
क्र 
स

कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको  नाम स्रोत परिमाण बजेट परिमाण  दोस्रो चोमासिक खचय लाभान्वित िीत्तीर् प्रगसत 

प्रसतशत कैक्रिर्त

१ शिक्षण शिकाइ िहयोग अनदुान कोटाका शिक्षकहरुको पारिश्रशिक अनदुान िहयोग िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३५०२०००.०० १४२०६६७ ४०.५७

२ आधािभतु  तथा िाध्यशिक तहको परिक्षा िञ्चालन अनदुान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३००००००.०० २६३२१०० ८७.७४

३
अस्थाशय/किाि/  अनदुान कोटािा शिक्षक छनौटका लाशग पिीक्षा तथा व्यवस्थापकीय कायय 

िञ्चालन
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४२५०००.०० १६०४०० ३७.७४

४ बालशबकाि केन्द्रका िहयोशग काययकतायहरुको    प्रोत्िाहनका लाशग अनदुान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ९६२०००.०० ६०७४०० ६३.१४

५ शवद्यालय कियचािी तथा िहयोशगहरुको प्रोत्िाहनका लाशग अनदुान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ६७६०००.०० ३७३६६६ ५५.२८

६ िािदुाशयक तथा िंस्थागत  शवद्यालयका प्र.अ.रुको बैठक  िञ्चालन खचय िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २०००००.०० ४५५७५ २२.७९

७ नगि शिक्षा  प्रोफाइल/योजना शनिायण िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

८
अध्यावशधक IEMIS software िञ्चालन  तथा शवधालयको िेशक्षक िचुनालाई IEMIS 

software िा इशन्द्ि तथा अध्यावशधक काययको    अभीिशुखकिण
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३०००००.०० १०६०० ३.५३

९
 शिक्षकहरु तथा शवद्यालय कियचारिहरुलाई परिचयपत्र शबतिण  तथा शनजहरुको  व्यशिगत 

फाइल व्यवस्थापन कायय
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १०००००.०० ०.००

१० नगि शिक्षा िशिशत , पिीक्षा िशिशत लगायत शिक्षा िम्बशन्द्ध शबशभन्द्न बैठक िञ्चालन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४५००००.०० ११६८०० २५.९६

११  आधािभतु तहको स्थानीय शबषयको पाठ्यक्रि तयािी /शनिायण िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

१२  वाशषयक िैशक्षक क्यालेन्द्डि प्रकािन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २५००००.०० ०.००

१३  आधािभतु तहको  (कक्षा १,२,३,६   ) को स्थानीय शवषयको पाठ्यपसु्तक तयारि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

१४  आधािभतु तहको  (कक्षा १,२,३,६   ) को स्थानीय शवषयको पाठ्यपसु्तक  छपाई िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

१५ बैकशपपक शवशधबाट शवद्यालयको पठनपाठन िञ्चालन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

१६ शवशभन्द्न शदवि, ििािोह िनाउने काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १०००००.०० २७०० २.७०

१७
िैशक्षक ििोकािवालाहरुको लाशग  वाशषयक काययक्रिको अशभिशुखकिण  तथा िैशक्षक  

अन्द्तशक्रय या काययक्रि
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १५००००.०० ०.००

१८ गरिब  जहेने्द्दाि तथा उत्कृष्ट शवद्याशथयका लाशग िेयि छात्रवतृी काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १५००००.०० ०.००

१९  शवद्यालय तहिा प्राशवशधक शिक्षा प्रोत्िाहन   छात्रवतृी िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २०००००.०० ०.००

२०
पाशपह बहुिशुख क्यािपििा स्नातक तहिा अध्ययन गने  शवद्याथीलाई िेयि उच्च शिक्षा 

छात्रवतृी शवतिण
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २०००००.०० २०००००.०० १००.००

२१
उच्च शिक्षा अध्ययन गने  शवपन्द्न वगय, अपांगता भएका ब्यशि ि गरिब  तथा जहेने्द्दाि   

शवद्याथीलाई  उच्च शिक्षा छात्रवतृी शवतिण
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २०००००.०० ०.००

२२  हरित शवद्यालय काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ८०००००.०० ८०००००.०० १००.००

िामग्राम नगिपासलका
नगि कार्यपासलकाको  कार्ायलर्, निलपिािी

कार्ायलर्को कोड : ८०५४७४०२३००

शिशत २०७८।०८।०१ दशेख २०७८।११।३०

िामग्राम नगिपासलका  :  सशक्षा दोस्रो चमैासिक प्रगसत प्रसतिेदन

वाशषयक लक्ष्य दोश्रो चौिाशिक प्रगती

शिक्षा साांस्कृशि यवूा िथा खेलकुद िाखा
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२३  कक्षा ८ को पिीक्षा िञ्चालन िहयोग  काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४०००००.०० ०.००

२४ बालशबकाि केन्द्रका िहयोशग काययकतायहरुको    क्षिता शबकाि ताशलि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २७५०००.०० ०.००

२५ नवशनयिु शिक्षकहरुको लाशग िेवा प्रविे अशभिखुीकिण ताशलि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २५००००.०० ०.००

२६
दृशष्टशबशहन तफय को  स्रोतकक्षाको व्यवस्थापनिा िहयोगका लाशग आदिय िाशव पिाशिलाई 

अनदुान
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १०००००.०० ०.००

२७ शवद्यालयिा  प्रशवशधिा आधारित शिक्षण शिकाई शक्रयाकलाप  िञ्चालन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४०००००.०० ०.००

२८ िािदुाशयक  शवद्यालयिा शबद्यालय लेखा प्रणाली SAS िफटवयेिको अशभिखुीकिण िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १५००००.०० ०.००

२९ बालशबकाि केन्द्रका लाशग िैशक्षक िािशि शवतिण िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३५००००.०० ०.००

३०   िािदुाशयक  शवद्यालयका  प्र.अ हरुको  प्रोत्िाहनका लाशग िाशिक  भत्ता अनदुान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १२५०००.०० ५९४०० ४७.५२

३१ िािदुाशयक शवद्यालयिा कम््यटुि/ शप्रन्द्टि शवतिण काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४०००००.०० ०.००

३२ िािदुाशयक शवद्यालयलाई व्यबस्थापन खचय अनदुान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २१००००.०० ०.००

३३ शवधालय शनिीक्षण ,अनगुिन तथा  स्थलगत िैशक्षक प्राशवशधक िहायता प्रदान िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३०००००.०० ०.००

३४  प्रश्नपत्र तथा  उत्तिकुशन्द्जका शनिायण िम्बशन्द्ध काययिाला िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ४५००००.०० ०.००

३५
 प्र.अ. ि लेखा िाख्ने कियचारिका लाशग  वाशषयक काययक्रि ,अनदुान ि लेखा प्रणाशल िम्बशन्द्ध  

अशभिशुखकिण ताशलि
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २२५०००.०० ०.००

३६ िैशक्षक  बलेुशटन तयारि तथा प्रकािन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १२५०००.०० ०.००

३७ िीक्षण शिकाईको िधुािको लाशग शिक्षकहरुको  ३ शदने   पनुतायजशग ताशलि िञ्चालन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ५०००००.०० ०.००

३८
कक्षा ८, १० ि कक्षा १२ िा िबोत्कृष्ठ नशतजा  प्राप्त गने शवद्याथीलाई िेयि  छात्रवतृी 

काययक्रि
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १५००००.०० ०.००

३९
 शव.व्य.ि .अध्यक्ष,  शिक्षक अशवभावक िंघ का अध्यक्षहरुलाई शवद्यालय व्यवस्थापन 

िम्बशन्द्ध    क्षिता शवकाि ताशलि
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड २२५०००.०० ०.००

४०  ४ वटा शवधािा शवद्याशथय प्रशतभा पशहचान काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १५००००.०० ०.००

४१ िैशक्षक ििोकािवलाहरुिँग  िाबयजशनक शिक्षा िधुाि िम्बशन्द्ध अन्द्तशक्रय या काययक्रि िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १०००००.०० ०.००

४२
आधािभतु  तथा िाध्यशिक शवधालयिा पाठ्यक्रि , शिक्षक  शनदशेिका ि शवषयगत िैशक्षक 

िािशिको व्वस्थापन
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड १०००००.०० ०.००

४३
 आधािभतु   शवद्यालयका शिक्षकलाई शवद्यालयिा  कम््यटुिको प्रयोग िम्बन्द्धी आधािभतु 

ताशलि
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३०००००.०० ०.००

४४ प्रशबशध तथा शडशजटल कन्द्टेन्द्टिा आधारित शिक्षण शिकाईकालागी ताशलि िंचालन िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३०००००.०० ०.००

४५ आधािभतु तहको स्थानीय शबषयको पाठ्यक्रि छपाई
िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड/ 

आन्द्तरिक
२५००००.०० ०.००

४६

 िािदुाशयक शवद्यलयलाई आवस्यकतािा आधारित भौशतक  िशुवधा िहायता  (  िङिोगन,  

तथा भवन, कक्षा कोठा, फशनयचि, खलेिैदान ,घिेाबाि, िौचालय , खानेपाशन आशदको ििित 

िंभाि /  नया शनिायण)  (नगि शिक्षा िशिशतको शनणययअनिाि शवद्यलयगत शवशनयोजन गने)

िंघीय ििकाि िाजश्व वांडफांड ३१७५०००.०० ०.००

२३१७५०००. ६४२९३०७.५० २७.७४जम्मा



क्र 
स

कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको  नाम स्रोत परिमाण बजेट परिमाण  दोस्रो चोमासिक खचय लाभान्वित िीत्तीर् प्रगसत 

प्रसतशत कैक्रिर्त

आधारभतू तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनदुान 
शिक्षकका लागि  तलब भत्ता अनदुान (वविषे शिक्षा पररषद 

अन्तरितका शिक्षक/कर्मचारीहरु सरे्त)
86800000 25381440 29

र्ाध्यगर्क तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनदुान 
शिक्षक  लागि तलब भत्ता अनदुान (वविषे शिक्षा पररषद 

अन्तरितका शिक्षक/कर्मचारी,प्राववगधक धारका प्रशिक्षक सरे्त)
19900000 5890859 30

प्रारशभभक बाल ववकास सहजकतामहरुको पाररश्रगर्क तथा 
ववद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनदुान

561,000 437590 78

प्रारशभभक बाल ववकास सहजकतामहरुको पाररश्रगर्क तथा 
ववद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनदुान

7,709,000 3229342 42

सावमजगनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लागि गनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

371,000 0

सावमजगनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लागि गनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

5,099,000 0

तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लागि ववद्यालयलाई अनदुान 887,000 887,000 100

तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लागि ववद्यालयलाई अनदुान 1,21,99000 2182270 18

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान 2,220,000 0 0

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान 161,000 0 0

िैशक्षक पहुुँच सगुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक शिक्षा 
कायमक्रर् (परभपराित ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, साक्षरता 
र गनरन्तर शिक्षाका कायमक्रर् सरे्त)

1,907,000 249000 13
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िैशक्षक पहुुँच सगुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक शिक्षा 
कायमक्रर् (परभपराित ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, साक्षरता 
र गनरन्तर शिक्षाका कायमक्रर् सरे्त)

139,000 0

ववद्यालयर्ा िैशक्षक िणुस्तर सदुृढीकरण एवर् ्कायमसभपादनर्ा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान

545,000 500000 92

ववद्यालयर्ा िैशक्षक िणुस्तर सदुृढीकरण एवर् ्कायमसभपादनर्ा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान

7,488,000 0 0

सार्दुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई गनिलु्क स्यागनटरी प्याड 
ब्यवस्थापन

177,000 0

सार्दुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई गनिलु्क स्यागनटरी प्याड 
ब्यवस्थापन

2,438,000 0

प्रगत ववद्याथी लाितका आधारर्ा शिक्षण गसकाइ सार्ग्री एवर् ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान

4,849,000 0

प्रगत ववद्याथी लाितका आधारर्ा शिक्षण गसकाइ सार्ग्री एवर् ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान

353,000 0

र्ाध्यगर्क तह कक्षा (९-१०) र्ा अंग्रजेी,िशणत र ववज्ञान 
ववषयर्ा शिक्षण सहयोि अनदुान

4,429,000 1046100 24

र्ाध्यगर्क तह कक्षा (९-१०) र्ा अंग्रजेी,िशणत र ववज्ञान 
ववषयर्ा शिक्षण सहयोि अनदुान

322,000 0

GPE को सहयोिर्ा कोगभड - १९ का कारण उत्पन्न 
पररशस्थगतर्ा गसकाइ सहजीकरणका लागि िैशक्षक कायमक्रर्

200,000 0

कोगभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थगतर्ा गसकाइ 
सहजीकरणका लागि िैशक्षक कायमक्रर्

34000 0

कोगभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थगतर्ा गसकाइ 
सहजीकरणका लागि िैशक्षक कायमक्रर्

466,000 0



क्र 
स

कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको  नाम स्रोत परिमाण बजेट परिमाण  दोस्रो चोमासिक खचय लाभान्वित िीत्तीर् प्रगसत 

प्रसतशत कैक्रिर्त

सावमजगनक ववद्यालयर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लागि 
छात्रबशृत्त (आवासीय तथा िैरआवासीय)

