्न  

66000.0 

समाज कलर्ाि कार्िक्रम 
(जेष्ठ र्नागररक कार्िक्रम 

समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

जरे्ष्ठ र्नागररक सम्बन्िी सरोकारवािा 
वीि अन् रकक्रर्ा  

35000.0 

समाज कलर्ाि कार्िक्रम 
(जेष्ठ र्नागररक कार्िक्रम 

समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

जरे्ष्ठ र्नागररक सम्बन्िी दिवसीर् 
कार्िक्रम (अलजाइमशि ि ेर्ना दिवस, 

जरे्ष्ठ र्नागररक प्रत  हुरे्न िवु्र्िवहार 
ववरुद्िको दिवस, अन् रािञ्ष्िर् जरे्ष्ठ 
र्नागररक दिवस) 

29000.0 

बाि कलर्ाि कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
बािक्िव गठर्न, संिािर्न  था तर्नर्मर्न  20000.0 
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बाि कलर्ाि कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

बािबामिकामार्थ हुरे्न शारीररक, 

मार्नमसक िण्ड सजार्  था र्ौर्नजन्र् 
िवु्र्िवहार न्रू्तर्नकरि  

33000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
रा.प.अर्न.द्र्ि.   िब 381000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
महर्ग भत्ता 12000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

िैर्गकं दहसंा तर्नवारिमा न्र्ातर्क 
सममत को क्षम ा ववकास  ामिम 

50000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
रे्न तृ्प्व  था संस्थाग  ववकास  ामिम 52000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सामाञ्जक पररिामिकाको प्रोत्प्साहर्न 
भत्ता 

254000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
समुह गठर्न र पररिािर्न 5000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
समुह सिस्र्को अरु्नमशक्षि 31000.0 

मदहिा ववकास 
कार्िक्रम(मदहिा जागतृ  
कार्िक्रम समे ) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
अन् रािञ्ष्टर् मदहिा दिवश 20000.0 

महहला तथा बालबामलका कायििम जम्मा 988000.0 

खेिकुि ववकास कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

राष्िपत  रतर्नङ्ग मसलड प्रत र्ोर्ग ा 100000.0 

सबैका िार्ग मशक्षा 
आिारभू /माध्र्ाममक 
 ह 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
मशक्षकको जगेडा  िव 234000.0 



7 
 

सबैका िार्ग मशक्षा 
आिारभू /माध्र्ाममक 
 ह 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

आिारभू   था माध्र्ममक  हका 
स्वीकृ  िरवन्िीका मशक्षक, राह  
कोटा अरु्निार्न मशक्षक एवम ् प्राववर्िक 
िारका प्रमशक्षक  था सहार्क 

प्रमशक्षकका िार्ग  िब भत्ता अरु्निार्न 

82934000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

कक्षा ११० सम्म  अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग पाठ्र्पुस् क 
अरु्निार्न 

1332000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ववद्र्ािर् कमििारी व्र्बस्थापर्न 
अरु्निार्न (आिारभू   था माध्र्ममक 
 ह) 

3390000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

प्रारञ्म्भक बाि ववकास / पूबि 
प्राथममक कक्षाका सहजक ािहरुको 
पारीश्रममक 

2468000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

मशक्षि मसकाइ  सामग्री  था  Book 

Corner ब्र्वस्थापर्न  था मसकाइका 
िार्ग तर्नरन्र्नर ववद्र्ाथी मुलर्ांकर्नका 
िार्ग  प्रत  ववद्र्ाथी िाग  अरु्निार्न 
(कक्षा वािववकास१२) 

809000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

 कक्षा १११२ मा अध्र्र्र्नर  
 ोककएका िक्षक्ष वगिका ववद्र्ाथीहरुका 
िार्ग पुस् कािर्मा आिारर  हुरे्न 
गरी पाठ्र्पुस् क उपिब्ि गराउर्न 

ववद्र्ािर्िाइ अरु्निार्न 

144000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सामुिातर्क ववद्र्ािर्का आिारभू  
 था माध्र्ममक  हमा अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्र्न िक्षक्ष  
हुरे्न गरी गैरआवासीर्  छात्रबतृ्ती 

