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नंगापुर चोक देजख पजिम कणाफली नदी सम्म स्तरोउन्नती
क्रमागत
नंगापुर चटटया नालामा पक्की फदवाल जनमाफण र माटो
पटानी
झगरु थारुको घर देजख क्रान्तीपुर हुदै प्रयागपुर को
जसमाना सम्म बाटो ग्राभेल
छजतवन कु लाको जडल जनमाफण (जतघ्रा)
चक्खापुर काजजमान को घर देजख जपच बाटो सम्म बाटो
ग्राभेल र १ वटा वक्स कल्र्भटफ सजहत
मुरैया प्रेम लाल को घर देजख गयाप्रसाद को घर छेउ हुदै
पत्थरडाँडा जाने बाटो ग्राभेल
इदयपुर र रजपुरुवा को जसमाना देजख रजपुरुवा हुदै पुवफ
खल्ला सम्म बाटो ग्राभेल
टेजडया भुमानन्द भट्टराईको घरको पुवफ चख्खापुर कु लोमा
कल्र्भट जनमाफण
दजिण टेजडया चोक देजख फदल ब. थारु को घर देजख जिव
मजन्दर हुदै कल्र्भट सम्म सडक स्तरोउन्नती तथा बाटो
ग्राभेल
जतघ्रा जगपती थारुको घर नजजक कल्र्भट जनमाफण
ईदयपुर खल्ला झरन देजख पटरान झरन सम्म कु लो
सरसर्ाई
बसन्ता अमर लाल को घर देजख रे जनसा बोजडङ्ग स्कु ल
जाने बाटो ग्राभेल
मुरैया देवथान भवन जनमाफण
नंगापुरमा चचफ भवन जनमाफण
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योजनाको जववरण
घुम्नागाउँ दलेरामको घरदेजख गोलाहान टोल सम्म
बाटो ग्राभेल जनमाणफ
राजापुर गाउँ देजख ससचाई सम्म जाने बाटो ग्राभेल
जनमाणफ
सघफर् नगर दमन को घरदेजख बुफि ससहको घर सम्म
बाटो ग्राभेल जनमाणफ
कु साजह चन्र बहादुर को घर नजजक ह्यूमपाईप कल्भटफ
जनमाणफ र ग्राभेल
सजुफ टोल चेराफ थारुको घर देजख राम फकसुन थारुको
घर सम्म र बुधरामको घर देजख राम फकसुन थारुको
घर सम्म ग्राभेल जनमाणफ
िान्तीपुर सुकुम्वासी टोल नजजक बूफढ कु लोमा माटो
को ड्याम जनमाफण
नवदुगाफ भगवजत मन्दीर रे जलगं जनमाणफ तथा ममफत
दलै जपपल चौतारा देजख हुलाफक सडक सम्म
ह्यूमपाईप कल्भटफ सजहत बाटो माटो पटानी जनमाणफ
अनन्तपुर कालेश्वर मजन्दर देजख मन्नुको घर सम्म बाटो
ग्राभेल जनमाणफ
खानेपानी कायाफलय जाने बाटोमा ह्यूमपाईप कल्भटफ
जनमाफण
राम कु मार रे ग्मीको घर देजख राम प्रसाद ज्ञवालीको
घर जाने ह्यूमपाईप कल्भट जडान
माहादेव टोल मा २ थान सावफजनीक धारा जनमाफण
राजापुर भण्डारी मेजडकल देजख उत्तर लजिरामको घर
सम्म सडक स्तरउन्नजत र ग्राभेल
अमर िजहद बहुमुजख क्याम्पसमा सरस्वती मन्दीर
जनमाफण
राजापुर राजारामको घर देजख कट बजजयान टोल
जाने बाटो ग्राभेल
घुम्नागाउँ आिाराम को घर देखी गोलाहन टोल जाने
बाटो स्तरउन्नती र ग्राभेल
टरनेसा बोर्थडङ जनर छात्रा बास भवन जनमाफण
नेपाल रे डक्रस सोसाईटी को एम्बुलन्े स ममफत
घुम्ना गाउँ घर जक्लजनक तथा खोप के न्र भवन जनमाफण
घुम्ना गाउँ को क्रमागत देवथान जनमाफण गने
िान्तीपुरको क्रमागत देवथान जनमाफण गने
राजापुर बजार लिनको घरदेजख नयाँ वसपाकफ
जनस्कने नालामा ढक्कन र नाला पुरा गने जनमाफण
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50,000.

४
४
४
५
५

85,00,000.

लजित वगफ
क.
स.
१

खचफ जिर्फक
संकेत न
२२५२२

२
३

२२५१२
२२५१२

४

२२५२२

५
६

२२५२२
२२५२२

७
८

२२५१२
२२५१२

९
२२५१२
१० २२५१२

योजनाको जववरण
सरस्वती प्रा.जव.को वालजवकास के न्र र राजापुर
गाउँ को सामुदायीक वालजवकास के न्रका
वालवाजलकाहरु लाई झोला तथा स्टेिनरी जवतरण
दजलतहरुलाई बाख्रा पालन ताजलम र बाख्रा सहयोग
जवपन्न वगफहरुलाई बाख्रा पालन ताजलम र बाख्रा
सहयोग
मजहला सहसा जबरुद्ध तथा िसिीकरण कायफक्रम एकल
मजहला र मजहलाहरुलाई
अपांगहरुलाई सम्मान कायफक्रम
जेष्ठ नागटरक सम्मान तथा न्यानो कपडा जवतरण
कायफक्रम
युवा मजहलाहरुलाई बेजसक कम््युटर ताजलम
आफदवाजस जनजातीहरुलाई बंगरु तथा बाख्रा पालन
ताजलम र जवतरण
बादी समुदायहरुलाई आयमूलक कायफक्रम
मुस्लीम समुदायका मजहला तथा युवतीहरुलाई
ब्युटटपालफर ताजलम
जम्मा

ठे गाना
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४

रकम
1,00,000.

1,50,000.
1,50,000.

राजापुर ४

2,00,000.

राजापुर ४

1,00,000.
2,00,000.

राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४

2,00,000.
2,00,000.
1,00,000.
1,00,000.
15,00,000.

कै फर्यत

वडा न. ५

जम्मा बजेट- १,०१,५०,०००।००
पूजजगत तर्फ - ८५ %

बजेट उपजिर्फक न - ८०५५८४०६२०५
क.
स.
1

खचफ जिर्फक
संकेत न
३११५१

2

३११५१

3
4

३११५१
३११५१

5
6
7
8

३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

9

३११५१

10
11
12

३११५१
३११५९
३११५९

13
14
15
16
17
18

३११५४
३११५४
२२२३१
३११५३
३११५१
३११५१

लजित तर्फ - १५ %

योजनाको जववरण
जनहालपुर गाँउ देखी सडु वा सम्मको बाटो ग्राभेल
बसन्ता ईट्टा भट्टा देजख ज्ञानोदय स्कू ल सम्मको बाटो
ग्राभेल
ने.रा.आ.जव. बदालपुरदेखी गुल्लरपुर सम्मको बाटो
ग्राभेल
तत्बन्धन बुफढकु लो बदालपुर सुकुम्वासी टोलमा
बसन्ता गोपीनाथको घर देखी जनहालपुर सम्मको
बाटोमा माटो पटानी
भौरा बाहुन टोल कु लामा कल्भटफ तथा बाटो ग्राभेल
छोटकीभौरा रतैया टोलमा बाटो ग्राभेल
जयपुर जिव मजन्दर नजजक कु लोमा कल्भटफ
झ्टी गाँउ ना.स.के भवन देजख वडा नं. ६ को जसमा
सम्म बाटो ग्राभेल
जत्रवेणीबजार रामजसङ को घर नजजक कल्भटफ
जनमाफण
जचतैनपुर कु लाको जडल जनमाफण
श्रीपुर गाँउमा बाटो क्रमागत जडल जनमाफण
मुजखया जयपुर रतैया नालाको झरनमा पखाफल
जनमाफण
कृ ष्णनगर कु लाको मुहानमा कल्भटफ र बाटो ग्राभेल
ज्ञानोदय प्रा.जव.को झ्याल ढोका र्सफ ्लास्टर ममफत
जवद्युत तार तथा सामाग्री खटरद र जडान
ह्यूमपाईप खटरद तथा जडान
पहाडीपुर वरगदही चोकदेखी पुवज
फ ाने सडक ग्राभेल
जम्मा

ठे गाना
राजापुर - ५

रकम
१३,२७,५००.