150,000 0

gd"gf ljBfnosf] s|dfut ejg lgdf{0f cg'bfg 10,000,000 0 0

सावमजगनक ववद्यालयर्ा अध्ययनरत ववद्याथीहरुका लागि 
छात्रबशृत्त (आवासीय तथा िैरआवासीय)

2,596,000 0

जभर्ा 159801000 39803602 25
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१ कियचािीहरुलाई ICT Training ४०००००.००

२ िेवा प्रशत िन्द्तषु्टी िम्बन्द्धी िभे १०००००.००

३ डकुिेन्द्ट म्यानेजिेन्द्ट शिस्टि खरिद तथा जडान ५०००००.००

४ इन्द्टिनेट म्यानेजिेन्द्ट शिस्टि खरिद तथा जडान ५०००००.००

५ Free Wifi Zone शिस्टि खरिद तथा जडान ५०००००.०० 325000

६
इन्द्टिनेट कनेक्िन तथा िेशिनिी िािान खिीद (  िदििा तथा आधािभतु 

शवधालयहरुिा )
५०००००.००

250000

७
शवशभन्द्न  Software / Hardware को License Upgrade and Renew ५०००००.००

८ स्िाटय पाशलका काययक्रि २००००००.००

९
ई हाशजिी जडान कायय  ( नगिपाशलका भवन, वडा कायायलय स्कुल ि हपेथपोष्ट 

)
५०००००.००

500000

१० न.पा तथा वडा कायायलयिा आई शप फोन जडान कायय ५०००००.०० 500000

११
शि.शि.शट.शभ जडान कायय  ( नगिपाशलका भवन, वडा कायायलय, हाटबजाि 

तथा िाशन्द्तचौि )
२४०००००.००

480000

जम्मा ८४०००००.०० ०.०० २०५५०००.००

cfly{s ljsf; zfvfsf] bf]>f] rf}dfl;s k|ltj]bg-ljlQo_

िचूना तथा प्रविसि शाखा
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! Joj;fo btf{

43 j^f 

Joj;fo 

btf{ / 10 

lbg 

Joj;fo 

cg'udg

2 ahf/ cg'udg 2 k^s 

3 ;xsf/L cg'udg 10 j^f 

4 pBf]u  l;kmfl/; 5 j^f

1 Joj;fo btf{ cleofg 1 100000.00

t'l/of vf]nf ###########

em./xL vf]nf 779925.00

hDdf 100000.00 ###########

१ नयाुँ लघ ुउद्यर्ी गसजमना तर्म 85 2,160,000 708080

वप.आर.ए. सभपन्न 150 वटा
घरधरुी सवेक्षण सभपन्न (र्ारार् ए) 150 160 जना

सभभाव्य लघ ुउद्यर्ीका रूपर्ा सहभािीहरूको छनौट(र्ारार् बी)
130 133

जना

र्ौजदुा उद्यर्ीहरू जो सभभाव्य लघ ुउद्यर्ीका रूपर्ा पवहचान भएका 
(र्ारार् सी)

40 43

जना

ग्राहक वा बजार सवेक्षण सभपन्न (र्ारार् डी) 10 वटा
सीप तथा उपयकु्त प्रववगध सवेक्षण सभपन्न (र्ारार् ई) 10 जना
श्रोत सवेक्षण सभपन्न (र्ारार् एर्) 10  
वातावरण परीक्षण सभपन्न (र्ारार् जी) 5 वटा
लघ ुउद्यर् सरू्हर्ा लघ ु उद्यर्ीको सङ्ख्या र लघ ुउद्यर्ी सरू्हको 
सङ्ख्या

10 64800 11

जना/िटा

उद्यर्िीलता ववकास तागलर् (टोपे/टोसे तागलर्) गलन ेउद्यर्ीहरूको 
सङ्ख्या

130 172800 111

जना

व्यावसावयक योजना तयार िरेको सङ्ख्या 14 वटा

गरिबी निवािणका  लानग लघु उद्यम बबकास कार्यक्रम निर्नमत  प्रगनत प्रनतवेदिको  ढााँचा   (बाबषयक2078/079)

2 vf]nf 7]Ssf
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प्राववगधक सीप ववकास तागलर् गलन ेलघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या (सीप 
ववकास तागलर्को छुटै्ट वववरण संलग्न िने यहां सङ्ख्या र्ात्र 
उल्लेख िने)

85

जना

लघ ुकजाम गलएका उद्यर्ीको सङ्ख्या 125 0 0 जना
प्रववगध सहयोि प्राप्त भएका लघ ुउद्यर्ीको सङ्ख्या 10 324000 0 जना
बजारीकरणर्ा सहयोि प्राप्त िरेका लघ ुउद्यर्ीको सङ्ख्या 125 जना
नयाुँ उद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 85 जना

नयाुँ उद्यर्ीहरूको सङ्ख्या (वैदेशिक रोजिारबाट र्वकम एका)
10

जना

 नयाुँ उद्यर्ीहरूको सङ्ख्या (स्वदेिर्ा रोजिार िरु्ाएकाहरू)
0

जना

२ स्तरोन्नगत सहयोि सभबन्धी कृयाकलापहरू 40 400000 203250

टोई/टोजे तागलर् गलन ेलघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 0 जना
लघ ुउद्यर्ीहरूको लागि प्रदान िररन ेसहयोिको लागि आवश्यकता 
ववश्लषेण िररएका लघ ुउद्यर्ीको सङ्ख्या

80

जना

व्यवसाय परार्िम  सहयोि गलन ेलघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या
0

जना

व्यावसावयक योजना पररर्ाजमन तथा पनुःसर्ीक्षा िने लघ ु
उद्यर्ीहरूको सङ्ख्या

5

जना

पनुतामजिी तथा एडभान्स तागलर् (advance) गलनकेो सङ्ख्या
40 400000 29 203250

जना

प्रववगध प्राप्त िने लघ ुउद्यर्ीको सङ्ख्या 40 1400000 0 जना
स्तरोन्नगत सहयोि प्राप्त िने जभर्ा लघ ुउद्यर्ीको सङ्ख्या 40 जना
स्तरोन्नगतबाट गसजमना भएको जभर्ा रोजिारी सङ्ख्या 40 जना

३
रुग्ण उद्यर्ीलाई पनुःसकृय बनाउन िररन ेकृयाकलापहरू (रूग्ण र 
गनस्कृय उद्यर्ीहरूका लागि र्ात्र)

0 0 0

उद्यर्िीलता ववकास पनुतामजिी तागलर् प्राप्त िनेहरूको सङ्ख्या
0

जना
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व्यावसावयक परार्िम सेवा प्राप्त िनेहरूको सङ्ख्या 10 जना

व्यावसावयक योजना पनुरावलोकनर्ा सहयोि प्राप्त िनेको सङ्ख्या
0

जना

सीप ववकास पनुतामजिी/एडभान्स तागलर् प्राप्त िनेको सङ्ख्या 
(ववस्ततृ वववरण छुटै्टपेि िने

40

जना

प्रववगध सहयोि प्राप्त िनेको सङ्ख्या (भैरहेका रुग्ण लघ ुउद्यर्ीहरूका 
लागि र्ात्र)

0

जना

रूग्ण लघ ुउद्यर्ी पनुसमकृय िराउन िररएको सहयोि प्राप्त िनेको 
जभर्ा सङ्ख्या

0

जना

रूग्ण लघ ुउद्यर्ीबाट सकृय उद्यर्ीर्ा पररणत भएका लघ ुउद्यर्ी 
सङ्ख्या

0

जना

रूग्ण उद्यर् पनुसमकृय िराएबाट शृ्रजना भएको रोजिारी सङ्ख्या
0

जना

४
बजार सभबशन्धत सहयोि (नयाुँ भइरहेका ववद्यर्ान लघ ुउद्यर्ीका 
लागि)

0

लेवगलङ र ब्राशन्डङ सहयोि प्राप्त उद्यर्ीको सङ्ख्या (नयाुँ लघ ु
उद्यर्ीहरूका लागि र्ात्र)

जना

जभर्ा बजारीकरण सहयोि पाएका नयाुँ लघ ुउद्यर्ीहरू जना
स्थलित अनिुर्न भ्रर्ण िरेका भइरहेको लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 
(भइरहेका लघ ुउद्यर्ीहरूका र्ात्र)

जना

लेवगलङ  र  ब्राशन्डङ  सहयोि  प्राप्त उद्यर्ीको सङ्ख्या (भईरहेका 
लघ ुउद्यर्ीहरूका लागि र्ात्र )

जना

वजारीकरण सभबन्धी तागलर् तथा अन्य सूचना प्राप्त उद्यर्ीहरूको 
सङ्ख्या (भईरहेको लघ ुउद्यर्ी)

जना

जभर्ा बजारीकरण सहयोि पाएका ववद्यर्ान लघ ुउद्यर्ीहरू जना

५ साझा सवुवधा केन्र (उद्यर् घर) सभबशन्धत सहयोि 1 500000 0

नयाुँ साझा सवुवधा केन्र स्थापना भएको सङ्ख्या र लाभाशन्वत नयाुँ 
लघ ुउद्यर्ीहरू

0 0
िटा/जना

६ स्तरोन्नगत (ग्राजएुट) का रूपर्ा पवहचान भएका उद्यर्ीहरूको सङ्ख्या
0

जना
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७ लघ ुववतसुँि सभबशन्धत सूचना 0

नयाुँ स्थापना भएको सहकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या 0 वटा/जना
ऋण प्राप्त िने लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 0 जना

पवहलो पटक ऋण प्राप्त िने नयाुँ लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या
0

जना

पवहलो पटक ऋण प्राप्त िने लघ ुउद्यर्ीहरूले प्राप्त िरेको ऋण 
रकर् (रु.)

0

रु

दोहोर् याएर  ऋण  प्राप्त  िने लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 0 जना
दोहोर् याएर ऋण प्राप्त िने लघ ुउद्यर्ीहरूले प्राप्त िरेको ऋण रकर् 
(रु.)

0

रु

ऋण प्राप्त िनेको लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 0 जना
जभर्ा प्राप्त ऋण रकर् (रु.) 0 रु

८ अन्य

रोजिारी गसजमना (नयाुँ लघ ुउद्यर्ी गसजमनाबाट) 80 जना
थप रोजिारी गसजमना ( स्तरोन्नगत सहयोि र्ार्म त) 40 जना
िररबीको रेखाबाट बावहररएका लघ ुउद्यर्ीहरूको सङ्ख्या 120 जना

hDdf 5,421,600 1,114,580

िञ्चाि िामाग्री प्रिािण तथा छपार्य (िञ्चाि ि पहुँच असभर्ान िञ्चालान)
नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ३,८०,०००
एम. आर्य . एि. अपिेटि ि क्रिल्ड िहार्क पारिश्रसमक, चाडपिय खतय तथा 
पोशाक खचय

नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ७,८६,०००
786000

अवर् विविि खचय-Periodic meeting costs of LGPCC
नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल २३,०००

एम. आर्य . एि. अपिेटि ि क्रिल्ड िहार्को लासग िञ्चाि खचय नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ८,०००
4800

विभागले उपलव्ि गिाएको तासलम खाका बमोन्जम घटना दताय तथा 
िामान्जक ििुक्षा िम्बविमा नपा/गापा, िडा कार्ायलर्का कमयचािीहरुको 
लासग तासलम तथा जनप्रसतसनसिहरुलाई  असभमनु्खकिण कार्यक्रम 

िञ्चालन

नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ४,६२,०००
200000

अवर् विविि खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability

नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ६५,०००

मेसशनिी आजाि तथा िसनयचि ममयत िम्भाि (िेिा केवर िञ्चालानाथय) नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल ९६,०००

;fdflhs ;'/Iff tyf k~hLs/0f pkzfvf
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कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको  नाम स्रोत परिमाण बजेट परिमाण  दोस्रो चोमासिक खचय लाभान्वित िीत्तीर् प्रगसत 

प्रसतशत कैक्रिर्त
एम. आर्य . एि. अपिेटि ि क्रिल्ड िहार्क देसनक भ्रमण भत्ता तथा 
र्ातार्त खचय

नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल १,५६,०००
76000

मिलवद िामान खरिद (िेिा केवर िञ्चालानाथय) नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल १,८०,०००
स्थानीर् तहका कमयचािी ि जनप्रसतसनसिहरुको  लासग अनगुमन तथा 
मलु्र्ाकन खि

नेपाल ििकाि - शितय अनदुान 

चाल १,४४,०००
जम्मा २,३००,००० 1066800

जेष्ठ नागरिक ७० माथी ७८०९६००० 24604373 2070 जना
जेष्ठ नागरिक दसलत ६० मासथ १४८४२८०० 3785180 479 जना
एकल मक्रहला ६० माथी १५८००४०० 4130803 515 जना
विििा २१५४६००० 5673780 707 जना
पणूय अपाङ्ग क िगय ४५४८६०० 1346758 109 जना
आसंशक अपाङ्ग ख िगय ५८९८८१६ 1630048 255 जना
लोपोवमखु जातजाती ६४१५९२० 1435496 171 जना
दसलत बालबासलका ५३११४८८ 1179637 598 जना