768000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

परंपराग   िाममिक  था वैकञ्लपक 
ववद्र्ािर् सचिािर्न अरु्निार्न 

360000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सामुिातर्क मसकाइ केन्र  सचिािर्न 
अरु्निार्न 

719000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ववद्र्ािर् भवर्न तर्नमािि (अतघलिो 
आ ब को   क्रमाग   ४ कोठे भवर्न 

1294000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

कक्षा ८ को परीक्षा सचिािर्न 
व्र्वस्थापर्न खिि 103000.0 
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ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

उत्प्कृष्ट मसकाइ उपिव्िी भएका 
ववद्र्ािर्िाइ मसकाइ सुदृढीकरि 
 था ववद्र्ािर्िाइ कार्ि सम्पािर्नमा 
आिारर  अरु्निार्न( Performance 

based Grants) 

324000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

मशक्षकको मशक्षि मसकाइमा वव ाउरे्न 
समर्ाविी सुिार र्ोजर्ना कार्ािन्वर्र्न 

8000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा पुस् कािर् 
स्थापर्ना  था व्र्वस्थापर्न(कफक्सीङ, 

कक ाव खररि,  था इ पुस् कािर् 
समे ) 

1402000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

मशक्षि मसकाइमा सुिर्ना प्रववर्ि को 
प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, इन्टरर्नेट, 

कर्नेञ्क्टमभटी इक्रू्पमेन्टस  था 
सामग्री खररि) का िार्ग अरु्निार्न 

935000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा ववज्ञार्न 
प्रर्ोगशािा अरु्निार्न 

935000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

गणि  ववज्ञार्न र अङ्गेजी ववर्र्का 
िार्ग कक्रर्ाकिापमा आिारर  
सामाग्री अरु्निार्न 

108000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पार्नी  था स्वास््र् र सरसफाई 
सुवविा सदह को शौिािर् तर्नमािि 

1007000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ववद्र्ािर् सचिािर्न  व्र्बस्थापर्न  

अरु्निार्न 
1486000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

कक्षा ११० सम्म  अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग पाठ्र्पुस् क 
अरु्निार्न 

257000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् कमििारी व्र्बस्थापर्न 
अरु्निार्न (आिारभू   था माध्र्ममक 
 ह) 

654000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

प्रारञ्म्भक बाि ववकास / पूबि 
प्राथममक कक्षाका सहजक ािहरुको 
पारीश्रममक 

476000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षि मसकाइ  सामग्री  था  Book 

Corner ब्र्वस्थापर्न  था मसकाइका 
िार्ग तर्नरन्र्नर ववद्र्ाथी मुलर्ांकर्नका 
िार्ग  प्रत  ववद्र्ाथी िाग  अरु्निार्न 
(कक्षा वािववकास१२) 

156000.0 



9 
 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

 कक्षा १११२ मा अध्र्र्र्नर  
 ोककएका िक्षक्ष वगिका ववद्र्ाथीहरुका 
िार्ग पुस् कािर्मा आिारर  हुरे्न 
गरी पाठ्र्पुस् क उपिब्ि गराउर्न 

ववद्र्ािर्िाइ अरु्निार्न 

28000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

सामुिातर्क ववद्र्ािर्का आिारभू  
 था माध्र्ममक  हमा अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्र्न िक्षक्ष  
हुरे्न गरी गैरआवासीर्  छात्रबतृ्ती 

148000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

परंपराग   िाममिक  था वैकञ्लपक 
ववद्र्ािर् सचिािर्न अरु्निार्न 

69000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

सामुिातर्क मसकाइ केन्र  सचिािर्न 
अरु्निार्न 

139000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् भवर्न तर्नमािि (अतघलिो 
आ ब को   क्रमाग   ४ कोठे भवर्न 

250000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

कक्षा ८ को परीक्षा सचिािर्न 
व्र्वस्थापर्न खिि 

20000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

उत्प्कृष्ट मसकाइ उपिव्िी भएका 
ववद्र्ािर्िाइ मसकाइ सुदृढीकरि 
 था ववद्र्ािर्िाइ कार्ि सम्पािर्नमा 
आिारर  अरु्निार्न( Performance 

based Grants) 