राजापुर - ५

५,००,०००.

राजापुर - ५
राजापुर - ५

६,००,०००.
५,००,०००.

राजापुर
राजापुर
राजापुर
राजापुर

-५
-५
-५
-५

३,००,०००.
६,००,०००.
३,५०,०००.
५,००,०००.

राजापुर - ५

४,५०,०००.

राजापुर - ५
राजापुर - ५
राजापुर - ५

३,००,०००.
५,००,०००.
४,००,०००.

राजापुर
राजापुर
राजापुर
राजापुर
राजापुर
राजापुर

-५
-५
-५
-५
-५
-५

कै फर्यत

५,००,०००.
७,००,०००.
१,००,०००.
२,००,०००.
३,००,०००.
५,००,०००.
८६,२७,५००.

लजित वगफ कायफक्रम
क.
स.

खचफ जिर्फक
संकेत न

१

२२२३१

२

२२५२२

३
४

२२५२२
२२५१२

योजनाको जववरण
नमुना जवद्यालय सहयोग कायफक्रम अन्तरगत सबै
जवद्यालयमा किा १ देखी किा ३ सम्मको
किाकोठा ममफत तथा ब्यवस्थापन
वालजवकासमा पढाउने जिजिका हरुलाई पोिाक
जवतरण
किा १ देखी ५ सम्मका वालवाजलका हरुलाई
िैजिक सामाग्री जवतरण
युवाहरुलाई मोटरसाईकल ममफत ताजलम
11

ठे गाना

रकम

५ न वडा

५,००,०००.

५ न वडा

२५,०००.

५ न वडा

१,००,०००.
१,५०,०००.

५ न वडा

कै फर्यत

५
६
७
८
९
१०
११

२२५२२ म.स्वा.स्वयंसजे वका हरुलाई खाजा नास्ता
२२५१२ जबपन्न मजहलाहरुलाई ब्युटट पालफर ताजलम
वडघर तथा समाजसेवी हरुलाई नेतत्ृ व जवकास
२२५२२ ताजलम
२२५१२ फकसान लाई जैजवक जबर्ादी बनाउने ताजलम
२२५१२ दजलत मजहलाहरुलाई वुटटक ताजलम
२२५१२ युवाहरुलाई पलम्बर ताजलम
२२५२२ नमुना गाँउ सरसर्ाई कायफक्रम
जम्मा

३५,०००.
१,५०,०००.

५ न वडा
५ न वडा
५ न वडा
५ न वडा
५ न वडा
५ न वडा
५ न वडा

५०,०००.
१,५०,०००.
१,००,०००.
१,५०,०००.
१,१२,५००.
१५,२२,५००.

वडा न. ६
बजेट उपजिर्फक न - ८०५५८४०६२०६
खचफ
क.
जिर्फक
स. संकेत न
योजनाको जववरण
टरटेजनङ वाल महुवा जाने रोडमा
१ ३११५१ चडरजबजुवामा (क्रमागत)
जमुनाबोझी जबजय ससहको घर नजजक
२ ३११५१ टपराकु लोमा पुल जनमाफण (क्रमागत)
जबक्रमपुर ईन्टेक देजख जमुनाबोजझ पुल सम्म
३ ३११५१ बाटो जबस्तार (क्रमागत)
४ ३११५१ बाटो ग्राभेल उदयपुर – झ्टी (क्रमागत)
बाटो ग्राभेल टपरा देजख वडा नं. ९ जसमाना
५ ३११५१ सम्म (क्रमागत)
६ ३११५१ सोइली बाटौ ग्राभेल (क्रमागत)

जम्मा बजेट- ९९,००,०००.
पूजजगत तर्फ - ८५ %
लजित तर्फ - १५ %

ठे गाना
राजापुर – ६, मानपुर

रकम
१०,००,०००.

राजापुर – ६, जमुनाबोजझ

९,००,०००.

राजापुर – ६, जबक्रमपुर
राजापुर – ६, उदयपुर

६,००,०००.
५,००,०००.

राजापुर – ६, टपरा
राजापुर – ६, सोईली
राजापुर – ६, जोगीपुर,
जाजरकोट टोल
राजापुर – ६, जोगीपुर
सुकुम्बासीटोल

६,००,०००.
४,००,०००.

राजापुर – ६, पाहाडीनगर
राजापुर – ६, सोईली
राजापुर – ६, टपरा

४,००,०००.
३,००,०००.
३,००,०००.

राजापुर – ६, बेलव
ु ा

३,००,०००.

१३ ३११५१ झ्टी खुजि राम टोलमा बाटो ग्राभेल

राजापुर – ६, झ्टी

३,००,०००.

१४ ३११५३ जवधुत पोल, तार खटरद तथा जडान

राजापुर – ६

३,००,०००.

१५ ३११५९ ह्यूमपाईप खटरद तथा जडान

राजापुर – ६

३,००,०००.

३११५९ राजापुर क्याम्पस मजन्दर जनमाफण
१६
१७ ३१११२ सामुदाजयक भवन जनमाफण श्रीपुर
१८
झ्टीमा जबधुत पोल, तार खटरद तथा जडान

राजापुर – ४
राजापुर – ६, श्रीपुर
राजापुर – ६, झ्टी

१,००,०००.
२,००,०००.
२,५०,०००.

७

३११५१ बाटो ग्राभेल जाजरकोट टोल जाने सडकमा ।
बाटो ग्राभेल जोगीपुर चौक देजख सुकुम्बासी
८ ३११५१ टोल मैलानाला सम्म
प्रा. जव. पहाडीनगर प्रङ्गणमा रहेको जिव
९ ३११५१ मजन्दर जनमाफण (क्रमागत)
१० ३११५१ सोईली चटटया झरणमा कल्भटफ जनमाफण
११ ३११५१ टपरा देखी दलै नाला सम्म बाटो ग्राभेल
बेलव
ु ा बतफ बहादुर थारुको घर देखी खेन्वापुर
१२ ३११५१ चौक सम्मको बाटो ग्राभेल

४,००,०००.
४,००,०००.

कै फर्यत

१९ २२५१२ कृ र्ी हाट बजार टहरा जनमाफण

३,००,०००.

२० ३११५९ स्वास््य चौकी प्रजतिलय जनमाफण

राजापुर – ६
राजापुर – ६ मानपुर
टपरा स्वास््य चौकी

२१ २२२३१ बाजलका सेफ्टी चेन्जीङ्ग रुम जनमाफण

मानपुर टपरा मा. जव.

१,५०,०००.

२२ २२२३१ जबद्यालय स्टोर घर ममफत सम्भार

ने. रा. प्रा. जव. जोगीपुर

१,००,०००.

राजापुर – ६

१,००,०००.

३१११५ प्रहरी चौकी जतनघरवा ममफत सम्भार
जम्मा

२,१५,०००.

८४,१५,०००.

लजित वगफ कायफक्रम
क.
स.

खचफ
जिर्फक
संकेत नं.

१
२

२२५१२
२२५२२

३
४
५

२२५२२
२२५१२
२२५२२

६
७
८

२२५१२
२२५२२
२२५२२

१०

योजनाको जववरण
जनजाती, एकल, दजलत र द्धन्द जपजडत
मजहलाहरुलाई जसलाई कटाई ताजलम
एडभान्स तालिम
जबपन्न मजहलाहरुलाई हाते कढाई र बुनाई
जनजाती, एकल, दजलत र द्धन्द जपजडत
मजहलाहरुलाई ब्युटट पालफर ३ मजहने
युवा तर्फ कम््यूटर ताजलम
बालबालीकालाई छात्रवृजत पोिाक
दजलत जनजातीहरुलाई मोबाइल ममफत
कायफक्रम
जेष्ठ नजगरकहरुलाई न्यानो कम्मल जबतरण
मेलजमलाप के न्र बजारीकरण कायफक्रम
अपाङहरुलाई न्यानो कम्मल जवतरणा तथा
सम्मान कायफक्रम
स्वयसेजवकाहरुलाई खोप जक्लजनकका लाजग
जस्टल दराज खटरद तथा जवतरण

११

यु वा खेलकूद

६ न वडा

६०,०००.
५०,०००.