जम्मा १५२४६००२४ ० ४३७८६०७५ 4904 जिा
जवमदताय 708

मतृ्र्दुताय 190

वििाहदताय 590

िम्बविविच्छेद 14

बिार्ििार्  आएको 586

बिार्ििार्  जाने 275

जम्मा 2363

s gLlt, of]hgf tyf :yfgLo zf;sLo k|aGw

1 नगिपासलकास्तिीर् पोषण तथा खाध्र् ििुक्षा सनदेशक िसमसत बठैक 80000
2 िडास्तिीर् पोषण तथा खाध्र् ििुक्षा सनदेशक िसमसत बठैक 118800 118000

3
kf]if0f ;DaGwL afn cg'bfgsf] k|efjsf/L pkof]usf] nfuL cfdf tyf 

lzz' :ofxf/stf{ ;+u cGt/s[of tyf cled'lvs/0f 
200000

200000

4 kf]if0f sfo{qmd cg'udg 25000
5 kf]if0f :jo+ ;]js lgjf{x eQf 260000 82000

6 :j+d ;]js  kf]zfs vr{ 10000
7 :j+d ;]js ;+rf/ 6000

8 xf]l8Ëaf]8{ h8fg kf]if0f ;DaGwL ;"rgf tyf ;Gb]z 120000

hDdf 819800

v dlxnf tyf jfnjflnsf If]q

1 dlxnf ;ldltsf ;b:onfO{ kf]if0f ;DaGwL tflnd 150000

2 n}lª\u tyf 3/]n' lx;f ;DjGwL ;f;'a'xf/L cGt{ls|of sfo{s|d

3
;'gf}nf] xhf/ lbgsf cfdfx? tyf lszf]/Lx?nfO{ n}lËs ;dtf 

;DaGwL cg'lzIf0f

ax'If]qLo kf]if0f sfo{qmd 
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4
afnlaafx lgjf/0fsf] nflu cleefjs tyf lszf]/Lx?nfO{ 

cled'lvs/0f
100000

hDdf 250000

u :jf:Yo If]q

1 kf]if0f ;fdu|L 9'jfgL 40000

2
cf]l6;Lx? ;~rfngsf nflu :jf:Yo sdL{ / dlxnf :jf:Yo 

:jo+d;]ljsfsf nflu ;~rf/, oftfoft tyf pTk|]/0ff vr{
30000

3 cf]6L;Lsf] :yfkgf tyf ;'l4l9s/0f  jf kf]if0fsf] n]vfhf]vf 100000

4 kf]if0f  d}qL :jf:Yo ;+:yf 100000

5 kf]if0f sfo{qmd cg'udg tyf ;'kl/j]If0f 30000

hDdf 300000

# lzIff If]q

1
laBfnodf 5fqfd}qL zf}rfno tyf kmf]xf]/ la;{hgsf nflu ;]g]6/L 

k}8 la;{hg ug]{ d]l;g v/Lb
150000

2 df=lj= :tl/o jSt[Tjsnf 0

3 kf]if0f lbjf vfhf sfo{s|ddf ;+of]hsx?nfO{ cled'lvs/0f 50000

4 cleefjs tyf ;d'bfosf ;b:ox?nfO{ kf]if0f lzIff ;DalGw ;r]tgf 100000

3
kf]if0f ;'wf/sf] nflu laBfnodf vfg]kflg tyf ;/;kmfO{ of]hgf 

cg'bfg
800000

hDdf 1100000

ª vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ If]q

1 lkmN6/ lat/0f 9'jfgL ;lxt

hDdf 0

r s[lif ljsf; If]q

1 t/sf/Lsf] lap lat/0f 100000
2 Rofpsf] lap / Knfl6s lat/0f 25000
3 s[lif ;fdfu|L lat/0f -:k|]o/, xhf/L %nL=, Knf:6Ls 6]_ 225000

hDdf 350000

% kz'k+IfL ljsfz If]q

1 ;'gf}nf] xhf/ lbgsf cfdfx?nfO{ s'v'/fsf] rNnf lat/0f 260000

2 s'v'/fx?sf] nflu cfxf/ -bfgf_ tyf cf}ifwL lat/0f 150000

3 s'v'/fx?sf] rNnf / bfgf 9'jfgL 40200

4 ;'gf}nf] xhf/ lbgsf cfdfx?nfO{ s'v'/f kfng ;DjGwL tflnd 230000

hDdf 680200

s'n hDdf 3500000

ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dxfzfvf
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मेसशनिी तथा औजाि ममयत िम्भाि तथा िञ्चालन खचय १५००००० ३५४०३९ २३.६०
सनसमयत िाियजसनक िम्पवत्तको ममयत िम्भाि खचय २०००००० १६७९८७ ८.४०
जोसनगकंो लागी पिामशय िेिा खरिद ० ० ०.००
भोगडाक्रहन  के्षत्र वबकािको  क्रड.वप.आि.सनमायण १०००००० ० ०.००
ल्र्ण्ड क्रिल िार्टको  क्रड.वप.आि.सनमायण ५००००० ० ०.००
स्टेक्रडर्म सनमायणका लासग क्रड पी आि तर्ािी गने कार्य ४१५००० ३९०००६ ९३.९८
िडक तथा नालाको लागी क्रड वप आि तर्ािी गने कार्य (औद्योसगक 

के्षत्र ) ५००००० ४९७२०० ९९.४४
िण्डामा Solid Waste Management का लासग क्रड.वप.आि सनमायण 

(Biogas) १५००००० ० ०.००

पन्ण्डतपिु ि मिपिु रुपवदेही जोड्ने पलुको क्रड.वप.आि सनमायण १०००००० ० ०.००
पोखिापाली  देखी ऐचािल हुदै भिुनुापिु  िडक सनमायणका लासग क्रड 

वप आि तर्ाि गने कार्य ५००००० ४९५९२७ ९९.१९
हडैर्ा पोखिी / पाकय को  क्रड.वप.आि.सनमायण ५००००० ० ०.००
मलु िाटोको प्रिेशद्धािको  क्रड.वप.आि.सनमायण १०००००० ० ०.००
िण्डा जमिुाड जोडने पलुको  क्रड.वप.आि.सनमायण १०००००० ० ०.००
िेिा ि पिामशय खचय १०००००० ८९७०५८ ८९.७१
नगि िभाहल सनमायणका लासग क्रड पी आि तर्ाि गने १०००००० ० ०.००
िामजानकी मन्वदि देन्ख सघनहा प्रा. वि जोडने पलुको क्रड.वप.आि 
सनमायण,  िकु्रौली १०००००० ० ०.००
कोसलर् वपि गाडेनका लासग क्रडवपआि तर्ाि गने १०००००० ९९५५३० ९९.५५

भिन तथा बस्ती विकािको नक्िा पाि िम्बविी Software ८००००० ० ०.००
अनगुमन, मलू्र्ांकन खचय १२००००० ९६००० ८.००
शनै्क्षक िसं्थाहरूलाई  िहार्ता १०००००० ० ०.००
स्िास्थ िसं्थाहरूलाई  िहार्ता १०००००० ० ०.००
उपभोक्ता िसमसत तथा गिै ििकािी िसं्था िहार्ता १०००००० ६४९९५ ६.५०
िासमयक तथा िांस्कृसतक िसं्था िहार्ता २०००००० १८००० ०.९०
अवर् िस्था िहार्ता (आ.ि.) ५००००० २१८२१५ ४३.६४

न्जल्ला प्रशािन कार्ायलर्लाई  शान्वत ििुक्षा व्र्िस्थापन  अनदुान ३००००० ० ०.००
िशस्त्र प्रहिीबललाई  शान्वत ििुक्षा व्र्िस्थापन  अनदुान ३००००० ० ०.००
दृविवबक्रहन तिय को  स्रोतकक्षाको व्र्िस्थापनमा  िहर्ोगका लासग 

आदशय मावि पिासिलाई  अनदुान १००००० ० ०.००
िाविर् अनिुिंान कार्ायलर् पिािीलाई  कार्ायलर् व्र्िस्थापनका  
लासग अनदुान ४८००० ० ०.००
सशत भण्डाि सनमायणका लासग अनदुान ४०००००० ० ०.००
न्जल्ला प्रहिी कार्ायलर्लाई   शान्वत ििुक्षा व्र्िस्थापन  नगद 

अनदुान ३००००० २००००० ६६.६७
िशस्त्र प्रहिी बललाई िाना पिूायिाि सनमायण नगद अनदुान ३००००० २९७२५८ ९९.०९
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मालपोत कार्ायलर्लाई  कार्ायलर् व्र्िस्थापन  नगद अनदुान ५००००० ० ०.००
ताेेनिा प्रसतक्षालर् सनमायण १००००० ० ०.००
अमििन िेडक्रि भिन सनमायण ५००००० ३३८२६० ६७.६५
िामग्राम १२ मा िेडक्रि भिन सनमायण ५००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् भिन सनमायण ( िडा नं.  १२) १८१५००० ५८९७४४ ३२.४९
िडा कार्ायलर् भिन सनमायण ( िडा नं. २) १५८०००० ३५०००० २२.१५

आिािभतु विद्यालर् लोहिडाको  अििुो भिन सनमायण अनदुान ८००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् भिन सनमायण ( िडा नं. १) १३५५००० ० ०.००
उद्योग िान्णज्र् िघं पिूायिाि सनमायण २०००००० ० ०.००
सशि मन्वदि पिूायिाि सनमायण,पटखौली िडा नं. १७ १२००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् भिन सनमायण ( िडा नं. ६) १२२०००० ० ०.००
ऐचािलमा  िामदुासर्क  भिन सनमायण १०००००० ६८४३३६ ६८.४३
िामजानकी मन्वदि सनमायण  गने कार्य , िडा नं. १२ १०००००० ० ०.००
किमनैी विद्यालर्को पखायल सनमायण ५००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् छत ढलान ( िडा नं. १३) १०००००० ० ०.००
अििुो भगिती मन्वदि िमयशाला सनमायण िामग्राम १७ ५००००० ० ०.००
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शकंि िौसनर्ािको  घि देन्ख दन्क्षण सभमल र्ादिको घि िम्म पने 
गल्लीमा १४ क्रिटको बाटो विस्ताि गरि दिुै तिय  नाला अल्र्ा. ५००००० ० ०.००
बकेनिा पिुानो हुलाकी िडक तथा नाला सनमायण १३५०००० १३१६८१० ९७.५४
नौक्रडहिा िडक सनमायण िडा नं. १० १०००००० ० ०.००
सघनहा देखी बडगो भट्टा िम्म िडक स्तिोवनती गने कार्य १०००००० ० ०.००

िािणखण्डा खोलामा पलु ,न्जतपिु देखी लक्ष्मीपिु जाने िडक ४५०००० ० ०.००

अििुो वपपिहीर्ा  देन्ख मििसलर्ा िडक कालो पते्र सनमायण कार्य १५००००० १३३९५३४ ८९.३०
सशिकुटी मन्वदि मागय सनमायण , िडा नं. १७ ५००००० ० ०.००
तोनिाचोक  तथा दन्क्षण बाटो सनमायण १९५०००० ० ०.००
नदीर्ा टोलमा वप.सि.सि ढलान गने कार्य ४००००० ० ०.००
कल्भटय विस्ताि कार्य जमिुाड देन्ख सििानगढ जाने बाटो ९८३०४३ ६२५७४३ ६३.६५
ओमशावती भिन अगाडी देखी पिूय िडक सनमायण १५००००० ० ०.००
उनिच देखी चम्कीपिु िम्म िडक सनमायण ४०००००० ० ०.००

श्र्ाम वप्रतको घि देखी िामदािको घि िम्म िडक सनमायण, उनिच १०००००० ० ०.००



क्र 
स

कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको  नाम स्रोत परिमाण बजेट परिमाण  दोस्रो चोमासिक खचय लाभान्वित िीत्तीर् प्रगसत 

प्रसतशत कैक्रिर्त

कासशपिुकाेे पलुको दाँर्ा बार्ाँ िडक सनमायण कार्य ० ० ०.००
िण्डा देखी नौिंगाटोल  िहुिाक्रटकि िम्म िडक सनमायण २०००००० ० ०.००
तोनिा गाँउमा िडक स्तिोवनती गने कार्य २०००००० ० ०.००

दगुायटोल देखी उत्ति पाल्ही भट्टी िम्म िडक तथा नाला सनमायण ५०००००० ० ०.००
कोटही मार् मन्वदि देखी निेश चौििीको घि िम्म पिुानो बाटो 
ममयत गने कार्य ४००००० ० ०.००
महुिािी देखी वपपिहीर्ा  िम्म नाला िक्रहत िडक स्तिोवनसत गने 
कार्य १३००००० १२४२४१९ ९५.५७
वपपिक्रहर्ा  चोक देखी किमनैी िम्म िडक सनमायण ० ० ०.००
ििमपिु ४ नं. लाईन िडक स्रोवनती ७००००० ० ०.००

अििुो पशु कार्ायलर् देन्ख कसशर्ा िडक िम्म कालो पते्र गने कार्य ५००००० ४९६२७७ ९९.२६
िडक बोडय नेपालको लागत िहभागीता ३५००००० ० ०.००
लखी िनुािको घि देखी उ.िा.ििं िम्म िडक ििंचिना ििुाि 