62000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षकको मशक्षि मसकाइमा वव ाउरे्न 
समर्ाविी सुिार र्ोजर्ना कार्ािन्वर्र्न 

2000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा पुस् कािर् 
स्थापर्ना  था व्र्वस्थापर्न(कफक्सीङ, 

कक ाव खररि,  था इ पुस् कािर् 
समे ) 

271000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षि मसकाइमा सुिर्ना प्रववर्ि को 
प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, इन्टरर्नेट, 

कर्नेञ्क्टमभटी इक्रू्पमेन्टस  था 
सामग्री खररि) का िार्ग अरु्निार्न 

180000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा ववज्ञार्न 
प्रर्ोगशािा अरु्निार्न 

180000.0 
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ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

गणि  ववज्ञार्न र अङ्गेजी ववर्र्का 
िार्ग कक्रर्ाकिापमा आिारर  
सामाग्री अरु्निार्न 

21000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

पार्नी  था स्वास््र् र सरसफाई 
सुवविा सदह को शौिािर् तर्नमािि 

194000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् सचिािर्न  व्र्बस्थापर्न  

अरु्निार्न 
287000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

कक्षा ११० सम्म  अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग पाठ्र्पुस् क 
अरु्निार्न 

263000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् कमििारी व्र्बस्थापर्न 
अरु्निार्न (आिारभू   था माध्र्ममक 
 ह) 

670000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

प्रारञ्म्भक बाि ववकास / पूबि 
प्राथममक कक्षाका सहजक ािहरुको 
पारीश्रममक 

488000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षि मसकाइ  सामग्री  था  Book 

Corner ब्र्वस्थापर्न  था मसकाइका 
िार्ग तर्नरन्र्नर ववद्र्ाथी मुलर्ांकर्नका 
िार्ग  प्रत  ववद्र्ाथी िाग  अरु्निार्न 
(कक्षा वािववकास१२) 

160000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

 कक्षा १११२ मा अध्र्र्र्नर  
 ोककएका िक्षक्ष वगिका ववद्र्ाथीहरुका 
िार्ग पुस् कािर्मा आिारर  हुरे्न 
गरी पाठ्र्पुस् क उपिब्ि गराउर्न 

ववद्र्ािर्िाइ अरु्निार्न 

28000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

सामुिातर्क ववद्र्ािर्का आिारभू  
 था माध्र्ममक  हमा अध्र्र्र्नर  
ववद्र्ाथीहरुका िार्ग ववपन्र्न िक्षक्ष  
हुरे्न गरी गैरआवासीर्  छात्रबतृ्ती 

152000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

परंपराग   िाममिक  था वैकञ्लपक 
ववद्र्ािर् सचिािर्न अरु्निार्न 

71000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

सामुिातर्क मसकाइ केन्र सचिािर्न 
अरु्निार्न 

142000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् भवर्न तर्नमािि (अतघलिो 
आ ब को   क्रमाग   ४ कोठे भवर्न 

256000.0 
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ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

कक्षा ८ को परीक्षा सचिािर्न 
व्र्वस्थापर्न खिि 

20000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

उत्प्कृष्ट मसकाइ उपिव्िी भएका 
ववद्र्ािर्िाइ मसकाइ सुदृढीकरि 
 था ववद्र्ािर्िाइ कार्ि सम्पािर्नमा 
आिारर  अरु्निार्न( Performance 

based Grants) 

64000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षकको मशक्षि मसकाइमा वव ाउरे्न 
समर्ाविी सुिार र्ोजर्ना कार्ािन्वर्र्न 

2000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा पुस् कािर् 
स्थापर्ना  था व्र्वस्थापर्न(कफक्सीङ, 

कक ाव खररि,  था इ पुस् कािर् 
समे ) 