१२

नारी ददवस

६ न वडा

२५,०००.

९

जम्मा

ठे गाना

६ न वडा
६ न वडा
६ न वडा
६ न वडा
६ न वडा

रकम

३,००,०००.
२,००,०००.
१,५०,०००.
१,००,०००.
१,००,०००.

६ न वडा

१,००,०००.
१,००,०००.
२,००,०००.

६ न वडा

१,००,०००.

६ न वडा

६ न वडा
६ न वडा

१४,८५,०००.
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कै फर्यत

वडा न. ७
बजेट उपजिर्फक न - ८०५५८४०६२०७
क्र. खचफ जिर्फक
स.
संकेन नं.
योजनाको जववरण
१
बडकी जभम्मापुरको अधुरो खोप जक्लजनक भवन
३१११२
जनमाणफ
२
३११५१
लाहुरे टोलमा रत्नाकर रानाको घर नजजको कल्भटफ
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कु कु र, जबरालोमा रे जबज खोप लगाउने

२०,०००.

25

कृ जत्रम गभाफधान तालीम

१८,०००.

26

जगरीराज कु खुरा चल्ला जबतरण (२० जना कृ र्क)

६०,०००.

27

चल्लाको लागी दाना

१३,०००.

28

पानी ख्वाउने भाँडा जबतरण

४,०००.

29

दाना ख्वाउने भाँडा जबतरण

४,०००.

30

कु खुरा पालक कृ र्कहरु लाई १ फदने तालीम (२० जना)

१४,०००.

31

संचार महसूल (मोबाइल टरचाजफ)

१२,०००.

32

मासु पसल, एग्रोभेट अनुगमन जनयमन

४०,०००.

33

कायाफलय सामान (स्टेिनरी आदी)

१५,०००.

34

ममफत सम्भार

१५,०००.

35

जबजबध खचफ

१२,०००.

36

इन्धन

१०,०००.

37

धारा जबजुली

१८,०००.

38

दैजनक भ्रमण खचफ

४५,०००.

२०,०००.
४,००,०००.
२८,०००.

९,५०,०००.

१,५०,०००.

१,५०,०००.
५०,०००.

कू ल जम्मा

६,०००.

५०,००,०००.

s[lif / kz' -;+l3o ;zt{ cg'bfg_
क्र स

बजेटको प्रकार

संघीय

सितफ अनुदान
सितफ अनुदान
सितफ अनुदान
सितफ अनुदान

नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार

5 सितफ अनुदान

नेपाल सरकार

6 सितफ अनुदान

नेपाल सरकार

7 सितफ अनुदान
8 सितफ अनुदान

नेपाल सरकार
नेपाल सरकार

9 सितफ अनुदान

नेपाल सरकार

1
2
3
4

10 सितफ अनुदान

नेपाल सरकार

कायफक्रको जववरण
स्थानीय तहमा रहने कृ जर् प्राजवजधकको तलब तथा
पोिाक
एक गाँउ एक पिु प्राजवजधकको तलब भत्ता
कृ र्क पाठिाला संचालन (पिु/कृ जर्) सम्बन्धी
भकारो सुधार
साना ससचाई जनमाफण/ ममफत संभार /्लाजष्टक
पोखरी जनमाफण / जहउ पोखरी
जडजजज सर्थभलेन्स तथा टरपोर्टटङ,
इजपडेजमयोलोजजकल टरपोर्टटङ,आउटब्रेक
इन्भेजस्टगेिन
ब्यवसाजयक पिु र्ामफ प्रवधफन कायफक्रम
(गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु )
नश्ल सुधारका लाजग कृ जत्रम गभाफधान कायफक्रम
पिुपन्छी (गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु ) तथा पिु
आहार श्रोतके न्र जवकास सहयोग
पिु आहारा जवकास कायफक्रम(जहउं दे, वर्े, बहुबर्े
घांस उत्पादन /नसफरी स्थापना/ कबुलीयती बनमा
घांस जवकास/ यु एम एम जब ब्लक जवतरण आफद)
जम्मा

रकम

कै फर्यत

२,९७,०००.
२,९६,०००.
२,००,०००.
५०,०००.
८,१०,०००.

६६,०००.
१,४०,०००.
१,८०,०००.
१५०,०००.

२५२०००.
२४४१०००.

जििा िाखा (कायफक्रम)
बजेट उपजिर्फक न - ८०५५८४०६१०२
कस

खचफ जिर्फक सके न
न

योजनाको जववरण

१

िैजिक क्यालेन्डर जनमाफण

२

िैजिक जस्थतीपत्र जनमाफण

रकम
४०,०००.
२०,०००.

३

२२५२२ जवद्याथी भनाफ अजभयान

२०,०००.

४

२२५१० प्र. अ. अन्तरफक्रया कायफक्रम

३०,०००.

५

२२५२२ जििक अजभभावक तथा जव. व्य. स. अन्तरफक्रया कायफक्रम
न. पा. बाट सञ्चाजलत बाल जवकास के न्रको जििक
२२५२२ पाटरश्रजमक तथा खाजा
२२५२२ अजतटरि फक्रयाकलाप सञ्चालन
उत्कृ ष्ट नजतजा प्राप्त जवद्यालयलाई पुरस्कार – किा ८ र
२२५२२ १०
३६४१२ िैजिक गुणस्तर सुधार अनुदान
२२५१० नगर जििा सजमजत बैठक

५०,०००.

६
७
८
९
१०
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२,००,०००.
१,३५,०००.
२,००,०००.
४७,००,०००.
१,००,०००.

कै फर्यत

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

२२६१२
२२५१२
२२२३१
२२६११
२२५१२

नमुना जबद्यालय भ्रमण तथा अवलोकन
नवप्रवेिी जििकहरुलाइ ताजलम
मेयरकप रजनङ जिल्ड
एस. ई. ई. परीिा अनुगमन
बा. जव. के . सहजकताफको िमता जवकास ताजलम
सामुदाजयक जवद्यालयमा बाजलकाकालाजग सेफ्टी चेजन्जङ्ग
३११५९ रुम जनमाफण
२२५२२ मदरसालाई अनुदान
जम्मा

५०,०००.
१,००,०००.
५,७५,०००.
२५,०००.
७५,०००.
६,००,०००.
८०,०००.
७०,००,०००.

दशक्षा (संघीय सशता अनुदान)
हृ स बजेर्को प्रकार
१ सशता अनु दान
२ सशता अनु दान

संघीय र प्रदे श
ने िाल सरकार
ने िाल सरकार

३ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

४ सशता अनु दान

यु एस एड

५ सशता अनु दान

यु एस एड

कायाहृको दववरण
राष्ट्रिदत रदनङ्ग दसल्ड प्रदतयोदगता
दशक्षकको जगे डा तलव
आधारभूत तथा माध्यदमक तहका
स्वीकृत दरवन्दीका दशक्षक, राहत
कोर्ा अनु दान दशक्षक एवम् प्रादवदधक
धारका प्रदशक्षक तथा सहायक
प्रदशक्षकका लादग तलब भत्ता अनु दान
दशक्षक दनयदमतताको अनुगमनको
लादग दवव्यस दशअसंको क्षमता दवकास
प्रारभ्भभक िढाइ दसिकायाहृमको
कायाान्रयनको स्रोत केन्द्र स्तरीय
िु नरावलोकन (अधा वादषाक र वादषाक
रुिमा गरी वषाको २ िर्क)
स्रोतकेन्द्रको लादग

६ सशता अनु दान
७ सशता अनु दान

यु एस एड
यु एस एड

८ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

दशक्षकको िे सागत सभ्िभ्ित स्रोत
केन्द्र स्तरीय चौमादसक समीक्षा बै ठक
तथा अन्तरदहृया स्रोतकेन्द्रको लादग
कायाहृम अनुगमन, प्रदतवे दन तयारी
कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग िाठ्यिु स्तक
अनु दान

ने िाल सरकार

दवद्यालय कमाचारी व्यबस्थािन अनु दान
(आधारभूत तथा माध्यदमक तह)

९ सशता अनु दान

प्रारभ्िक बाल दवकास / िू बा प्राथदमक
कक्षाका सहजकतााहरुको िारीश्रदमक
दशक्षण दसकाइ सामहॅी तथा Book
Corner ब्यवस्थािन तथा दसकाइका
लादग दनरन्नर दवद्याथी मुल्ांकनका
लादग प्रदत दवद्याथी लागत अनु दान

१० सशता अनु दान

ने िाल सरकार

११ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

(कक्षा वालदवकास-१२)

ने िाल सरकार

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोदकएका
लदक्षतवगा का दवद्याथीहरुका लादग
िु स्तकालयमा आधाररत हुने गरी
िाठ्यिुस्तक उिलब्ध गराउन
दवद्यालयलाइ अनु दान

१२ सशता अनु दान

रकम

कैदियत
१,००,०००.
१,९९,०००.