तथा सनमायण कार्य ४२२२८१६ १६२१६१७ ३८.४०
कृष्ण पथ िाटो कालाेेपते्र गने कार्य (चौपािी देखी िामजीकाेे घि 
िम्म) १५००००० १४३८४६८ ९५.९०
िडक ममयत २००००० १९६९६१ ९८.४८
बड्गो गाँउको िडक सनमायण १०००००० ० ०.००

नवदलाल र्ादिको घि जाने िडक स्तिोवनती  गने कार्य, सघनहा ४००००० ० ०.००
ड्रार्भि ि आदशय टोल नाला सनमायण ३ि५ २२००००० ० ०.००
बिपाकय  अगाडी नाला सनमायण ५००००० ० ०.००
कसिर्ा अििुो नाला सनमायण( िशस्त्र प्रहिीबलको  पछाडी) ३५०००० ० ०.००
चवरगढी नाला सनमायण २००००० ० ०.००
कोटहई मागय सनमायण िडा नं. ४ १०००००० ० ०.००
ठुलो कुनिाि सभत्री बाटो  सनमायण १०००००० ० ०.००

िािकुो समल देन्ख िानो पचगािा गाउ िम्म िडक स्तिोवनती ५००००० ४८८७५३ ९७.७५

फ्र्चुि लाईट स्कुलको पछाडी बस्तीमा िडक सनमायण, िडा नं. ४ २०००००० ० ०.००
हकुईचोक देखी दन्क्षण कुलो सनमायण १०००००० ० ०.००
अक्रहिौली िडक कालोपते्र सनमायण २१६७७१३ ११६४४७३ ५३.७२
ििमपिु ५ नं. लाईन िडक स्रोवनती ७००००० ० ०.००

ज्ञावती कोहािको घि देखी पन्िम तिय  िडक स्तिोवनती  घोडपाली ५००००० ० ०.००
िबनुी मेन िडकबाट पन्िम वप.सि.सि गने कार्य ५००००० ० ०.००
कल्भटय सनमायण हकुई ५००००० ० ०.००
पशु कार्ायलर् देन्ख कसशर्ा िडक िम्म कालो पते्र गने कार्य ६८८०५४ ६७०६४८ ९७.४७
िेक्िहिा िडक सनमायण गने कार्य २०००००० ० ०.००
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बजाि के्षत्रमा लहिे बवत्त जडान अल्र्ा. ७००००० ४३७६२० ६२.५२
िडक बत्ती व्र्िस्थापन ६५९००० ९९०४४ १५.०३
नगिके्षत्र सभत्रका वबद्यतु ताि पोल स्थानावतिण  अल्र्ा. १४०२६५४ ० ०.००
ट्रास्ििमि  खरिद  तथा व्र्िस्थापन ८००००० ० ०.००
देिागाउ वपडुिा घोलामा तटबवि गने कार्य ४००००० ० ०.००
िािन खण्डा घोलाको कच्ची तटबवि सनमायण कार्य ८००००० ० ०.००
झिही खोला ििििाई कार्यक्रम १५००००० ० ०.००

नगिपासलका  परिििमा  खानेपानी मोटि जडान तथा िचंालन ५००००० ४९६२५६ ९९.२५
खानेपानी टंकी सनमायण ि ब्र्िस्थापन  कार्य घनश्र्ामपिु १४००००० ० ०.००
खानेपानी टङ्की सनमायण तथा ब्र्िस्थापन  गने कार्य, िामग्राम-१४, 

अमिौट ५०००००० ० ०.००
खानेपानी टङ्की सनमायण तथा ब्र्िस्थापन  गने कार्य, िामग्राम-१८, 

ििमपिु ५०००००० ० ०.००
िाियजसनक खानेपानी सनमायण ( बदु्धचाेेक) अल्र्ा. १५००००० ० ०.००
सिचंाई बोरिङ्ग गने कार्य िडा नं. १८ १०००००० ० ०.००
सिचंाई बोरिङ्ग गने कार्य िडा नं. १७ ५००००० ४८२२४१ ९६.४५
नगिपासलका  परिििमा  खानेपानी टंकी सनमायण २५००००० ० ०.००
सिचंाई बोरिङ्ग गने कार्य िडा नं. ९ ५००००० ४८०२६८ ९६.०५
सिचंाई बोरिङ्ग गने कार्य िडा नं. ७ ५००००० ४८३५१८ ९६.७०
खानेपानी ब्र्िस्थापन  अल्र्ा. ६०९२४८ ० ०.००
िाताििण  कोष २०००००० ० ०.००
नगिपासलका  सभत्र सनमायण िम्पवन िडक हरिर्ासल प्रिद्धयन 

कार्यक्रम २०००००० ० ०.००
िाियजसनक शाेैचालर् सनमायण  ्बदु्ध चाेेक पिािी अल्र्ा. २११३२४१ ० ०.००
शौचालर् सनमायण िेडक्रि िोिार्टी  पिािी ५००००० ० ०.००
ल्र्ाण्डक्रिल िाईट व्र्िस्थापन  कार्य २०००००० ० ०.००

खिको छाना मकु्त गनअेसभर्ान कार्यक्रम (पार्प, जस्तापाता 
वितिण प्राविसिक ल.र्.को आिािमा रु. २० हजाि नबढने गिी) ४९४३९२५ ० ०.००
ििम पोखिी पाकय  सनमायण १०००००० ० ०.००
आिश्र्क पिुायिाि तथा अवर् सनमायण कार्य ३५७७६३७.६१ २५२३३१२ ७०.५३
आिश्र्क पिुायिाि तथा अवर् सनमायण कार्य ३७००००० ० ०.००
िभा गहृ सनमायण कार्य बहुिवषयर्ा १६६०००० ० ०.००
नगिपासलका  परिििमा  पाक्रकय गं स्थल सनमायण ५००००० ० ०.००
जाेैिहिी पाकय  (बाल उद्यान) िामाग्री खरिद २०००००० ० ०.००
कविस्तान ताि बाि गने कार्य िामग्राम १३ ३००००० ० ०.००
जाेैिहिी पाकय  सनमायण पाेेखिापाली  अल्र्ा. १०००००० ० ०.००
माछा पोखिी सनमायण  (५० प्रसतशत अनदुान) ५००००० ० ०.००
माछा पोखिी सनमायण  (५० प्रसतशत अनदुान) ५००००० ० ०.००
हाटिजाि ब्र्िस्थापन  िडा नं १७ अल्र्ा २०००००० १२९७९८० ६४.९०
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खेलकुद पिूायिाि वबकाि कार्यक्रम (स्टेक्रडर्म) िडा नं. ४ ५०००००० ५७०००० ११.४०
िामग्राम स्तपुा के्षत्र िौवदसर्यकिण गने कार्य ० ० ०.००
िामग्राम स्तपुा के्षत्र िौवदसर्यकिण गने कार्य ० ० ०.००
िाियजसनक जग्गा पक्रहचान ििंक्षण, िम्िद्धयन ि ब्र्िस्थापन  

अल्र्ा. ० ० ०.००
ममयत िम्भाि कोष ४०००००० ० ०.००
लोकतान्वत्रक चोकमा लोकतान्वत्रक स्तम्भ सनमायण अल्र्ा. २०००००० ० ०.००
हाटिजाि ब्र्िस्थापन  गने कार्यक्रम  १७ पटखौली लागत 

िहभागीता ३००००० ० ०.००

बाल बदु्ध मसुतय स्थापना िामग्राम स्तपु विश्राम गहृ अगाडी उजैनी २०००००० ० ०.००
भगिती मन्वदि िमयशाला सनमायण कार्य १७ १०००००० ९७६४८७ ९७.६५
बदु्धचोक परििि व्र्िस्थापन  गने कार्य ५००००० ० ०.००
स्काउट भिनको पिूायिाि ब्र्बस्थापन   िामग्राम २००००० ० ०.००
पोखिीमा घाट बनाउने िकु्रौली ० ० ०.००
हडैर्ा पोखिी पाकय  सनमायण १०००००० ० ०.००
ट्राक्रिक ब्र्िस्थापन ३९६६०० ३९०००० ९८.३४
पाल्ही बहुमखुी क्र्ाम्पि भिन सनमायण ३७००००० १५७०९१२ ४२.४६
जौिहिी पाकय  सनमायण कार्य पोखिापाली ३३४८९३२ ० ०.००
िामदुासर्क  विद्यलर्लाई  आिस्र्कतामा  आिारित भौसतक  

िवुििा िहार्ता  (  िङिोगन,  तथा भिन, कक्षा कोठा, िसनयचि, 

खेलमदैान ,घेिाबाि, शौचालर् , खानेपासन आक्रदको मिमत िभंाि /  

नर्ा सनमायण)  (नगि सशक्षा िसमसतको सनणयर्अनिाि  विद्यलर्गत 

विसनर्ोजन गने) ३१७५००० ० ०.००
िाम जानकी मवदीि बाउवड्री सनमायण ८००००० ७९७७२७ ९९.७२
हरित विद्यालर् कार्यक्रम ८००००० ८००००० १००.००
सिचंार् आर्ोजनाको गरुुर्ोजना अल्र्ा ६१४१६८ ० ०.००
कुनिाि िामजानकी मकं्रदि सनमायण २१००००० ११६४९०१ ५५.४७
ििस्िती प्रा.वि बिािी देिगािको अििुो भिन सनमायण १३००००० १२६९६५७ ९७.६७
पर्यटकीर् भिनको कम्पाउण्िाल  सनमायण, उजैनी ८००००० ० ०.००
बन देबी पाकय  ब्र्िस्थापन  कार्य जमिुाड १३००००० ० ०.००
पिािी हाटिजाि मदििा व्र्िस्थापन  गने कार्य ३६८१०२ ३५२९४२ ९५.८८
क्लक टािि -घण्टा घि- सनमायण अल्र्ा. ४६००००० ० ०.००
प्रकोप ब्र्िस्थापन  कोष २०००००० ० ०.००
बनदेिी मन्वदि के्षत्र िवुदरिकिण गने कार्य ५००००० ४८३१२० ९६.६२
अमििन स्िास््र् चौकीमा ल्र्ाब िेिा स्थापनाको लासग 

व्र्िस्थापन  खचय ५००००० ० ०.००
उत्तम बालक्रहत माध्र्समक विद्यालर् उजैसनको कम्पाउण्डिाल  

सनमायण अनदुान ७००००० ० ०.००

Welcome Board  ( नगिपासलका  सिमानामा  ) जडान गने कार्य १२५०००० ० ०.००
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पचगांिा किस्थानमा पिूायिाि  सनमायण ८००००० ६२०९०६ ७७.६१
ििमपिुमा  खेल मदैान सनमायण अल्र्ा. ० ० ०.००
अमििन िेडक्रि भिन सनमायण अमिौट ३५६५६९ ० ०.००
जनता मा.वि लन्क्ष्मपिु बाउण्ड्रीिाल  सनमायण िडा नं. १० १०००००० ० ०.००
हकुई क्रहमाली बाटोको मन्वदि व्र्िस्थापन ३००००० २९३०६० ९७.६९
वबसभवन स्थानमा बदु्ध मसुतय स्थापना ि ब्र्िस्थापन  अल्र्ा. १०००००० ० ०.००
भ्र्ाक्िीन  कोल्ड चेन केवर स्थापना एिम ब्र्िस्थापन ० ० ०.००
िेडक्रि भिन सनमायण ५००००० ० ०.००
जौिहिी पाकय  सनमायण ४०००००० ८५१७५४ २१.२९
व्र्ििार्ीक  भिन तथा बाल उद्यान पाकय  सनमायण शावतीचौि 

सशशमघािी ३०००००० ० ०.००
पाकय  सनमायण गने कार्य ,िडा नं. २ ० ० ०.००

आखा सशविि ५०००० ० ०.००
खेलकुद िामग्री वबतिण  अल्र्ा १००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् सनमायण ८००००० ० ०.००
िण्डा गाउ िाट पिुय सति कपसिहिा िाटो सनमायण गने ३००००० ० ०.००
िहुिाक्रटकि गाउ देन्ख उत्ति पन्िम नर्ाँ वपच बाटो िम्म बाटो 
स्तिोवनती गने कार्य ५००००० ० ०.००
र्िहाकको खेत देन्ख सििा दन्क्षण कुलोको िार्डबाट  कृवष िडक 

सशक्षा कार्ायलर् जाने बाटाेे देन्ख िािण खण्डा िमर् १७१००० ० ०.००
नर्ाँ कृवष िडक िेखांकन िहुिाक्रटकि गाउँ पन्िम ३००००० ० ०.००
मसु्लीम मागय को िाटो सनमायण गने ४००००० ० ०.००
िामदुासर्क  भिनको बाटोको पिूायिाि व्र्िस्थापन  कार्य २००००० ० ०.००
वबद्यतु पछाडी िडक स्तिोवनती कार्य १००००० ० ०.००
आिश्र्कता अनिुाि पिैू िडामा नाला सनमायण गने २००००० ० ०.००

िण्डा गाउ देखी दन्क्षण ि िहुिाटीकि  गाउ िम्म िडक ममयत कार्य ० ० ०.००
नर्ाँ कृवष िडक िेखाङ्कन ( परििाि सनर्ोजन पन्िमको कुलोबाट ) 