277000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

मशक्षि मसकाइमा सुिर्ना प्रववर्ि को 
प्रर्ोग( कम्प्रू्टर, इन्टरर्नेट, 

कर्नेञ्क्टमभटी इक्रू्पमेन्टस  था 
सामग्री खररि) का िार्ग अरु्निार्न 

185000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

माध्र्ाममक ववद्र्ािर्मा ववज्ञार्न 
प्रर्ोगशािा अरु्निार्न 

185000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

गणि  ववज्ञार्न र अङ्गेजी ववर्र्का 
िार्ग कक्रर्ाकिापमा आिारर  
सामाग्री अरु्निार्न 

21000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

पार्नी  था स्वास््र् र सरसफाई 
सुवविा सदह को शौिािर् तर्नमािि 

199000.0 

ववद्र्ािर् क्षेत्र ववकास 
कार्िक्रम ञ्जलिा स् र 

सोिभर्नाि 
हुरे्न ऋि 

एस.एस. 

ड्रड. वप. 

ववद्र्ािर् सचिािर्न  व्र्बस्थापर्न  

अरु्निार्न 
294000.0 

मशिा तथा खेलकुद जम्मा 107731000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

कमििारीहरुको  िब वाप को  खिि 8870000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
स्थार्नीर् भत्ता 400000.0 
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प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
महंगी भत्ता 240000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
अन्र् स्वास््र् कमीको कफलड भत्ता 110000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
अन्र् भत्ता 60000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
कमििारीहरूको पोर्ाक भत्ता 188000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पािे, स्वीपर, गाडि, वगैंि,े का.स.आदिको 
सेवा करारमा मिरे्न 

600000.0 

प्राथममक स्वास््र् सेवा 
(जर्नस्वास््र् कार्ाििर्, 

स्वास्थर् केन्र, िौकी 
 था उपिौकीहरू) 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

कार्ाििर् मसिन्ि सामार्न, पार्नी, 
ववजुिी, संिार, घरभाडा, भ्रमि खिि 

86000.0 

राञ्ष्िर् स्वास््र् मशक्षा, 
सूिर्ना  था संिार केन्र 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्वास््र् प्रबििर्न (मेरो वर्ि अमभर्ार्न, 

महामारी,  सरे्न ,र्नसरे्न रोग रोकथाम, 

प्रजर्नर्न  था बाि बा ाबरि स्वास््र् 
आदि) स्वास््र् संिार सिे र्ना 
कार्िक्रम 

80000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

मभटाममर्न ए क्र्ाप्सुि आम वव रि 
कार्िक्रमका िागी म.स्वा.स्व. से . 
पररिािर्न खिि (२ िरि कात कि  र 
वैशाख) 

161000.0 
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एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पोर्ि सम्बञ्न्ि राञ्ष्िर् दिवस 
संिािर्न (स् र्नपार्न सप् ाह, आर्ोड्रडर्न 
मदहर्ना, बबद्र्ािर् स्वास््र्  था पोर्ि 
सप् ाह आदि िगार्  कार्ि 
संिािर्नको िार्ग बहुक्षेत्रीर् पोर्ि 

र्ोजर्ना िागु भएका बाहेकका 
ञ्जलिाका ४४५ ओटा स्थार्नीर् 
तर्नकार्हरुको िार्ग) 

35000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

एि एम आई एस को  ामिम(५०) र 
अमभिेख  था प्रत वेिर्न फाराम 
छपाइि(५०) 

100000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्वास््र् िौकी/ प्राथममक स्वास््र् 
केन्रहरूको सेवा सुदृढीकरि 
कक्रर्ाकिाप 

100000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

महामारी  था प्रकोपजन्र् रोगहरुको 
अबस्थामा RRT/ CRRT पररिािर्न गरे्न,  

िौमामशक ररभ्रु्  था अमभमुखीकरि 
गरे्न 

44000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्वास््र् िौकी स् रमा औजार 
उपकरि, फतर्नििर साथै स्वास््र् 
संस्था ममि  सुिार (पुंजीग ) 

120000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्थार्नीर्  हका स्वास््र् रू्तर्नटमा 
डी.एि.आई.एस २ मसष्टम 
सेटअपका िार्ग कम्रू्टर खररि 

(पुंजीग ) 

100000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

और्र्ि, भ्र्ाञ्क्सर्न, सािर्न, सामाग्री 
ररप्र्ाककड.  था ढुवार्नी र पूर्निः 
वव रि समे  