९,९३,३६,०००.
१,२०,०००.

१,२०,०००.

८,०००.
५०,०००.

३३,८५,०००.
२९,४१,०००.
४४,३१,०००.

२५,१०,०००.

१,७९,०००.

१३ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

१४ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

१५ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

१६ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

१७ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

१८ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

सामुदादयक दवद्यालयका आधारभूत
तथा माध्यदमक तहमा अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग दविन्न लदक्षत हुने
गरी गै रआवासीय छात्रबृ त्ती
िरं िरागत धादमाक तथा वैकभ्िक
दवद्यालय सञ्चालन अनु दान
सामुदादयक दसकाइ केन्द्र सञ्चालन
अनु दान
दवद्यालय भवन दनमााण (अदघल्लो आ
ब को हृमागत ४ कोठे भवन)
कक्षा ८ को िरीक्षा सञ्चालन
व्यवस्थािन खचा
उत्कृष्ट् दसकाइ उिलव्धी भएका
दवद्यालयलाइ दसकाइ सुदृढीकरण तथा
दवद्यालयलाइ काया सम्पादनमा
आधाररत अनु दान (Performance
based Grants)

१९,३४,०००.
३,६०,०००.
१,४४,०००.
३८,८२,०००.
२,१३,०००.

३,२४,०००.

१९ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

२० सशता अनु दान

ने िाल सरकार

२१ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

दशक्षकको दशक्षण दसकाइमा दवताउने
समयावधी सुधार योजना कायाान्रयन
माध्यादमक दवद्यालयमा िुस्तकालय
स्थािना तथा व्यवस्थािन (दिक्सीङ,
दकताव खररद, तथा इ िु स्तकालय
समेत)
दशक्षण दसकाइमा सुचना प्रदवदध को
प्रयोग (कम्प्यूर्र, इन्टरने र्, कने भ्िदभर्ी
इक्यूिमेन्टस तथा सामहॅी खररद) का
लादग अनु दान

२२ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

माध्यादमक दवद्यालयमा दवज्ञान
प्रयोगशाला अनु दान

२३ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

२४ सशता अनु दान

ने िाल सरकार

२५ सशता अनु दान
२६ सशता अनु दान

ने िाल सरकार
ने िाल सरकार

२७ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

िानी तथा स्वास्थ्य र सरसिाई सुदवधा
सदहतको शौचालय दनमााण
दवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थािन अनु दान
कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग िाठ्यिु स्तक
अनु दान

एस.एस. दड. दि.

दवद्यालय कमाचारी व्यबस्थािन अनु दान
(आधारभूत तथा माध्यदमक तह)

५,६८,०००.

एस.एस. दड. दि.

प्रारभ्िक बाल दवकास / िू बा प्राथदमक
कक्षाका सहजकतााहरुको िारीश्रदमक

८,५५,०००.

एस.एस. दड. दि.

दशक्षण दसकाइ सामहॅी तथा Book
Corner ब्यवस्थािन तथा दसकाइका
लादग दनरन्नर दवद्याथी मुल्ांकनका
लादग प्रदत दवद्याथी लागत अनु दान

४,८५,०००.

२८ सशता अनु दान
२९ सशता अनु दान

३० सशता अनु दान

प्रारभ्िक िढाइ सीि दवकासका लादग
न्यु नतम याकेज कायाान्रयन
गदणत दवज्ञान र अङ्गेजी दवषयका
लादग दहृयाकलािमा आधाररत सामाहॅी
अनु दान
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८,०००.

४,६८,०००.

४,६८,०००.
४,६८,०००.
२,४६,०००.

३६,०००.
१०,०७,०००.
१३,३९,०००.

६,५४,०००.

(कक्षा वालदवकास-१२)

३१ सशता अनु दान

३२ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोदकएका
लदक्षतवगा का दवद्याथीहरुका लादग
िु स्तकालयमा आधाररत हुने गरी
िाठ्यिुस्तक उिलब्ध गराउन
दवद्यालयलाइ अनु दान

३५,०००.

एस.एस. दड. दि.

सामुदादयक दवद्यालयका आधारभूत
तथा माध्यदमक तहमा अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग दविन्न लदक्षत हुने
गरी गै रआवासीय छात्रबृ त्ती

३,७३,०००.

३३ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

३४ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

३५ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

३६ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

३७ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

िरं िरागत धादमाक तथा वैकभ्िक
दवद्यालय सञ्चालन अनु दान
सामुदादयक दसकाइ केन्द्र सञ्चालन
अनु दान
दवद्यालय भवन दनमााण (अदघल्लो आ
ब को हृमागत ४ कोठे भवन)
कक्षा ८ को िरीक्षा सञ्चालन
व्यवस्थािन खचा
उत्कृष्ट् दसकाइ उिलव्धी भएका
दवद्यालयलाइ दसकाइ सुदृढीकरण तथा
दवद्यालयलाइ काया सम्पादनमा
आधाररत अनु दान (Performance
based Grants)

३८ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

३९ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

४० सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

दशक्षकको दशक्षण दसकाइमा दवताउने
समयावधी सुधार योजना कायाान्रयन
माध्यादमक दवद्यालयमा िुस्तकालय
स्थािना तथा व्यवस्थािन (दिक्सीङ,
दकताव खररद, तथा इ िु स्तकालय
समेत)
दशक्षण दसकाइमा सुचना प्रदवदध को
प्रयोग ( कम्प्यूर्र, इन्टरने र्,
कने भ्िदभर्ी इक्यूिमेन्टस तथा सामहॅी
खररद) का लादग अनु दान

एस.एस. दड. दि.

माध्यादमक दवद्यालयमा दवज्ञान
प्रयोगशाला अनु दान

४१ सशता अनु दान

६९,०००.
२८,०००.
७,५०,०००.
४१,०००.

६२,०००.
१,०००.

९०,०००.

९०,०००.
९०,०००.

४२ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

४३ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

प्रारभ्िक िढाइ सीि दवकासका लादग
न्यु नतम याकेज कायाान्रयन
गदणत दवज्ञान र अङ्गेजी दवषयका
लादग दहृयाकलािमा आधाररत सामाहॅी
अनु दान

४४ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

िानी तथा स्वास्थ्य र सरसिाई सुदवधा
सदहतको शौचालय दनमााण

१,९४,०००.

४५ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

दवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थािन अनु दान

२,५९,०००.

एस.एस. दड. दि.

कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग िाठ्यिु स्तक
अनु दान

६,७०,०००.

४६ सशता अनु दान

४७,०००.

७,०००.

४७ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

दवद्यालय कमाचारी व्यबस्थािन अनु दान
(आधारभूत तथा माध्यदमक तह)

४८ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

४९ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५० सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

प्रारभ्िक बाल दवकास / िू बा प्राथदमक
कक्षाका सहजकतााहरुको िारीश्रदमक
दशक्षण दसकाइ सामहॅी तथा Book
Corner ब्यवस्थािन तथा दसकाइका
लादग दनरन्नर दवद्याथी मुल्ांकनका
लादग प्रदत दवद्याथी लागत अनु दान
(कक्षा वालदवकास-१२)
कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोदकएका
लदक्षतवगा का दवद्याथीहरुका लादग
िु स्तकालयमा आधाररत हुने गरी
िाठ्यिुस्तक उिलब्ध गराउन
दवद्यालयलाइ अनु दान

एस.एस. दड. दि.