िहुिाक्रटकि ० ० ०.००
िहुिाक्रटकि अििुो नाला सनमायण ४००००० ३८५७६३ ९६.४४
सशक्षा टोल बाटो ममयत कार्य ४००००० ० ०.००
बाटो ममयत पिैु िडा ३५०००० १४३७३५ ४१.०७
िडक ममयत कार्य पिैु िडा ४००००० ० ०.००
पिैु िडामा पोल बत्ती जडान ि ममयत १५०००० ० ०.००
वबजुली बत्ती जडान कार्य ५०००० ० ०.००
सिचाई ब्र्िस्था िण्डा २००००० ० ०.००
नाला सनमायण िहुिाक्रटकि ० ० ०.००
अििुो नाला सनमायण िहुिाक्रटकि अल्र्ा ३८०००० ० ०.००

हजाि क्रदनको आमालाई पोषण िामग्री वितिण कार्यक्रम १००००० ० ०.००
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िडा कार्ायलर्को भिन सनमायण ५००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर्को  िसनयचि तथा क्रिक्चिय १००००० ० ०.००
हाट िजाि टोलमा डे्रनय ममयत तथा स्लेब सनमाणय २००००० ० ०.००
कासलका टोलको िेकु शाहको घिदेन्ख लगन अग्रहिी अििुो िाटो 
वप.वप.िी. ढलान ि स्लेब १५०००० १३८१३२ ९२.०९
िटो ममयत  िभंािको लासग ग्राभेल ि माटो ३००००० २९१९२९ ९७.३१
अिििको घि देन्ख मदििाको कुना िम्म नाला सनमायण ि 
सनजामदु्दीन अविािी तथा वबजर् जार्ििालको  जग्गा सनि कल्भटय 
मिम्मत ि नाला स्लेब सनमायण ३००००० २८९९८७ ९६.६६
कवहै हलिुाईको घि देन्ख विनोद कहाि/ििोज कहािको घि िम्म 

बाटोमा वप.सि.सि ढलान गने कार्य २००००० १८८८३९ ९४.४२
िगंम टोल अलाउक्रद्दन अिंािीको घिदेन्ख असमत सगिीको घििम्म 

िाटो वप.वप.िी.ि नाला आि.सि.सि ढलान ४००००० ३८७२३४ ९६.८१
कासलका टोलको मेसतको घिदेन्ख िाजेश अग्रहरिको घििम्म िाटो 
वप.वप.िी. ढलान ४००००० ३८८८९७ ९७.२२
िगंम टोल िवतोषको घिदेन्ख हजितको घििम्म अििुो िाटो 
वप.वप.सि. ढलान १५०००० १०५५२० ७०.३५
िडक पिूायिाि व्र्िस्थापन  कार्य २५००० ० ०.००
विजुली बत्ती जडान २००००० १९८१२९ ९९.०६
वबद्यतु पोल ब्र्िस्थापन ० ० ०.००
जसमर्ा िैजाने आलेिदै िसं्था मदिशाको शौचालर्  तथा ममयत 

िभंाि १५०००० १४६५३१ ९७.६९
िगंम टोल दगुाय पवचार्न मन्वदि पिुायिाि ब्र्िस्थापन २००००० ० ०.००

मदििा अिविर्ा अन्जन्जर्ा ज्र्ाउल ओलमुको गमुज सनमाणय २००००० ० ०.००

पिैु िडा सिप मलुक तासलम ० ० ०.००
मदििा / हरि शशुील प्रा.वि.लाई खेलकुद िामाग्री वितिण १००००० ० ०.००

हरिशसुशल प्रावि का अध्र्नित छात्र ि छात्राहरु लाई डे्रि वितिण १००००० ९५५८२ ९५.५८
हरि शसुिल ि मरशाय लाई खेलकुद िामाग्री वितिण ० ० ०.००
पिैु िडा आखा सशविि १००००० ० ०.००
ओम शावती ज्ञान केवरको पिुय पट्टीको िाटो माटो पिुी गे्रभल गने 
क्रहमपाईप िमेत २५०००० ० ०.००

िघु गरुुङकोघि देखी अमि के्षत्रीको घि िम्म स्लेब ि ढलान िमेत ५००००० ० ०.००
घोडपासल टोलको कृवष िाटो देखी दसलत बस्ती िम्म माटो पिुी 
गे्रभल गने कार्य २००००० १८०६३० ९०.३२
ओम शान्वतटोलको निेवर भट्टिाईको घि देखी नािार्ण 

हरिजनको घि िम्म ि िामिेिकको  मोड देन्ख निेशको मोड िम्म 

िडक स्तिोवनती २००००० ० ०.००
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निेश चौििीको घि देखी नािार्ण हरिजनको  िम्म वप.सि.सि 

ढलान ३५०००० ० ०.००
िनुिल पिािी िडक खण्ड निसिहं िाहानीको घि अगाक्रड आि सि 

सि ढलान गने कार्यका लासग ५००००० ० ०.००
कालीमार् पथमा माटो िक्रहत ग्राभेल गने कार्य ३००००० ० ०.००
घोडपाली  चोक उत्ति प्रहिी कार्ायलर्जाने  बाटो पबूय नािार्ण 

कोहािको घिबाट उत्ति नािार्ण लोसनर्ाको घि िम्म िडक नाला 
ग्राबेल गने कार्य ३००००० ० ०.००
िनुिल पिािी िडक खण्ड निसिहं िाहानीको घिको पन्िम जाने 

िडक स्तिोवनती गने कार्य ४००००० ० ०.००
िडक ममयत कार्य २००००० १९३४२४ ९६.७१
िनुिल पिािी िडक खण्ड निसिहं िाहनीको घि अगाडी ब्लब 

पेसभङ्ग गने कार्य ० ० ०.००
पिैु िडा पोल बत्ती जडान १५०००० १४९३९९ ९९.६०
िनुिल पिािी िडक खण्ड निसिहं िाहानीको घि अगाक्रड 

रिटेसनङ्ग िाल सनमायण ३५०००० ० ०.००
खानेपानी पार्प वबस्ताि २००००० ० ०.००
िडक हरिर्ाली ब्र्िस्थापन  कार्य ३०६८२२ २४२३७९ ७९.००
ओम शान्वत चोक देन्ख वत्रलोकी कोहािको घि िम्म नाला ि स्लेब 

सनमायण ३००००० २९४०११ ९८.००
नाला ममयत कार्य लक्ष्मी परिर्ािको घि जाने बाटो २००००० ० ०.००
घोडपासल टोलमा स्लेब सनमाणय ४००००० ३८८७३२ ९७.१८
िंगम टोलको लासग नाला मासथ स्लेब  सनमायण गने कार्य २५०००० २२०९८५ ८८.३९
गणेश मन्वदिमा ट्रि सनमायण १५०००० ० ०.००
पिैु िडा ममयत िभंाि कार्य ० ० ०.००
मदििालाई  झ्र्ाल ढोका तथा िसनयचि ममयत ५०००० ० ०.००
हरि शशुील प्रा.वि. लाई कम्पाउवड िाल सनमायण २००००० ० ०.००

जलिार्ु परिियतन िम्बविी िचेतना तासलम २५०००० २४८७१३ ९९.४९
लघु उद्यम विकाि तासलम ५००००० ४९९२३४ ९९.८५
सिलाई कटाई तासलम १००००० ० ०.००
नेततृ्ि विकाि तासलम २५०००० २४८६०० ९९.४४
जेष्ठ नागरिक तथा एकल मक्रहला िम्मान कार्यक्रम २५०००० ० ०.००
खेलकुद िामग्री वबतिण ० ० ०.००

उपस्िास््र्  चौकी भिन उद्घाटन तथा िाियन्जनक िनुिुाई कार्यक्रम १००००० ९९५२५ ९९.५३
गरिब तथा विपवन परििािलाई  ग्र्ाि सिसलण्डि वितिण कार्यक्रम 

(७५ प्रसतशत अनदुान) ३५०००० ० ०.००
गरिब तथा विपवन परििािलाई  ग्र्ाि सिसलण्डि वितिण कार्यक्रम 

(७५ प्रसतशत अनदुान) ११६६६७ ० ०.००
िडा कार्ायलर् व्र्िस्थापन  गने कार्य ४००००० ० ०.००
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टोल विकाि मठमन्वदिमा  भाँडा कँुडा तथा डस्टवबन वितिण २००००० ० ०.००
स्िास््र् सशविि िचंालन ५००००० ० ०.००
िािा कृष्ण िडक स्तिोवनती गने कार्य ५००००० ४७७३७० ९५.४७
कृवष िडक िेखाङ्कन  बरैिहिा २००००० ० ०.००
ग्लोरिर्ि  मागय स्तिोवनती १००००० ९६७९५ ९६.८०
कृषी बाटो िेखांकन अल्र्ा २००००० ० ०.००
िडक स्तिोवनती न्जतपिु ४००००० ० ०.००
िाजु देिानको घि देखी नाला सनमायण कार्य, र्समलीटोल ० ० ०.००

पाेेल ताि जडान तथा पोल ताि ठाउँ िािी ब्र्िस्थापन  अल्र्ा ४००००० ० ०.००
खानेपानी िञ्चालन गनयको लासग पानी समटि वितिण गने कार्य 
(२५ प्रसतशत लागत िहभागीतामा ) २५०००० ० ०.००
िडक पोल िवत्त व्र्िस्थापन  कार्य पिैु िडा १५०००० ० ०.००
िडक वबजुली बत्ती जडान ५०००० ० ०.००
ढल सनमायण ७००००० ६८२४३७ ९७.४९
खानेपानी पार्प लार्न वबस्ताि कार्यक्रम अल्र्ा ४००००० ० ०.००
नाला सनमायण गने कार्य िडा नं. ४ ५००००० ४८८०८३ ९७.६२
ढल सनिमायण कार्य न्जतपिु १००००० ० ०.००
िािाकृष्ण मन्वदि ममयत तथा व्र्िस्थापन ० ० ०.००
ममयत िम्भाि गने कार्य ५०००० ० ०.००
कोटही माई मन्वदि व्र्िस्थापन ५००००० ० ०.००
डीहस्थान सनमायण १००००० ० ०.००
ममयत िम्भाि ५००००० ० ०.००
सिमेवट बेवच खरिद गने कार्य १५०००० ० ०.००
छठ मेला व्र्िस्थापन ० ० ०.००

िडा कार्ायलर् व्र्िस्थापन  तथा िार्कल स्टैवड सनमायण कार्य १५०००० ० ०.००

मक्रहला तथा बालिासलकालागी  उदघोषण तासलम ० ० ०.००
आखँा सशविि १००००० ० ०.००
दैसनक िब्जी मन्ण्ड ममयत िभंाि २००००० ० ०.००
मक्रहला तथा बालबासलका  लन्क्षत कार्यक्रम ० ० ०.००
ििििार् कार्यक्रम १५०००० ० ०.००
ट्राक्रिक ब्र्िस्थापन ५०००० ० ०.००
बालबासलकाका  लासग खेलकुद िामाग्री वितिण (िडा बाल 

क्लिहरुका लासग) १००००० ० ०.००
पसु्तकालर्कालागी  भिन सनमायण ० ० ०.००
पसु्तकालर् िसनयचि व्र्िस्थापन २५०००० ० ०.००
वबमल र्ादिको घि देन्ख िार्पाि िोड िम्म नाला तथा स्लेि 

सनमायण कार्यक्रम २२००००० ० ०.००
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िडक ममयत कार्य िडा नं.५ २००००० १९४५५४ ९७.२८
ड्रार्भि टोलमा वप.सि.सि. बाटो ढलान ५००००० ० ०.००
ममयत िभंाि गने कार्य अल्र्ा ० ० ०.००
िडक पोल बवत्त खरिद,ममयत ि जडान ३००००० ० ०.००
कुमािी मन्वदि, दगुाय पचंार्न मन्वदि ि खानेपानी ममयत िभंाि 

कार्यक्रम २५०००० २४३६५४ ९७.४६
खानेपानी ब्र्िस्थापन  ममयत तथ वबस्ताि अल्र्ा ५०००० ० ०.००
खानेपानी ममयत िभंाि कार्यक्रम ५०००० ० ०.००
एक घि एक रुख अल्र्ा ० ० ०.००
नाला स्लेि सनमायण कार्य कैलाि ठाकुिको घिदेन्ख मेन िोड िम्म 

बब्लु श्रीिास्तिको  घिदेन्ख मेन िोड िम्म ि रिजमान अविािीको 
घिदेन्ख मेन िोड िम्म २०००००० ० ०.००

लागु पदाथय तथा दबु्र्यिन िचेतना  तथा उपचाि कार्यक्रम २००००० १९९४४५ ९९.७२
िडा कार्ायलर् भिन सनमायण १०००००० ० ०.००
बाटो िेखाङ्कन तथा स्तिोवनती १३९६२४ २८७१० २०.५६
नाला तथा स्लेब सनमायण १५००००० ० ०.००
स्लेब सनमायण, वबताय टोल २५०००० २४३३२६ ९७.३३
िेक्िहिा जाने बाटो देखी ऐचािल जाने बाटो िम्म बाटो 
स्तिोवनती(ग्राभेल गने कार्य) ४००००० ० ०.००
नाला तथा स्लेब सनमायण कार्य ९११७१५ ० ०.००
िामजानकी (मन्वदि) अििुो भिन सनमायण ५००००० ० ०.००
जौिहिी मन्वदिमा ट्रस्ट सनमायण ५००००० ० ०.००
विसभवन बाटोहरुको नामाकिण गने कक्रक्रट बोडय १००००० ० ०.००