60000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

तर्निःशुलक स्वास््र् सेवाको िार्ग 
और्र्ि खररि 

1250000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

सामाञ्जक परीक्षि कार्िक्रम (पुरार्नो र 
र्नर्ां थप हुरे्न स्वास््र् संस्था) 

100000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
र्नसरे्न रोग सम्वञ्न्ि कार्िक्रम 70000.0 
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एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

औिो तर्नर्न्त्रि कार्िक्रमको अरु्नगमर्न 
एवम ्मूलर्ाङ्कर्न, औिो माहामारी हुरे्न 
औिो ग्रसी  क्षेत्रको छर्नौट गरी 
बबर्ादि छकि रे्न (रेस्पोन्सीभ स्पे्रइङ 
समे ),ववश्व औिो तर्नर्न्त्रि दिवस 
मर्नाउरे्न  था औिो तर्नर्न्त्रिका 
िार्ग बहुतर्नकार् अन् रकक्रर्ा 

21000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स् रीर् उपिार पद्ित  सम्वञ्न्ि 
अमभमुणखकरि  र साथी समूह बीि 
छिफि कार्िक्रम संिािर्न  

120000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्थापर्ना भएका र थप हुरे्न सामुिातर्क 
स्वास््र् इकाइ संिािर्न अरु्निार्न  

400000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

तर्नर्मम  रूपमा खार्नेपार्नी गुिस् र 
तर्नगरातर्न गरे्न 

50000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

अस्प ािहरुमा पाठेघरको मुखको 
क्र्ान्सरको जाूँिको िार्ग VIA Set , 

 था मसलकर्न ररङ पे्रशरी खररि 

22000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पररवार स्वास््र् कार्िक्रमको िार्ग 
पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow 

Chart Job Aid सदह  फमि फरमेट 
छपाइ  

5000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

िांग र इिाममा Birth Defect 

कार्िक्रमको कार्िन्वर्र्न 
200000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पािीकावाट अरु्नगमर्न मुलर्ांकर्न 
(प्रजर्नर्न ्स्वास््र् कार्िक्रमहरुको 
Facility हरु सम्म) 

30000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

अस्प ाि  था Birthing Centre  मा २४ 
घण्टा प्रसु ी सेवा संिािर्न गर्नि 
करारमा अ०र्न०मी० तर्नरु्ञ्क्  

266000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

अव्ष्टेदटक कफस्टुिा र पाठेघर खस्र्न े
रोगीको ञ्स्क्रतर्नगं, ररगंपेशरी  था VIA 

जाूँि 

35000.0 
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एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

आमा सुरक्षा कार्िक्रम सेवा प्रिार्न 
शोिभर्नाि, र्ा ार्ा  खिि, गभिव ी  था 
सुत्प्केरी उत्प्पे्ररिा सेवा (4th ANC), 

तर्नशुलक गभिप र्न, ञ्जलिा अस्प ाि र 
सो भन्िा  िका सरकारी स्वास््र् 
सस्थाहरुमा प्रसूत  हुरे्न सुत्प्केरी  था 
र्नवजा  मशशुिाई न्र्ार्नो झोिा (िुगा 
सेट) 

700000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

आइ.रु्. मस डी.  था इम्प्िान्ट सेवा 
प्रिार्न 

31000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पररवार तर्नर्ोजर्न, सुरक्षक्ष  मा तृ्प्व, 

FCHV सेवा दिवस मर्नाउरे्न 
30000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

वन्ध्र्ाकरि घुम् ी मशववर अगावै 
म०स्वा०से०सूँग छिफि 

35000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

हात्प्त्तीपाइििे रोग बबरूध्िको आम 
और्िी सेवर्न (MDA)कार्िक्रम 
सचिािर्न 

521000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

गाउघर ञ्क्ितर्नक सिािर्न र्ा ार्ा  
खिि 

58000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
म स्वा स्व से हरुिाइ पोशाक भत्ता 743000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

म स्वा स्व से अििवावर्िक समीक्षा 
बैठक (जर्ना) 