सामुदादयक दवद्यालयका आधारभूत
तथा माध्यदमक तहमा अध्ययनरत
दवद्याथीहरुका लादग दविन्न लदक्षत हुने
गरी गै रआवासीय छात्रबृ त्ती

५१ सशता अनु दान
५२ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५३ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५४ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५५ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५६ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

िरं िरागत धादमाक तथा वैकभ्िक
दवद्यालय सञ्चालन अनु दान
सामुदादयक दसकाइ केन्द्र सञ्चालन
अनु दान
दवद्यालय भवन दनमााण / अदघल्लो आ
ब को हृमागत ४ कोठे भवन
कक्षा ८ को िरीक्षा सञ्चालन
व्यवस्थािन खचा
उत्कृष्ट् दसकाइ उिलव्धी भएका
दवद्यालयलाइ दसकाइ सुदृढीकरण तथा
दवद्यालयलाइ काया सम्पादनमा
आधाररत अनु दान (Performance based
Grants)

५७ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५८ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

५९ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

दशक्षकको दशक्षण दसकाइमा दवताउने
समयावधी सुधार योजना कायाान्रयन
माध्यादमक दवद्यालयमा िुस्तकालय
स्थािना तथा व्यवस्थािन (दिक्सीङ,
दकताव खररद, तथा इ िु स्तकालय
समेत)
दशक्षण दसकाइमा सुचना प्रदवदध को
प्रयोग (कम्प्यूर्र, इन्टरने र्,
कने भ्िदभर्ी इक्यूिमेन्टस तथा सामहॅी
खररद) का लादग अनु दान

६० सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

माध्यादमक दवद्यालयमा दवज्ञान
प्रयोगशाला अनु दान

६१ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

६२ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

प्रारभ्िक िढाइ सीि दवकासका लादग
न्यु नतम याकेज कायाान्रयन
गदणत दवज्ञान र अङ्गेजी दवषयका
लादग दहृयाकलािमा आधाररत सामाहॅी
अनु दान
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५,८२,०००.
८,७६,०००.

४,९६,०००.

३६,०००.

३,८३,०००.
७१,०००.
२८,०००.
७,६८,०००.
४२,०००.

६४,०००.
१,०००.

९२,०००.

९२,०००.
९२,०००.
४९,०००.

७,०००.

६३ सशता अनु दान

एस.एस. दड. दि.

िानी तथा स्वास्थ्य र सरसिाई सुदवधा
सदहतको शौचालय दनमााण

६४ सशता अनु दान
सशता अनु दान
६५ (प्रदे श)

एस.एस. दड. दि.

दवद्यालय सञ्चालन व्यबस्थािन अनु दान

प्रदे श सरकार

खेल मैदान
जम्मा

१,९९,०००.
२,६५,०००.
७५,००,०००.
१३,३७,८७,०००.

स्वास्थ्य शाखा (कायाहृम)
बजेत उिदशषाक नं ८०५५८४०६१०३
क.
सं.

खचा दशषाक
संकेत नं.

योजनाको दववरण
२४ घण्टा प्रसुती सेवा संचािन बापत करारमा
२२४१९ अ.न.मी.लनयुक्त्ती
स्वास्थ्य संस्था नभएको वडामा स्वास्थ्य संस्था संचािन तथा
व्यवस्थापन खचच र ७ न वडा शहरी स्वास्थ्य क्लिनीकमा
३११५०
२७२१३ लन:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको िालग औषधी खररद

१

२
३

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसूलत हुने सुत्केरी तथा नवजात
२२५२२ लशशुिाई न्यानो झोिा (िुगा सेट)लवतरण
२२६११ मालसक ररपोलटङ्ग बैठक र अनुगमन खचच
२२५२२ पाठे घरको मुखको क्यान्सर जााँ च लशलवर

४
५
६

२२५२२ लसकि सेि रोगबारे जनचेतना कायच क्रम
२२५२२ नयााँ गााँ उ, मानपुर टपरा र खौरी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब
सेवा सञ्चािनमा अनुदान

७
८
९

२२४१३ का.स. तथा क्लस्वपर तिब भता
२२३१५ एच एम आइ एस टु ल्स

१०

जम्मा

रकम

कैदियत

९,२४,०००.

१४,००,०००.
१५,००,०००.
४,५०,०००.
१,५०,०००.
२,००,०००.
१,५०,०००.
४,००,०००.
८,००,०००.
२६,०००.
६०,००,०००.

स्वास्थ्य (सदघय सशता अनुदान)
हृ
स
१
२
३
५
६
७

बजेर्को प्रकार
सशता अनुदान
सशता अनुदान
सशता अनुदान
सशता अनुदान
सशता अनुदान
सशता अनुदान

संघीय
नेिाल
नेिाल
नेिाल
नेिाल
नेिाल
नेिाल

सरकार
सरकार
सरकार
सरकार
सरकार
सरकार

८ सशता अनुदान नेिाल सरकार
९ सशता अनुदान नेिाल सरकार
१० सशता अनुदान जेिम्यार्

कायाहृको दववरण
कमाचारीहरुको तलब वाितको खचा
स्थानीय भत्ता
महंगी भत्ता
अन्य स्वास्थ्य कमीको दिल्ड भत्ता
अन्य भत्ता
कमाचारीहरूको िोषाक भत्ता
िाले, स्वीिर, गाडा , वगैंचे,
का.स.आददको सेवा करारमा दलने
कायाालय मसलन्द सामान, िानी,
दवजुली, संचार, घरभाडा, भ्रमण खचा
सेवा प्रदायकहरुको लादग
दिएमदर्दसर्ी तादलम ११५)

रकम
कैदियत
१,४७,५२,०००.
४,००,०००.
५,०४,०००.
२,४१,०००.
१,५१,०००.
३,१५,०००.
८,४०,०००.
८६,०००.
४,२८,०००.

११ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१२ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१३ सशता अनुदान नेिाल सरकार
१४ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१५ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१६ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१७ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१८ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१९ सशता अनुदान नेिाल सरकार

२० सशता अनुदान नेिाल सरकार
२१ सशता अनुदान नेिाल सरकार
२२ सशता अनुदान नेिाल सरकार

२३ सशता अनुदान नेिाल सरकार
२४ सशता अनुदान नेिाल सरकार

स्वास्थ्य प्रबधान (मेरो वषा अदभयान,
महामारी, सने ,नसने रोग
रोकथाम, प्रजनन तथा बाल
बाताबरण स्वास्थ्य आदद) स्वास्थ्य
संचार सचेतना कायाहृम
दभर्ादमन ए क्याप्सुल आम दवतरण
कायाहृमका लागी म.स्वा.स्व. से .
िररचालन खचा (२ चरण कादतका र
वैशाख)
दनयदमत खोि सेवा मािात
सरसिाई प्रबधान कायाहृममा
सहभागी मदहला स्वयम् सेदवका
खचा
LPEP कायाहृमको सेवा दबस्तार
एच एम आई एस को तादलम (५०)
र अदभलेख तथा प्रदतवेदन िाराम
छिाइा (५०)
स्वास्थ्य चौकी/ प्राथदमक स्वास्थ्य
केन्द्रहरूको सेवा सुदृढीकरण
दहृयाकलाि
महामारी तथा प्रकोिजन्य
रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT
िररचालन गने, चौमादशक ररभ्यु
तथा अदभमुखीकरण गने
स्वास्थ्य चौकी स्तरमा औजार
उिकरण, िदनाचर साथै स्वास्थ्य
संस्था ममात सुधार (िुंजीगत)
स्थानीय तहका स्वास्थ्य यूदनर्मा
डी.एच.आई.एस २ दसष्ट्म
सेर्अिका लादग कम्यूर्र खररद
(िुंजीगत)
औषदध, भ्याभ्क्सन, साधन, सामाहॅी
ररयादकड. तथा ढु वानी र िूनः
दवतरण समेत
स्थािना भएका र थि हुने शहरी
स्वास्थ्य केन्द्र संचालन अनुदान
दनःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लादग
औषदध खररद
सामादजक िरीक्षण कायाहृम
(िुरानो र नयां थि हुने स्वास्थ्य
संस्था)
नसने रोग सम्वभ्ि कायाहृम

31

१,००,०००.