कोसभड १९ स्िास््र् िम्बविी चेतनामलुक तासलम १००००० ९९८९२ ९९.८९

िडास्तरिर्  बाल क्लबहरुलाई  खेलकुद तथा िचेतना कार्यक्रम १००००० ९७८९२ ९७.८९
कृवष अवनिाली तिकािी खेती तासलम १००००० ० ०.००
ििििार् कार्यक्रम १००००० ९१७०६ ९१.७१
बालमतै्री कार्यक्रम १००००० ९९३४१ ९९.३४

उनिच स्िास््र् चौकीकालागी स्िास््र् उपकिण ब्र्िस्थापन ३००००० ० ०.००
जमनुक्रहर्ा पोखिी मार्ादेिी  मन्वदिको अगाडी बाटो सनमायण , 

उजैनी २००००० ० ०.००
नाथु केिटको घि देन्ख मवुन ्र्ादिको घि िम्म िडक सनमायण, 

नौक्रडहिा ५००००० ० ०.००
ड्र्हुाि थान देन्ख कालो पते्र िडकिम्म ि कवहैर्ा टोलको अििुो 
िडक िमेत ढलान बदु्धिदेश टोल ३००००० २८८२२५ ९६.०८

छवनाको घि देन्ख मोस्तकीन घि िम्म माटो पिुी ग्राभेल गने कार्य ३००००० ० ०.००
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विजुली बत्ती बदु्ध चोकदेन्ख स्तपुिम्म िडक िौवदिीकिण  कार्य ९००००० ७८१७७१ ८६.८६
विद्यसुतर् पोल बत्ती ममयत तथा जडान गने कार्य १५०००० ० ०.००
खानेपानी पार्प  जडान कार्य ५००००० ० ०.००
खानेपानी ब्र्िस्थापन  पिैु िडा अल्र्ा ३९०७५२ ० ०.००
नौक्रडहिा िामदुासर्क  भिनमा शौचालर् तथा हेवड पम्प जडान 

कार्य १००००० ९९३०९ ९९.३१
ईनािको स्थानमा प्रसतक्षालर् ि शचैालर् सनमायण ७ ४००००० ३८३४२१ ९५.८६
मार्ादेिी  मन्वदि सनमाणय ३९०७५२ ० ०.००
जमनुक्रहर्ा पोखिीको उत्तितिय  िमयशाला सनमायणको लासग माटो पनुे 
रिटेसनङ्ग िाल सनमायण, उजैनी ३००००० ० ०.००
कार्ायलर् भिन व्र्िस्थापन १००००० ९९१०१ ९९.१०
जमनुक्रहर्ा पाेेखिीकाेे िवुदिीकिणका  लासग रिटेसनङ िाल ि 
वबचमा मार्ादेवि मन्वदि सनमायण कार्य १२००००० ० ०.००
कार्ायलर् व्र्िस्थापन १५०००० ० ०.००
नौक्रडहिा गाउँको छटघाट व्र्िस्थापन  ि शौचालर् सनमायण २००००० ० ०.००

लोहिडामा  अििुो िमयशाला सनमायण ३००००० २९२९९१ ९७.६६
अििुो िमयशाला सनमायण बकुैण्ठपिु ३००००० २९१७३६ ९७.२५
आिािभतु विद्यालर् लोहिडालाई  असत आिश्र्क कार्ायलर् 

व्र्िस्थापन  गनयका लासग कम््र्टुि खरिद २००००० ० ०.००
उनिछ पिुन केिटको घिदेन्ख िामबेलािको   घििम्म नाला 
सनमायण ६००००० ० ०.००
िनश्र्ामपिु  गाउँमा िडक ग्राभेल गने कार्य १००००० ० ०.००
बकुैण्ठपिु सिचाई बोरिगं देन्ख हरि नािार्णको  घि िम्म ग्राभेल ि 
माटो पनुे कार्य १००००० ० ०.००
लोहिडा िाजेश सगिीको घिदेन्ख उमेश भिको घििम्म िडक 

सनमायण २००००० ० ०.००
चम्कीपिु बदु्धीिाम केिटको घिदेन्ख मने बाटो िम्म पी िी िी  
ढलान ि नाला १५००००० ० ०.००
पिैु िडामा वबजुली बत्ती जडान कार्य २००००० ० ०.००

बालबासलका  ि र्िुाहरुलाई  खेलकुद िामाग्री वितिण १००००० ४५००० ४५.००
मक्रहलाहरुलाई  सिपमलुक तासलम १००००० ० ०.००
किमनैी अििुो िमयशाला सनमायण ४००००० ० ०.००
जोकिाि क्रडउहाि कासलमाताको  थान ब्र्िस्थापन १००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् कम्पाउण्डिाल  सनमायण अल्र्ा ५००००० ० ०.००
िाईकल स्टेण्ड सनमायण २५०००० ० ०.००
लसलतपिु कृष्ण मन्वदि िमयशाला ्लास्टि तथा िङ्ग िोगन २००००० ० ०.००
वपपिक्रहर्मा  नाला सनमायण ५००००० ० ०.००
िडक ममयत  कार्य १००००० ९६६६७ ९६.६७
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जाेेकिाि गल्ली बाटाेे  वपसिसि ढलान २००००० ० ०.००
ललीतपिु अििुो कृवष िडक सनमायण ५००००० ४८४२०४ ९६.८४
जोकिाि गल्ली बाटो वप.िी.िी ढलान गने कार्य ४००००० ० ०.००
िवतपिुबाट  लसलतपिु जाने पिुानो कृवष िडक सनमायण ४००००० ० ०.००
पिैु िडामा पोल बत्ती ममयत तथा जडान १५०००० ० ०.००
बोरिङ्ग जडान ३५०००० ० ०.००
हेण्ड पार्प जडान ३००००० ० ०.००
मििसलर्मा  छठ घाट सनमायण ५००००० ० ०.००
श्री जनता आिािभतु विद्यालर् जोकिाि कम्पाण्ड िाल सनमायण २००००० ० ०.००
िाविर् मा.वि. किमनैी कम्पाउण्डिाल  सनमायण ३००००० ० ०.००
पाेेखिीकाेे घाट सनमायण - रिटेसनङ िाल सनमायण ४५०००० ० ०.००
जेष्ठ नागरिक लाई िम्मान कार्यक्रम,पिैु िडा २००००० ० ०.००
िाल क्लब िचेतना कार्यक्रम,पिैु िडा १००००० ९७१८० ९७.१८
अििुो िमयशाला सनमायण ३६७७०९ ३५९५५८ ९७.७८
श्री जवता मा.वब. लक्ष्मीपिु ममयत कार्य १००००० ० ०.००
श्री िाजेश्विी प्रा.वब नदिा ममयत कार्य १००००० ० ०.००
लकंहिामा सशि मन्वदि सनमायण कार्य, लकंहिा १००००० ० ०.००
मवंझरिर्ा अििुो िमयशाला सनमायण २००००० १९४५७३ ९७.२९
िडा कार्ायलर्मा  िाईकल स्टैण्ड १५०००० १४४१४३ ९६.१०
मक्रहला भिन ममयत, लक्ष्मीपिु २००००० ० ०.००
िाईकल स्टेण्ड सनमायण १००००० १००००० १००.००
िडा कार्ायलर्मा  िसनयचि खरिद १००००० ० ०.००
िडक स्तिोवनती गने कार्य पजंाबीको घि देखी उमेश ठाकुिको घि 
िम्म ३००००० ० ०.००
श्री कृषणको मन्वदि देन्ख विििाजको घि िम्म नदिा िडक स्ति  

उवनती  गने कार्य २००००० ० ०.००
लक्ष्मीपिुमा  हंििाज चौििीको घि देन्ख छेदी चौििीको घि िम्म 

लक्ष्मीपिु अििुो आि िी.िी ढलान १००००० ० ०.००
लकंहिामा कृपानवद चौििीको घि देन्ख बाबिुाम भिको घि िम्म 

लकंहिा िडक स्ति  उवनती  गने कार्य २००००० ० ०.००
लकंहिामा हर्मु पाईप  खरिद  गने कार्य, लकंहिा १००००० ० ०.००
लकंहिामा हरि नािार्ण चौििीको खेत देन्ख िाजु सतिािीखेत 

िम्म लकंहिा कृवष िाटो सनमायण कार्य ४००००० ० ०.००
लक्ष्मीपिुमा  िामक्रकशनुको घि देन्ख विनोद चौििीको घि िम्म 

लक्ष्मीपिु िडक स्तिउवनती  गने कार्य ४००००० ० ०.००
िजैनाथ कुमीको घि देन्ख ठागे चौििीको घि देन्ख िमेश र्ादिको 
घि िम्म नदिा  िडक स्ति  उवनती  गने कार्य ८००००० ० ०.००
नौक्रडहिा गाउ देन्ख िनई जोक्रडने िाटो िम्म (नौक्रडहिा ) िडक 

स्ति  उवनती  गने कार्य ५००००० ० ०.००
िडक िेखांकन गने कार्य  नौक्रडहिा देखी हकुई िम्म ४००००० ० ०.००
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नाटे चोििीको घि देन्ख दसलत टोल िम्म नदिा िडक स्ति  

उवनती  गने कार्य ४००००० ० ०.००
मवंझरिर्ामा  िािेश्र्ामको  घि देन्ख पाियतीको घि िम्म मवंझरिर्ा 
िडक स्तिोवनती  गने कार्य ३००००० २९४०६७ ९८.०२
िडक ित्ती ममयत तथा जडान,पिैु िडा २००००० ० ०.००
िडक स्तिउवनती ढल सनकाशा तथा सनमायण ११५०००० ११२३४५९ ९७.६९
बाउवड्री सनमायण तथा माटो पनुे कार्य १००००० ० ०.००
मवंझरिर्ामा  चचयको पछाडी किस्थानको जग्गामा मात्र ताििाि 

गने कार्य १५०००० ० ०.००

आखाँ सशसशि १५०००० ० ०.००
बालबासलकाकालागी  खेलकुद िामाग्री वबतिण १००००० ० ०.००
मक्रहलाकोलागी  सिपमलुक तासलम १००००० ० ०.००
मक्रहला भिन सनमाणय (जमिुाड) ९५०००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् परिििमा  माटो पनुे तथा िाल सनमायण २४१७४० २३३७५६ ९६.७०
िासनपाकडमा  िभा हल सनमायण ९९५००० ० ०.००
अििुाेे िडा कार्ायलर् भिन सनमायण ११००००० ९३२९७५ ८४.८२
िडा कार्ायलर्कालागी  िसनचयि तथा िसनयसिगं २००००० १९९००४ ९९.५०
कृवषयबाटो (जमिुाड महामार्ा  जोड्ने बाटो देन्ख दन्क्षण कसिर्ा 
िम्म ३००००० ० ०.००
िडक ममयत िभंाि कार्य १००००० ० ०.००
ममयत िभंाि कार्य  अल्र्ा १००००० ० ०.००
िडकपोल बवत्त खरिद ि ममयत कार्य १५०००० ० ०.००
तटिविन सनमायण भमुक्रह खोला िासनपाकड ९००००० ८७९०११ ९७.६७
खानेपानी पाईपमा माटो पनुे कार्य िासनपाकड ३५०००० ० ०.००

कोटहीमाई मवदीिको पखायलमा ्लास्टि तथा व्र्िस्थापन  कार्य ३५०००० १५९२४१ ४५.५०

िडा कार्ायलर् परिषिमा  ट्रि सनमाणय तथा विविि व्र्िस्थापन ४००००० ० ०.००

आखँा सशविि िचंालन,पिैु िडा १००००० ० ०.००
छठ पजुा ि अवर् विविि कार्यक्रम ० ० ०.००
िुटिल खेल िक्रहत खेलाक्रडहरुलाई  डेि् वितिण २५०००० ० ०.००
िनुौलो १००० क्रदनको आमाहरुलाई  पोषण कार्यक्रम २००००० १९७३३१ ९८.६७
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िडा अध्र्क्ष स्तरिर् टेि्किटु वितिण कार्यक्रम ििस्िती मा.वि. ४५०००० ० ०.००
विद्याथीहरुलाई  बेसिक कम््र्टुि तासलम १००००० ० ०.००
िडाबािीलाई  पानीको क्रिल्टि वितिण ५००००० ० ०.००
नागरिकहरुको स्िास्थर् पिीक्षण सशविि तथा औषिी वितिण 
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कृवष िडक िेखांकन,पिैु िडा २००००० ० ०.००
िडक पोल बत्ती जडान पिैु िडा १५०००० ० ०.००
नहकुल ्निानकाेे घिदेन्ख दक्षीण जाने हुलाकी बाटाेेिम्म  