326000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

म स्वा स्व से हरुिाइ िीघिकािीर्न 
सेवाका िार्ग सम्मार्नजर्नक बबिाइ 
(जर्ना) 

80000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

िक्ष प्रसूत  कमीहरुिाई अर्नसाईट 
कोर्िङको िागी क्षम ा अमभवदृ्िी 

40000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

िामो अवर्िको जन्मान् रको िार्ग 
सेटिाइट सेवा 

33000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ककशोर ककशोरी कार्िक्रम अन् रग  
मदहर्नावारी स्वास््र् व्र्वस्थापर्नको 
िागी स्कूिमा स्र्ारे्नटरी प्र्ाड 
वव रि" 

25000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

र्नगि 

अरु्निार्न 
गाभी 

रोटा खोप शुरुवा  गर्नि स्वास््र् 
संस्था स् रमा स्वास््र्कमीहरुको 
अमभमूणखकरि एक दिरे्न (७७ 
ञ्जलिा) 

30000.0 
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एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

पूिि खोप गा.पा., र्न.पा.  सुतर्नञ्श्ि  ा 
र िीगोपर्ना सुक्ष्म र्ोजर्ना 
अध्र्ावर्िकको िार्ग र्न.पा , गा.पा 
खोप समन्वर् सममत , स्वास््र् संस्था 
प्रमुख सदह  र्न.पा. र गा.पा. 
प्रमुख  था वडा प्रमुखहरु र 

सरोकारवािाहरुको १ दिरे्न गोष्ठी (७७ 
ञ्जलिाका सबै स्थातर्नर्  ह) 

45000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

खोपको पहुूँि बढाई छुट बच्िािाई 
खोप दििाई पूििखोप सुतर्नञ्श्ि  गर्नि 
वैशाख मदहर्नािाइ खोप मदहर्ना 
संिािर्न गरे्न 

30000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

पूिि खोपको िीगोपर्नाको िार्ग 
साझिेार र स्थार्नीर् स्वास््र् संस्था 
सचिािर्न  था ब्र्वस्थापर्न सममत का 
सिस्र् र वडा खोप समन्वर् 
सममत हरुसूँग अन् रकक्रर्ा, स्थार्नीर् 

र्ोजर्ना तर्नमािि (७७ ञ्जलिा, सबै 
स्वास््र् संस्था) 

45000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

पहुूँि र्नपुगेका र िप आउट (छुट) 
वच्िाको खोजी  था पूिि खोप 
दििाउर्न मदहिा स्वास््र् स्वंर्म 
सेववकाहरुिाई अमभमूणखकरि र 
र्ोजर्ना तर्नमािि ( ७७ ञ्जलिाका सबै 
स्वास््र् संस्था ) 

75000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

बाह्र् खोप केन्रको भवर्न तर्नमािि 
७५० वटा (७७ ञ्जलिा) 

600000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

पामिकास् रमा खोप ऐर्न, तर्नर्माविी, 
ए.ई.एफ.आई. को जार्नकारी खोप 
कार्िक्रमको सममक्षा, सूक्ष्म र्ोजर्ना 
अध्र्ावर्िक कार्िक्रम २ दिरे्न ७५३ 
 ह (स्वास््र् संस्था प्रमुख, खोप 

कार्िक ाि समे  ) 

55000.0 

एकीकृ  ञ्जलिा स्वास््र् 
कार्िक्रम 

सोिभर्नाि 
हुरे्न 

अरु्निार्न 

िा ाको 
संरु्क्  
कोर् 

पूिि खोप र्न.पा., गा.पा. 
भेररकफकेसर्न, अरु्नगमर्न  था घोर्िा 
सभा व्र्वस्थापर्न 

30000.0 
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क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

उपिार केन्रहरुमा आकञ्स्मक 
अवस्थामा औसर्ि, लर्ाब सामाग्री 
ढुवार्नी, फमि फरमेट फोटोकपी,मम ि 
सम्भार, लर्ाव  था आवश्र्क सामाग्री 
खररि र  ईदट.बब रञ्जस्टर 
अध्र्ावर्िक 