२,१७,०००.

६,४३,०००.
२,००,०००.

१,००,०००.

१,००,०००.

४४,०००.

१,२०,०००.

१,००,०००.

७०,०००.
४,२५,०००.
१४,००,०००.

१,००,०००.
७०,०००.

२५ सशता अनुदान नेिाल सरकार

२६ सशता अनुदान नेिाल सरकार

औलो दनयन्त्रण कायाहृमको
अनुगमन एवम् मूल्ाङ्कन, औलो
माहामारी हुने औलो हॅसीत क्षेत्रको
छनौर् गरी दबषादद छकाने
(रे स्पोन्ऱीभ स्प्रेइङ समेत),दवश्व
औलो दनयन्त्रण ददवस मनाउने तथा
औलो दनयन्त्रणका लादग बहुदनकाय
अन्तरदहृया
स्तरीय उिचार िद्धदत सम्वभ्ि
अदभमुभ्खकरण र साथी समूह बीच
छलिल कायाहृम संचालन
कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रमा
दबषादद छकाने खचा,कालाजार
रोगीहरुलाई उिचारका लादग
अस्पताल सम्म आउने यातायात
खचा अनुदान (प्रदत केश रू
१०००),कालाजार दवरामीहरुको

२१,०००.

१,२०,०००.
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दवदभन्न िररक्षण गने (प्रदत केश रू.
५००० सम्म)
दनयदमत रूिमा खानेिानी गुणस्तर
दनगरादन गने
अस्पतालहरुमा िाठे घरको मुखको
क्यान्ऱरको जााँचको लादग VIA Set ,
तथा दसल्कन ररङ प्रेशरी खररद
िररवार स्वास्थ्य कायाहृमको लादग
िार्ोहॅाि, DMT, MEC Wheel, Flow
Chart Job Aid सदहत िमा िरमेर्
छिाइ
िालीकावार् अनुगमन मुल्ांकन
(प्रजनन् स्वास्थ्य कायाहृमहरुको
Facility हरु सम्म)
अस्पताल तथा Birthing Centre मा
२४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गना
करारमा अ०न०मी० दनयुभ्ि
अव्ष्ट्ेदर्क दिस्टु ला र िाठे घर खस्ने
रोगीको भ्िदनंग, ररं गिेशरी तथा
VIA जााँच
आमा सुरक्षा कायाहृम सेवा प्रदान
शोधभनाा , यातायात खचा, गभावती
तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा (4th
ANC), दनशुल्क गभाितन, दजल्ला
अस्पताल र सो भन्दा तलका
सरकारी स्वास्थ्य सस्थाहरुमा
प्रसूदत हुने सुत्केरी तथा नवजात
दशशुलाई न्यानो झोला (लुगा सेर्)

२१,००,०००.

३५ सशता अनुदान नेिाल सरकार

आइ.यु. दस डी. तथा इम्प्लान्ट सेवा

३१,०००.

२७ सशता अनुदान नेिाल सरकार
२८ सशता अनुदान नेिाल सरकार

२९ सशता अनुदान नेिाल सरकार

३० सशता अनुदान नेिाल सरकार

३१ सशता अनुदान नेिाल सरकार

३२ सशता अनुदान नेिाल सरकार

३३ सशता अनुदान नेिाल सरकार

१,००,०००.
५०,०००.

२२,०००.

५,०००.

३०,०००.

५,३२,०००.

३५,०००.

३६ सशता अनुदान नेिाल सरकार
३७ सशता अनुदान नेिाल सरकार
३८ सशता अनुदान नेिाल सरकार
३९ सशता अनुदान नेिाल सरकार
४० सशता अनुदान नेिाल सरकार

४१ सशता अनुदान नेिाल सरकार
४२ सशता अनुदान नेिाल सरकार

४३ सशता अनुदान नेिाल सरकार

४४ सशता अनुदान गाभी

४५ सशता अनुदान युदनसेि

४६ सशता अनुदान युदनसेि

४७ सशता अनुदान युदनसेि

प्रदान
िररवार दनयोजन, सुरदक्षत मातृत्व,
FCHV सेवा ददवस मनाउने
वन्ध्याकरण घुम्ती दशदवर अगावै
म०स्वा०से०साँग छलिल
गाउघर भ्िदनक सचालन यातायात
खचा
म स्वा स्व से हरुलाइ िोशाक भत्ता
म स्वा स्व से अधावादषाक समीक्षा
बैठक (जना)
म स्वा स्व से हरुलाइ दीघाकालीन
सेवाका लादग सम्मानजनक दबदाइ
(जना)
लामो अवदधको जन्मान्तरको लादग
सेर्लाइर् सेवा
दकशोर दकशोरी कायाहृम अन्तरगत
मदहनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थािनको
लागी स्कूलमा स्यानेर्री याड
दवतरण"
रोर्ा खोि शुरुवात गना स्वास्थ्य
संस्था स्तरमा स्वास्थ्यकमीहरुको
अदभमूभ्खकरण एक ददने (७७
दजल्ला)
बृहत िोषण याकेज कायाहृम तथा
क्षमता अदभवृभ्द्ध (IMAM, IYCFMNP, Adolescent IFA, SBCC etc.) बहुक्षेत्रीय िोषण योजना लागु
भएका ३०८ स्थानीय दनकायहरु
दशहॆ कुिोषणको एदककृत
व्यवस्थािनको लादग बदहरं ग (OTC)
र अन्तरं ग उिचार (SC) दवस्तार,
सुदृदधकरण तथा सिार
(Screening, treatment, referral,
followup and defaulter tracking )
को लादग सहयोग
िोषण सिभ्ि रादष्ट्रय ददवस
संचालन (स्तनिान सप्ताह,
आयोदडन मदहना, दबद्यालय स्वास्थ्य
तथा िोषण सप्ताह, बाल िोषण
अदभयान दभर्ादमन ए, जुकाको
औषधी दवतरण, बाल दभर्ा, िोषण
भ्स्थदत लेखाजोखाका लादग
िाखुराको नाि आदद लगायत काया
संचालनको लादग बहुक्षेत्रीय िोषण
योजना लागु भएका दजल्लाका ३०८
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ओर्ा स्थानीय दनकायलाई सहयोग

४८ सशता अनुदान युदनसेि

४९ सशता अनुदान युदनसेि

५० सशता अनुदान युदनसेि

५१ सशता अनुदान युदनसेि

५२ सशता अनुदान युदनसेि

५३ सशता अनुदान युदनसेि

५४ सशता अनुदान युदनसेि

तथ्ांक गुणस्तर सुधारको लादग
िोषण सूचक सिभ्ि सूचना
ब्यबस्थािन प्रणाली दवकास र
स्थािना, तथ्ांक गुणस्तर
सुदृदधकरण - (लैंदगक समता तथा
सामादजक समबेदशकरण तथा
अिांगता भएका व्यभ्िहरुको
तथ्ांक समेतको समाबेश हुने गरर)बहुक्षेत्रीय िोषण योजना लागु
भएका दजल्लाका ३०८ ओर्ा
स्थानीय दनकायलाई
िोषण सिभ्ि अली वादनिंग
दसस्टम दवकास र स्थािना (िोषण
सदभालेन्ऱ)- बहुक्षेत्रीय िोषण योजना
लागु भएका दजल्लाका ३०८ ओर्ा
स्थानीय दनकायलाई
प्रकोि जोभ्खम ब्यबस्थािन तथा
आकभ्िक िोषण काया योजना
दनमााण
गभावती तथा सुत्केरी मदहला,
बालबादलका तथा दकशोरी लदक्षत
िोषण प्रवधान कायाहृम (िोषण
नाग्लो प्रवधान समेत) र दबद्यालय
जाने तथा नजाने दकशोर दकशोरी
लदक्षत िोषणयुि खाध्यबस्तु तथा
स्वस्थ जीवन शैली प्रवधान
स्तनिान कक्ष स्थािना (बहुक्षेत्रीय
िोषण योजना लागु भएका
दजल्लाका सावाजदनक, दनदज,
औिचाररक, अनौिचाररक क्षेत्रमाकभ्म्तमा २० ओर्ा कक्ष)
वृभ्द्ध अनुगमन, प्रवधान तथा िोषण
िरामशा कायाहृम र स्वास्थ आमा
समूह सुदृदधकरण
िोषण कायाहृमको अनुगमन तथा
सुिररवेक्षण - स्थानीय तहमाबहुक्षेत्रीय िोषण योजना लागु
भएका दजल्लाका ३०८ ओर्ा
स्थानीय दनकायलाई

११,०००.