नाला  सनमायण गने कार्य ६००००० ५८६०७६ ९७.६८
िामदुासर्क  भिनमा ट्िार्लेट सनमायण कसिर्ा ० ० ०.००
िामदुासर्क  भिन कसिर्ामा ट्िार्लेट सनमायण १६०००० ० ०.००
मक्रहला परुुष ट्िार्लेट बाथरुम सनमायण िामजानकी मन्वदि ठुलो 
कुनिुाि ३५०००० ० ०.००
ममयत िम्भाि गने कार्य ० ० ०.००
िामजानकी मनं्वदि ककय ट पाता तथा ट्रस्ट सनमायण गने कार्य, ठुलो 
कुनिाि ३००००० ० ०.००

िामजानकी मन्वदिमा ककय टपाता छाउने क्रकतयन मण्डलीको लासग ० ० ०.००
अििुो िमयशाला सनमायण िामजानकी मन्वदि ठुलो कुनिुाि ५००००० ० ०.००

कृवष अध्र्न तथा अिलोकन भ्रमण ० ० ०.००
जनता आिािभतु विद्यालर्लाई  अटो रिक्िा खरिदका लासग शियत 

अनदुान ५५०००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् व्र्िस्थापन ३००००० ० ०.००
िडक ममयत कार्य अल्र्ा ५००००० ० ०.००
िानो कुनिािको महामार्ा  बाटो पन्िम तिय  देन्ख प्रकाश चौििीको 
घि िम्म कालो पते्र गने कार्य ० ० ०.००
खोला पािी जगदीशको खेत देन्ख जवत्रीको खेत िम्म माटो पिुी 
ग्राभेल कार्य गने ३००००० ० ०.००
ग्राभेल गने कार्य पिैु िडा ३५०००० ० ०.००
िानो कुनिुािको महामार्ा  बाटो देन्ख पन्िम तिय  प्रकाश चौििीको 
घि िम्म बाटोमा माटो पिुी ग्रािेल कार्य गने ६००००० ० ०.००
िडक पोल बत्ती जडान कार्य २५०००० ० ०.००
पाडाक्रटकिडमा  िहेको मन्स्जद ममयत ५००००० ० ०.००
श्री जनता आिािभतु विद्यालर् व्र्िस्थापन ० ० ०.००
िातौ बक्रहनिाि मन्वदिको कम्पाउण्ड िाल सनमायण ५००००० ० ०.००

जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग िम्मान कार्यक्रम १००००० ० ०.००
हजाि क्रदनका आमालाई पोषण कार्यक्रम १००००० ० ०.००
खेलकुद कार्यक्रम २००००० ६५००० ३२.५०
िांस्कृसतक जगेनाय कार्यक्रम १००००० १००००० १००.००
काली मन्वदि ममयत तथा िङ्ग िाेेभन १००००० ९७५२९ ९७.५३

जनता आिािभतु विद्यालर् पिायिलमा  िार्कल स्टाण्ड सनमायण १००००० ९१०४८ ९१.०५
अमिौट िेडक्रि भिन सनमायण ५००००० ० ०.००
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अक्रहिौलीमा  िमयपण सिर्ोन चचयको पखायल सनमायण तथा हैण्डपाईप 

जडान १००००० ० ०.००
ऐचािलमा  जनता आिािभतु विद्यालर्को बाल वबकाि कक्षाको 
िदुृढीकिण २००००० १९५३४६ ९७.६७
ऐचािल पिुय गाउँमा कल्भटय सनमायण तथा िडक स्तिोवनती गने 
कार्य अल्र्ा २०००००० ० ०.००
श्रीनगि िोमई लोिको घिदेन्ख पिायिल गाउँ जाने बाटोको िडक 

स्तिोवनती ३००००० ० ०.००
ऐचािलमा  सशि कुमाि चौििीको घिदेन्ख नवदे र्ादिको 
घििम्मको िडक स्तिोवनती १००००० ९०२३७ ९०.२४
भिुनुापिुमा  ऋवषिाम वर्ौपानेको घिदेन्ख मनुताज अलीको 
घििम्मको िडक स्तिोवनती २००००० ० ०.००

पत्थिदेिाको  सभत्री िडकमा ब्लक पेसभङ्ग तथा नाला सनमायण ३००००० २८६४७७ ९५.४९
अमिौट सभवत्र बाटोमा अििुो ब्लक पेसभङ्ग (ििेुदाि चौििीको 
घिदेन्ख ओम प्रकाश कलिािको घििम्म) १०००००० ० ०.००
भिुनुापिुमा  र्िहाक समर्ाको घिदेन्ख लक्ष्मण र्ादिको 
घििम्मको िडक स्तिोवनी १००००० ० ०.००
अमिौटको सभत्री गाउँमा अििुो नाला सनमायण ( सशि थापाको 
घिदेन्ख कृवष िडक जोडने बाटो िम्म) १०००००० ९७७३८८ ९७.७४

श्रीनगिमा दगुाय मन्वदिदेखी ििरै्ा घोलिम्मको  अििुो िाटो ममयत १००००० ९७६४३ ९७.६४
अमिौटमा र्वरदेि चौििीको जग्गादेन्ख १० कठ्ठा जोडने बाटोको 
िडक स्तिोवनती ३००००० ० ०.००
ट्राविििमि स्थानावतिण ४००००० ० ०.००
पिायिलमा  िडा स्तिीर् िाल उद्यान सनमायण ५००००० ० ०.००
श्रीनगि दगुाय मन्वदि परििि ताििाि ३००००० ० ०.००
पिायिलमा  हडैर्ा पोखिीमा छठघाटको सनमायण २००००० १९५३५२ ९७.६८
ऐचािलमा  कोटहीमाई मन्वदिमा ट्रस्ट सनमायण तथा हैण्डपाईप 

जडान १५०००० ० ०.००
डैनहिामा  सशिमन्वदि ममयत २००००० ० ०.००
जनता मा.वि.डैनहिाको बाल वबकाि कक्षाको िदुृढीकिण २००००० ० ०.००
श्रीनगि बिपाकय  ममयत िम्भाि तथा बजाि व्र्िस्थापन १००००० ९७६६३ ९७.६६

छठ घाट व्र्िस्थापन १००००० ५०००० ५०.००

र्िूा खेलकूद कार्यक्रम तथा खेलकूद िामाग्री खरिद, िांस्कृसत 

जगेनाय कार्यक्रम तथा अपागहंरुलाई  िम्मान कार्यक्रम २५०००० ० ०.००
जेष्ठनागरिक, दसलत जेष्ठनागरिक, एकल मक्रहला , विििा मक्रहला ि 
स्ििेिीकालाई  िम्मान कार्यक्रम ३००००० ० ०.००
मक्रहला प्रितुी गहृ अििूो भिन सनमायण सघनहा १००००० ० ०.००
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चौतािी ममयत िकु्रौली १५०००० ० ०.००
सिकाई अध्र्र्न केवर भिन झ्र्ाल ढोका व्र्िस्थीत ि िामाग्री 
खरिद गनय २००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर् भिन ममयत िम्भाि १५०००० ० ०.००
िडक ममयत पिैु िडा ५००००० ० ०.००
नाई मागय, कृवष मागय ि घनश्र्ाम कोर्िीको घि देन्ख िडा नं. १६ 

सिमाना नदी िम्म बाटो ढलान ८००००० ० ०.००
िमर्माई  पथ बाटो स्तिोवनती २००००० ० ०.००
क्रडघिलमा  वप.सि.सि. ढलान, उमिािको घि देन्ख र्रीशको घि 
िम्म वप.सि.सि. ढलान ि मदििा जाने बाटो) ० ० ०.००
िडक गाभयल गने कार्य १००००० ० ०.००
ननई गाउंको अििूो बाटो कालोपते्र गने ८००००० ० ०.००
िकू्रौली खानेपानी िडक सनमायण कार्य ९००००० ० ०.००
क्रडघिल वप.वप.सि. ढलान उमिािको घि देन्ख र्रीिको घि िम्म 

वप.वप.सि. ढलान ३००००० ० ०.००
िकू्रौली वपच देन्ख क्रडघिल गाउंको वपच िम्म बाटो सनमायण ४५०००० ४२९९५८ ९५.५५
कििला पथ बाटो ग्रािेल गने कार्य ३००००० ० ०.००
किबला पथ बाटो सनमायण कार्य ३००००० २६४६१७ ८८.२१
िडक पोल बत्ती ममयत तथा नर्ां जडान २००००० ० ०.००
डीप बोरिगं जडान सघनहा उत्ति टोलमा ५००००० ० ०.००
प्रहिी विट टँक्रक सनमायण हकुर् चौक १००००० ० ०.००
कबिीस्तान सघनहा तािबाि गने २५०००० ० ०.००
र्िूा क्लब खेलकुद िामग्री वितिण १००००० ० ०.००
छठ पिय तथा विविि मेला व्र्िस्थापन ,पिैु िडा २००००० ० ०.००
जेष्ठ नागरिकलाई  पौविक आहाि वितिण,पिैु िडा २००००० ० ०.००
तोनिा प्रहिी चौकीमा प्रसतक्षालर् सनमायण १५०००० ० ०.००
क्रहमाली सनमाविकाेे  मासथल्लाेे  तल्लामा वपलि तथा भर्ायग 

सनमायण २००००० १९१५८१ ९५.७९
हकुर्/िकु्रौलीमा िेडक्रि अििुो भिन सनमायण २००००० ० ०.००
जनता मा.वि िकु्राेैली भिन ममयत कार्य १००००० ९७६९२ ९७.६९
िड कार्ायलर्मा  िसनयचि तथा क्रिक्चिय १००००० ० ०.००
स्िास््र् चौकी कार्ायलर्मा  िसनयचि तथा क्रिक्चिय १००००० ० ०.००
िडक ममयत िम्भाि, पिैु िडा १००००० ० ०.००

िसुनर्ानी टोलमा नाला सनमायण तथा िडक वप सि सि ढलान,तोनिा १०००००० ० ०.००
िडक ग्राभेल ४००००० ३८८५२४ ९७.१३
हकुईको लासग ह्यमु पार्प खरिद ३००००० ० ०.००

िडा कार्ायलर् देन्ख १० न िडा िम्म िडक ममयत ग्राभेल,हकुई ३००००० ० ०.००

तोनिा प्रहिी चौकी देन्ख हकुई िम्म िडक ग्राभेल तथा ममयत ४५०००० ० ०.००
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हकुई ३ गाउँ सभत्र िडक वप सि सि ढलान ५५०००० ५३३६०६ ९७.०२
लालपाटी  गाउँ सभत्र िडक वप सि सि ढलान ५००००० ० ०.००
जमसुनर्ा िडक वप सि सि ढलान ८००००० ७७७९९६ ९७.२५
क्रहमाली विद्यालर् िडक खण्डमा नाला सनमायण ६००००० ० ०.००
पोलबती खरिद तथा ममयत कार्य,पिैु िडा २००००० ० ०.००
पजिकट्टीमा अििुो सिचाई बाि सनमायण ३००००० २८७७७२ ९५.९२
िाियजसनक सिचाई कुलो ममयत,पिैू िडा ४००००० ० ०.००
सिचार् कुलाेेमा िार्िन सनमायण १५०००० ० ०.००
सिचाई कुलो ममयत जमसुनर्ा ४००००० ० ०.००
ह्यावड पार्प जडान २००००० ० ०.००
नर्ा िडक सनमायण - १६ जमसुनर्ा अल्र्ा ३००००० ० ०.००
निदगुाय प्राविकाेे अििुाेे गेट सनमायण १००००० ० ०.००
क्रहमाली सन मा वि मा पिुायिाि सनमायण,हकुई ३००००० ० ०.००
छठ पाेेखिी िँिक्षण ममयत १५०००० ० ०.००
देिगाँि स्िास््र् चौकी कार्ायलर् ब्र्िस्थापन  अल्र्ा १००००० ० ०.००
जेष्ठ नागरिक एकल मक्रहला,वबििा ि अपागहंरुको िम्मान 

कार्यक्रम पिैु िडा ५००००० ४८७६७१ ९७.५३
१००० क्रदन को आमाहरुलाई  पोषण कार्यक्रम १००००० ० ०.००
िाताििण  तथा ििििाई जनचेतना कार्यक्रम पिैु िडा ५०००० ० ०.००

स्िास््र् चौकी देिगांिमा स्िास््र् िामग्री खरिदकालागी अनदुान १००००० ० ०.००
िा.देिगांि ६ अििुो दगुाय मन्वदि सनमायण १५०००० ० ०.००
बिािी िम्हदेि स्थलको भिन सनमायण ४००००० ० ०.००
महुिािी मदििा भिन सनमायण १००००० ९७३९० ९७.३९
नेपाल िेडक्रि िोिाईटी  उपशाखा पटखौली कार्ायलर्मा  कमपाउण्ड 

िाल सनमायण १००००० ० ०.००
वपपिक्रहर्ा  खाेेप केवर अििुाेे भिन सनमायण २००००० १९४२८९ ९७.१४