26000.0 

क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्वास््र् संस्थाबाट टाढा रहेका बस् ी 
 था स्वास््र् सेवामा पहूि कम 
भएको जर्नसंख्र्ामा माइक्रोस्कोवपक 
क्र्ाम्प सचिािर्न 

16000.0 

क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

उपिार केन्रहरुमा गई अरु्नगमर्न  था 
मुलर्ांकर्न गरर कार्िक्रमको 
गुिस् रीर् ा सुतर्नञ्स्ि  गरे्न 

15000.0 

क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

िुकेर बसेका क्षर्रोगका बबरामी 
उपिार िार्रामा लर्ाउर्न मशक्षक, 

समाजसेवी म.स्वा.स्व.से परीिािर्न 

4000.0 

क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

उपिारर  क्षर्रोगका बबरामीको 
उपिारको कोहटि र्नत जा, कार्िक्रमको 
प्रगत  एवं िुर्नौ ी र क्षर्रोग 
कार्िक्रममा  भएका र्नर्ा  बबर्र्मा 
उपिार केन्रका स्वास््र् कमीहरुिाई  

अध्र्ावर्िक गरे्न उपिार केन्र स् र 
कोहटि ववश्िेर्ि कार्िक्रम 

30000.0 

क्षर्रोग तर्नर्न्त्रि र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

पुर्निःउपिार क्र्ाटेगोरीमा भएका सबै 
पी.बब.सी. बबरामीहरुिाई उपिार 
अवर्िभर पोर्ि भत्ता 

8000.0 

जिस्िास््य जम्मा 17554000.0 

आरु्वेि र्िककत्प्सािर्हरु 
/ और्िािर्हरु 

र्नगि 
रे्नपाि 
सरकार 

आरु्वेि स्वास््र् केन्र/और्िािर्को 
उपभोग खिि( िव, स्थार्नीर्, महगी, 
अन्र्, पोर्ाक भत्ता र अन्र् सेवा शुलक 
समे ) 

1519000.0 

आरु्वेि र्िककत्प्सािर्हरु 
/ और्िािर्हरु 

र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

आरु्वेि स्वास््र् केन्र/और्िािर्को 
कार्ाििर् सिािर्न खिि(खमशरं्न. 
२२१११, २२११२, २२१२१, २२२११, २२२१२, 

२२३११, २२३१४, २२७११का खििहरू) 

98000.0 
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आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

मशरोिारा टेबि/  बाष्पस्वेिर्न सेट  था 
अन्र् र्िककत्प्सा उपर्ोगी सामाग्री 
खररि 

50000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
फतर्नििर खररि  20000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

गाउूँघर/शहरी ञ्क्ितर्नक, र्नसरे्न रोग 
व्र्वस्थापर्न कार्िक्रम 

100000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

जेष्ठ र्नागररकको िार्ग स्वास््र् 
प्रबििर्न सेवा कार्िक्रम 

50000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स्थार्नीर् जड्रडबुटी पररिर्ात्प्मक 
कार्िक्रम  था िग  संकिर्न/  तर्नजी 
संस्था (आरु्वेि  था वैकञ्लपक 
र्िककत्प्सा) िग  संकिर्न  

40000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
तर्नशुलक दटकट ि ाि शुलक 10000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

राञ्ष्िर् र्ोग दिवस/अन् राञ्ष्िर् र्ोग 
दिवस/राञ्ष्िर् आरोग्र्  था 
िन्वन् री दिवस  

12000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
पंिकमि/पुविकमि कार्िक्रम 45000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 
अत्प्र्ावश्र्क आरु्वेि और्र्ि खररि  200000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

ववद्र्ािर् आरु्वेि  था र्ोग मशक्षा 
कार्िक्रम  

85000.0 

आरु्वेि सेवा कार्िक्रम र्नगि 
रे्नपाि 

सरकार 

स् र्नपार्ी  आमािाई मात्र ृमशशु 
सुरक्षाथि िगु्िवद्ििक जड्रडबुटीजन्र् 
और्र्ि वव रि सम्बञ्न्ि कार्िक्रम  

85000.0 

आयुिेद जम्मा 2314000.0 

कुल जम्मा 132100000.0 

 

 