४२,०००.

५०,०००.

१,९७,०००.

१,९७,०००.

६५,०००.

६३,०००.

५५ सशता अनुदान यु एस एड

५६ सशता अनुदान यु एस एड

५७ सशता अनुदान यु एस एड

५८ सशता अनुदान यु एस एड

दाताको संयुि
५९ सशता अनुदान कोष

दाताको संयुि
६० सशता अनुदान कोष

दाताको संयुि
६१ सशता अनुदान कोष

एदककृत िोषण सिभ्ि
अन्तरबैयदत्तक संचार सिभ्ि
संचार तादलम (स्वास्थ्य संस्था
इन्चाजा, स्थानीय दनकायका स्वास्थ्य
संयोजक र मदहला स्वास्थ्य स्वयम्
सेदवकाहरुलाई) (सुआहरा २
कायाहृम लागु भएका १३ दजल्लाका
१६१ स्थानीय दनकाय)
दवद्यालय स्वास्थ्य तथा िोषण र
दकशोरीहरूलाइ आइरन चक्की
दवतरण कायाहृम सििी १ ददने
सदमक्षा (स्वास्थ्य संस्था इन्चाजा,
दशक्षक, दशक्षा र स्वास्थ्य संयोजक)
(सुआहरा २ कायाहृम लागु भएका
१२ दजल्लाका ११४ स्थानीय दनकाय)
१००० ददन अवदधका जीवनका
महत्विूणा अवसर मनाउने, नयााँ
गभावतीहरुलाई स्वास्थ्य आमा
समुहमा आवद्ध गराउने तथा
स्वास्थ्य तथा िोषण व्यवहार
िररबतान संचार गने (सुआहरा २
कायाहृम लागु भयका ४०
दजल्लाका ३८९ स्थानीय दनकाय)
हात्त्तीिाइा ले रोग दबरूध्दको आम
औषधी सेवन (MDA)कायाहृम
सञ्चालन
िूणा खोि गा.िा., न.िा. सुदनदितता
र दीगोिना सुक्ष्म योजना
अध्यावदधकको लादग न.िा , गा.िा
खोि समन्रय सदमदत, स्वास्थ्य संस्था
प्रमुख सदहत न.िा. र गा.िा. प्रमुख
तथा वडा प्रमुखहरु र
सरोकारवालाहरुको १ ददने गोष्ठी
(७७ दजल्लाका सबै स्थादनय तह)
खोिको िहुाँच बढाई छु र् बच्चालाई
खोि ददलाई िूणाखोि सुदनदित गना
वैशाख मदहनालाइ खोि मदहना
संचालन गने
िूणा खोिको दीगोिनाको लादग
साझेदार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था
सञ्चालन तथा ब्यवस्थािन
सदमदतका सदस्य र वडा खोि
समन्रय सदमदतहरुसाँग अन्तरदहृया,
स्थानीय योजना दनमााण (७७
दजल्ला, सबै स्वास्थ्य संस्था)
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िहुाँच निुगेका र डरि आउर् (छु र्)
वच्चाको खोजी तथा िूणा खोि
ददलाउन मदहला स्वास्थ्य स्वंयम
सेदवकाहरुलाई अदभमूभ्खकरण र
योजना दनमााण (७७ दजल्लाका सबै
स्वास्थ्य संस्था)
बाह्य खोि केन्द्रको भवन दनमााण
७५० वर्ा (७७ दजल्ला)
िादलकास्तरमा खोि ऐन,
दनयमावली, ए.ई.एि.आई. को
जानकारी खोि कायाहृमको
सदमक्षा, सूक्ष्म योजना अध्यावदधक
कायाहृम २ ददने ७५३ तह (स्वास्थ्य
संस्था प्रमुख, खोि कायाकताा समेत)
िूणा खोि न.िा., गा.िा.
भेररदिकेसन, अनुगमन तथा
घोषणा सभा व्यवस्थािन
उिचार केन्द्रमा औषधी भन्डार गना
दराज खरीद
उिचार केन्द्रहरुमा आकभ्िक
अवस्थामा औसदध, ल्ाब सामाहॅी
ढु वानी, िमा िरमेर्
िोर्ोकिी,ममता सिार, ल्ाव तथा
आवश्यक सामाहॅी खररद र ई-
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कम भएको जनसंख्यामा
माइहृोस्कोदिक क्याम्प सञ्चालन
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तथा मुल्ांकन गरर कायाहृमको
गुणस्तरीयता सुदनभ्स्चत गने
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उिचाररत क्षयरोगका दबरामीको
उिचारको कोहर्ा नदतजा,
कायाहृमको प्रगदत एवं चुनौती र
क्षयरोग कायाहृममा भएका नया
दबषयमा उिचार केन्द्रका स्वास्थ्य
कमीहरुलाई अध्यावदधक गने
उिचार केन्द्र स्तर कोहर्ा दवश्लेषण
कायाहृम
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२१,०००.

सबै िी.दब.सी. दबरामीहरुलाई
उिचार अवदधभर िोषण भत्ता
जम्मा

७३

२,९९,९३,०००.

मजहला, बालबाजलका, जेष्ठ नागटरक तथा समाज कल्याण िाखा (कायाहृम)
बजेट उपजिर्फक न - ८०५५८४०६१०५
क.
सं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

खचफ जिर्फक
संकेत नं.
योजनाको जववरण
२२५२२ बाल जबवाह जवरुद्धको अजभयान
बालमैजत्र स्थाजनय िासन सम्बजन्ध सरोकारवाला जनकाय
२२५२२ सँग अन्तरफक्रया
२२५२२ लागू और्ध दुब्फ यसनी सम्बन्धी सचेतना कायफक्रम
२२५२२ फकिोर फकिोरी जििा
२२५२२
२२५१२
२२५१२
२२५१२
२२५२२
२२५२२
२२५१२
२२५२२
२२५२२
२२५१२
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२

लैजगक सहसा तथा घरे लु सहसा जबरुद्ध समजवकास ताजलम
मजहलाहरुलाई जसप जवकास ताजलम बुटटक बुनाई तथा
ब्युटटपालफर ताजलम
होटल व्यवस्थापन सम्बजन्ध ताजलम
मुजस्लम तथा मधेिी समुदायको लाजग जसलाइ कटाई
मेजसन खटरद
मदहलाहरुको लादग लोकसेवा कक्षा सञ्चालन
मानव बे चदबखन तथा ओसार िोसार दबरुद्धको
कायाहृम
एकल मदहलाहरुलाई बाहॄा दवतरण
मदहला सहकारीका िदादधकारीलाई सहकारी
व्यबस्थािन तथा लेखा तादलम
दसलाई कर्ाई तादलम
मधेशी तथा मुभ्िम मदहलाको लागी दसि दवकास
आय आजान कायाहृम
मदहला दहंसा दबरुद्धको १६ ददने सचेतना अदभयान
असहाय बालबादलकालाई न्यानो लु गा दवतरण
बाल सञ्जाललाई आधारभूत कानुनी िरामशा तथा
बाल चेतना सििी कायाहृम
नारी ददवस
मदहला, बालबादलका र जेष्ठ नागरीकहरुको लागी
स्वास्थ्य दसदवर सञ्चालन
मजहलाका प्रजनन् अजधकार तथा स्वास््य सम्बन्धी
कायफक्रम
37

रकम
४५,०००.
१,००,०००.
१,००,०००.
१,००,०००.
३,००,०००.
४,००,०००.
४,००,०००.
२,००,०००.
३,००,०००.
१,५०,०००.
२,७५,०००.
२,००,०००.
३,५०,०००.
१,५०,०००.
८०,०००.
२,००,०००.
७५,०००.
१,००,०००.
४,२०,०००.
३,००,०००.