पटखौली कोटही माई मकं्रदिको अििुो कम्पाउण्ड िाल सनमायण ४००००० ० ०.००
महुिािीमाम  थारु मक्रहला भिनमा ्लास्टि गने कार्य २००००० ० ०.००
िडा कार्ायलर्मा  िसनयचि तथा क्रिक्चिय ५०००० ० ०.००
िडक ममयत िम्भाि पिैु िडा २००००० ० ०.००
वपपिहीर्ा  किस्थान पिूय वपडुिा िम्म जाने िडक स्रोवतनी गने 
कार्य १००००० ९७५९९ ९७.६०
बािा वपपिक्रहर्ा  िडक देन्ख वपडुिा खोला िम्म जाने िडकमा 
ग्राभेल,िा.देिगांि ५ २५०००० ० ०.००
देिगांिमा गोिाई मागयमा अििुो पी.िी.सनमायण १५०००० ० ०.००
देिगांिमा सचिाग असलको घि देन्ख भोनु केिटको घि िम्म जाने 

िडकमा ब्लक िोसलङ्ग १५०००० १४३८७१ ९५.९१
महुिािीमा  गण्डक नहि तथा िामशिण र्ादिको घि देन्ख दन्क्षण 

जाने कृवष िडकमा ग्राभेल १००००० ० ०.००
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देिगांि अििुो पी.िी.सनमायण,िा.देिगांि ४ २५०००० ० ०.००
वपपिक्रहर्ामा  िाजमगंल पाण्डेको घि देन्ख दन्क्षण श्री सनिाि 

बिईको घि िम्म जाने िडकमा नाला सनमायण ५००००० ४५९७४४ ९१.९५
िुलिरिर्ामा  गगंोत्तिी केिटको घि देन्ख उत्ति िियजीत र्ादिको 
घि िम्म जाने िडकमा अििुो पी.िी.सनमायण ४००००० ० ०.००
बािा वपपिक्रहर्ा  िडक देन्ख पबुय िजहिा बांि िम्म जाने िडकमा 
ग्राभेल,िा.देिगांि ६ ३००००० ० ०.००
देिगांि मदििामा  टार्ल िोसलङ्ग ३००००० २९२३५६ ९७.४५

अििुाेे िडक कालाेेपते्र तथा नाला सनमायण- िा 2-3 लालमन 

बासनर्ाकाेे  घिदेन्ख हरिनवद चाेै काेे समल िम्म २५६०८७ २४१५९४ ९४.३४

िुलिरिर्ामा  थारु मक्रहला भिन देन्ख दन्क्षण जाने िडकमा ग्राभेल १५०००० १४६५०९ ९७.६७
पोल बत्ती ममयत पिैु िडा १००००० ० ०.००
िडक पाेेल बत्ती ममयत १००००० ० ०.००
सिचाईको लागी बोरिङ्ग जडान पिैु िडा ० ० ०.००
स्र्ालो बोरिङ ट्र्बेुल जडान पिैू िडा ८००००० ० ०.००

िाियजसनक ठाउँमा अििुो भिन सनमायण कार्य पन्िम टोल पम्िापिु १५०००० ० ०.००
बौद्घ गमु्बा अििुो भिन सनमाणय,िामग्राम .१८ ििमपिु २००००० ० ०.००
अििुो िामदुार्ीक  भिन सनमाणय,िामग्राम .१८ ििमपिु ३००००० ० ०.००
बागेश्विी मन्वदि सनमायण,िामग्राम .१८ पम्पापिु ३००००० २९०८१६ ९६.९४
पन्िम टोलको िाियजसनक ठाउमा भिन सनमाणय,िामग्राम .१८ 

पम्पापिु २००००० १९५२०५ ९७.६०
िडा कार्ायलर् ममयत तथा िंगिोगन कार्यक्रम १००००० ० ०.००
बवजिीर्ा देखी कुर्र्ा िम्म िडक गे्रक्रडङ्ग गने कार्य १२१९८९ ० ०.००

िडक कालोपते्र कुर्र्ा चोक देन्ख दन्क्षणा हुलाकी िम्म अल्र्ा १०७०००० ० ०.००
िडक स्तिोवनती गने कार्य अििुो ििमपिु(लार्न नं. ४) ५००००० ० ०.००
लाईन.नं.४ को वबिे गिेैको घि सति कलभटय सनमाणय,िामग्राम .१८ 

ििमपिु ३००००० २८२६५४ ९४.२२
पकं्रडतपिु अििुो िडक स्तिोवती ५००००० ० ०.००
बड्गो गाँउको िडक सनमायण,िामग्राम .१८ बडगो ८५०००० ० ०.००
सशि मन्वदि देखी िविवर प्रताप चौििीको घि िम्म ि केशि 

चौििीको घि देखी जोसगवदि चौििीको घि िम्म ि िमयपाल 

र्ादिको घि देखी कृष्ण मोहन चौ .को घि  िम्म  

आि.िी.िी.ढलान,िामग्राम .१८ पडीतपिु ६००००० ५८२३७१ ९७.०६
कुर्र्ा अििुो िडक कालोपते्र गने कार्य ५००००० ० ०.००
घेिाही टोल अििुो बाटोमा माटो पनुे काम १००००० ९७०७१ ९७.०७
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प्रसतशत कैक्रिर्त

विनोद अग्रहिीको घि देखी न्जिन चौििीको घि हुदै िवतिाम 

ठाकुिको घि िम्म आि.िी.िी.ढलान,िामग्राम .१८ बवजरिर्ा ६००००० ५८६०१६ ९७.६७
कििलक्रहर्ा अििुो कलभयट सनमायण तथा बाटो पनुे काम,िामग्राम 

.१८ बडगो ३००००० २९१९१२ ९७.३०
कुईर्ा अििुो बाटो आि.िी.िी. ढलान १०००००० ९७६२०५ ९७.६२
पम्पापिु देखी अजीगिहा जाने कुलो मा कलभयट सनमायण,िामग्राम 

.१८ पम्पापिु ३००००० ० ०.००
पकं्रडतपु िडक स्तिोवनती अल्र्ा ६१०००० ५९५५१५ ९७.६३
जिई चौििीको घि सति जाने बाटो िडक स्तिोवनती ,िामग्राम .१८ 

पडीतपिु १००००० ९७५८५ ९७.५९
लाईन.नं.३ नमनुा बस्ती देखी लाईन.नं.५ िम्म िडक 

स्तोिोवनती ,िामग्राम .१८ ििमपिु ४००००० ० ०.००
पोलबती खरिद तथा जडान कार्य पिैु िडा २००००० ० ०.००
रिटेसनगं िाल अल्र्ा ३००००० ० ०.००

क्रडप बोरिङ्ग जडान पिुय पन्िम टोल २ थान,िामग्राम .१८ पम्पापिु ० ० ०.००
क्रडि बोरिङ्ग जडान जोग मार्ा चौििीको खेत सति,िामग्राम .१८ 

बवजरिर्ा ० ० ०.००

बागेश्विी मन्वदि पिूयटोल ्लास्टि तथा िङ्ग िोगन कार्य पम्िापिु १५०००० ० ०.००
भोगडाक्रहन  माईको मन्वदिमा िेसलङ टार्ल पेवट गने कार्य 
बवजरिर्ा २००००० ० ०.००

काशीपिु पलु सनमायण ३६००००० ० ०.००
वपकं्रडतपिुमा  कोसलर् वपि गाडेन सनमायण १५०००००० ० ०.००

खानेपानी टङ्की सनमायण तथा ब्र्िस्थापन  गने कार्य, िामग्राम-१७, 

देिगाि २४९००००० २४४१६८१ ९.८१

कृवष/पशपुवछी असिकृत जनशक्ती किाि ४९४००० २६६००० ५३.८५
बाली कटानी तथा त्र्ांक अध्र्ावििक ५०००० ० ०.००
मखु्र्मन्वत्र ग्रामीण वबकाि तथा िोजगाि कार्यक्रम ७०००००० ० ०.००
मनमोहन भिनको िसनयचि ब्र्िस्थापन  एिं ट्रस्ट सनमायण ४०००००० ० ०.००
मक्रहला भिन सनमायण िामग्राम १८ १०००००० ० ०.००
जेसिज भिनिाट दन्क्षण घिेलु  कार्ायलर् नन्जक सनस्कने िाटो 
वबचमा पने खानेपानी िाट आएको कुलोमा कल्भटय सनमायण िडा नं. 
१ १०००००० ० ०.००
िडा नं. १६ तोनिा देखी पोखिी िम्म जाने िाटो स्तिोवती १०००००० ० ०.००
देिगाि देन्ख वपडुिा जाने बाटो स्तिोवनसत  १६ १०००००० ० ०.००
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िनुिल महेशपिु िडकको सनलोगेटबाट  सशक्षाकार्ायलर्  हुदै न्जल्ला 
िहकािी िंघ जाने िाटो स्तिोवनी ५००००० ० ०.००

िडा नं. ९ जोकिाि चोक देखी पन्िम जाने पिुानो बाटो स्तिोवनी १०००००० ० ०.००
िडा नं १४ प्रिािल देखी िडा नं. १८ ििमपिु जोड्ने िडक 

स्तिोवनसत १०००००० ० ०.००
िडा नं. १८ ििमपिु खेल मदैान सनमायण ५००००० ० ०.००

महुिािी िडक कालोपत्र िडा नं. १७ २५००००० ५८५००० २३.४०

पोखिापाली -एचािल- पत्थिदेिा िडक स्तिोवती िडा नं.६ ि १४ ७५००००० ४७७३३६६ ६३.६४

िण्डा गाउं देन्ख पन्िम मगंलनगि िम्म िडक कालोपत्र िडा नं. १ २५००००० ५३३००० २१.३२
ििमपिु िडक स्तिोवती िडा नं. १८ २५००००० ५३७००० २१.४८
खेलकुद पिूायिाि वबकाि कार्यक्रम (स्टेक्रडर्म) िडा नं. ४ ५०००००० ५७०००० ११.४०

१११३०१८८५९.६१ ३१४०३७०६०.८९ २८.२१

िोजगाि िरं्ोजकको तलि 468,000.00 151960

िोजगाि िरं्ोजकको स्थानीर् भत्ता 0 0

िोजगाि िरं्ोजकको पोिाक 10,000.00 0

कामका लासग पारिश्रसमक अनदुान 522,000.00 0

1,000,000.00 151960

प्राविसिक िहार्कको तलि 367,000.00 120800

प्राविसिक िहार्कको स्थानीर् भत्ता 0 0

प्राविसिक िहार्कको पोिाक 10,000.00 0

िोजगाि िहार्कको तलि 367,000.00 0

िोजगाि िहार्कको स्थानीर् भत्ता 0 0

िोजगाि िहार्कको पोिाक भत्ता 10,000.00 0

िोजगाि िेिा केवरको िञ्चालन 205,000.00 0

िोजगाि िेिा केवरको िदुृक्रढकिण 200,000.00 0

कामका लासग पारिश्रसमक 3,841,000.00 0

5,000,000.00 120800 4.83%

कूल कामका लासग पारिश्रसमक 4363000 0 0%

िोजगाि िेिा केवरको िदुृक्रढकिण 200000 0 0%

िोजगाि िेिा केवरको अवर् प्रशािसनक खचय 1437000 272760 18.98%

ििहु िशिशत गठन १००००.०० १५०
वडा िशिती बैठक २००००.०० ३५०
ििहु िदस्यको अनशुिक्षण ५००००.०० १३०
िशहला परुुष ििशवकाि ताशलि ७५०००.०० 50000 ७०

िोजगाि  सेवा केन्द्र

बालबासलका  तथा मक्रहला शाखा
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प्रजनन ्स्वास््य िचतेना ताशलि ५००००.०० 50000 ५०
िशहला ििहूलाई नेततृ्व शवकाि ताशलि १०००००.०० १५०
नयां ििहूका िदस्यलाई आधािभतु ताशलि ७५०००.००

नया ििहू िशिशतका िदस्यलाई उद्घोषक ताशलि १०००००.००

बाल अशधकाि िशिशत गठन ि परिचालन ५००००.००

लैशगंक शहिा शवरुद्धको १६ शदने अशभयान १२००००.०० 120000

जषे्ठ नागरिक िम्वशन्द्ध ििोकाि वाला शबच ंअन्द्तिकृया काययक्रि ५००००.००

जषे्ठ नागरिक िशिशत गठन ि परिचालन १०००००.००

अपागंता शदवि ५००००.०० 50000

अपाङ्गता परिचय पत्र शवतिण िम्वन्द्धी  वडा अध्यक्ष वा िशचव  १ शदने अशभिखुीकिण 

काययक्रि
७५०००.००

75000

अन्द्तिाशरिय नािी शदवि ७५०००.०० 75000

जम्मा १००००००.०० 420000

कानुन िाखा

न्द्याशयक िशिशतको िाशिक बैठक िचालन तथा िेलशिलापकतायहरुको यातायत खचय २०००००.००

७६ जना िेलशिलापकतायहरुलाई पनुतायजगी ताशलि ४०००००.००

िेलशिलापकतायको िाशिक बैठक िंचालन खचय ६०००००.००

िलुकुी दवेानी िंशहता, फौज्दािी िंशहता एव ंन्द्यायीक िशिशत ि िेलशिलापको के्षत्राशधकािको 

शवषयिा ििोकािवालाहरु िंग अन्द्तिशक्रया काययक्रि
३०००००.००

वडाका िेलशिलाप केन्द्रका िंयोजकहरुको िाशिक यातायत खचय ४०००००.००

 न्द्यायीक िशिशत िम्बन्द्धी काययको िचुना प्रिािण तथा प्रचािप्रिाि ( िंचाि ) ५००००.००

जम्मा १९५००००.००