कै फर्यत

२१

२२५२२ अपांग सम्बन्धी आवश्यक सहयोग सामाग्री खटरद
अपांग भएका ब्यक्त्तीहरुलाई स्वास््य जिजवर तथा
२२५२२ पौजष्टक आहारा जवतरण
द्धन्द जपजडत,एकल मजहला तथा सहसा जपजडत मजहलाको
२२५१२ लागी उद्यमजिलता कायफक्रम
जम्मा

२२
२३

१,००,०००.
३,००,०००.
३,५५,०००.
५०,००,०००.

मजहला, बालबाजलका, जेष्ठ नागटरक तथा समाज कल्याण िाखा
(संघीय सशता अनुदान)
हृ स

बजेर्को प्रकार

संघीय

१ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

२ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

३ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

४ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

५
६
७
८

नेिाल
नेिाल
नेिाल
नेिाल

सशता
सशता
सशता
सशता

अनुदान
अनुदान
अनुदान
अनुदान

सरकार
सरकार
सरकार
सरकार

९ सशता अनुदान
१० सशता अनुदान

नेिाल सरकार
नेिाल सरकार

११
१२
१३
१४
१५

नेिाल
नेिाल
नेिाल
नेिाल

सशता
सशता
सशता
सशता

अनुदान
अनुदान
अनुदान
अनुदान

सरकार
सरकार
सरकार
सरकार

कायाहृको दववरण
सबै स्थानीय तहमा समुदायमा
आधाररत िुनस्थाािना कायाहृम
(दस.दव.आर दनदे दशका अनुसार)
संचालन
ज्येष्ठ नागररक सििी
सरोकारवालावीच अन्तरदहृया
ज्येष्ठ नागररक सििी ददवसीय
कायाहृम (अल्जाइमशा चेतना ददवस,
ज्येष्ठ नागररक प्रदत हुने दु व्यावहार
दवरुद्धको ददवस, अन्तराादष्ट्रय ज्येष्ठ
नागररक ददवस)
बालिव गठन, संचालन तथा
दनयमन
बालबादलकामादथ हुने शारीररक,
मानदसक दण्ड सजाय तथा यौनजन्य
दु व्यावहार न्यूदनकरण
रा.ि.अन.भ्द्ध. दव. तलब
रा.ि.अन.प्रथम दव. तलब
महदग भत्ता
लैदगंक दहंसा दनवारणमा न्यादयक
सदमदतको क्षमता दवकास तादलम
नेतृत्व तथा संस्थागत दवकास तादलम
सामादजक िररचादलकाको प्रोत्साहन
भत्ता
समुह गठन र िररचालन
समुह सदस्यको अनुदशक्षण
अन्तराादष्ट्य मदहला ददवश
जम्मा

रकम

कैदियत

६६,०००.
३५,०००.

२९,०००.
२०,०००.

३३,०००.
३,८१,०००.
४,०३,०००.
२४,०००.
५०,०००.
५२,०००.
२,५४,०००.
५,०००.
३१,०००.
२०,०००.
१४,०३,०००.

खाने िादन तथा सरसिाई (सदघय सशता अनुदान)
हृ स

बजेर्को प्रकार

सदघय

१ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

२ सशता अनुदान

नेिाल सरकार

कायाहृको दववरण
वातावरण सरसिाइ सििी
कायाहृम संचालन गना
सरसिाइ सििी दनमााण
कायाहरु

रकम
३,७५,०००.
६३,०००.

कैदियत

जम्मा

४,३८,०००.

बन तथा भू सरक्षण (संघीय सशता अनुदान)
हृ स

बजेर्को प्रकार संघीय

कायाहृको दववरण
दबरुवा उत्पादन सहयोग÷दवरुवा
खररद अनुदान (वस्तुगत र नगद)
१ सशता अनुदान नेिाल सरकार (हजारमा)

रकम

कैदियत

१,५०,०००.

नेिाल जलवायु िररवता सहयोग कायाहृम (NCCSP)
िादलकास्तरमा जलवायु िररवतान
अनुकुलन सिभ्ि छनौर् भई आएका
दहृयाकलािहरु/ जलवायु समानुकुलन
जवकास योजना : (CRDP)
२ सशता अनुदान बेलायत
१,००,००,०००.

उजाा (संघीय सशता अनुदान)
हृ स

बजेर्को प्रकार संघीय

१ सशता अनुदान नेिाल
२ सशता अनुदान नेिाल
३ सशता अनुदान नेिाल
४ सशता अनुदान नेिाल

कायाहृको दववरण
नीदतगत,प्रशासदनक तथा ब्यबस्थािन
सरकार खचा
सुधाररएको चुलो (बायोग्यास) प्रदबदध
सरकार जडान
सरकार सौया उजाा प्रदबदध जडान
सरकार बायोग्यास जडान
जम्मा

रकम

कैदियत

३,००,०००.
१,००,०००.
६,४८,०००.
८,४०,०००.
१८,८८,०००.

नगर र केन्द्र स्तरबार् माग गने योजनाहरु
वडा नं. २
नगर स्तरबार्
क. योजनाको
सं. संकेत नम्बर
१
२
३
४

योजनाको जववरण

ठे गाना

बुट्काहन घरजनर जोतपुर कु लोमा कल्भटफ जनमाफण
श्री ने. रा. मा. जव. नयाँगाउँ मा सुलभ खानेपानी
ट्डूवल
े धारा जनमाफण
जवद्युत सवस्टेिन देखी सोहटरया सम्म माटो पटानी
तथा बाटो ग्राभेल
बदालपुरको इन्टेक नजजक मसानघाट तथा प्रजतिलय
जनमाफण

प्रदे श / केन्द्रस्तरबार्

39

राजापुर - २,
नयाँगाउँ
राजापुर - २,
नयाँगाउँ
राजापुर - २,
नयाँगाउँ
राजापुर - २,
नयाँगाउँ

रकम
१०,००,०००.
२,००,०००.
२५,००,०००.
१०,००,०००.

कै फर्यत

क. योजनाको
सं. संकेत नम्बर
१
२
३
४
५
६

योजनाको जववरण

ठे गाना

थारु संग्राहालको अधुरो प्रखाफल र गेट जनमाफण
बाला बजार देजख थारु संग्राहालय सम्म बाटो ग्राभेल
गेरुवा गाँउपाजलकाको जसमाना देखी राजापुर
नगरपाजलका वडा नं. ५ जयपुरको जसमाना सम्म
मैलानालामा तट्बन्धन
नयाँगाउँ जब्दाहन घरजनर जसचाई सडकको झरनमा
पुल जनमाफण
तनाफ बगफदजह खल्लामा पुल जनमाफण
नयाँगाउँ जवस्तान टोल देखी पूवफ जाने बाटो तटन्धन
तथा बाटो जवस्तार गने

राजापुर - २
राजापुर - २

रकम

कै फर्यत

राजापुर - २
राजापुर - २
राजापुर - २
राजापुर - २

वडा नं. ३
नगर स्तरबार्
क.
सं.
१
२
३
४

योजनाको संकेत
नम्बर

योजनाको जववरण
मुरैया क्रमागत जपच पुरा गने
टरनेिा बोर्थडङ देखी वसन्ता गाउँ सम्म बाटो
स्तरउन्नती तथा बाटो ग्राभेल गने
टेजडया चोक देखी पुवफ जपच बाटो सम्म स्तरउन्नती र
जपच गने
वडा कायाफलयलाई जग्गा खटरद र भवन जनमाफण

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

नंगापुरको जपच देजख पुवफ आराजमल हुदै ससदुरा गाउँ
को जसमाना सम्म स्तरउन्नती सजहत बाटो ग्राभेल
+कल्भटफ जनमाफण
जतघ्रा गाउँ देखी प्रयागपुर हुदै मुरैया सम्म बाटो
स्तरउन्नती र बाटो ग्राभेल
प्रयागपुर देजख क्रान्तीपुर हुदै सोहटरया सम्म बाटो
ग्राभेल
टेजडया भण्डारीको घर नजजक कल्भटफ जनमाफण
बसन्ता गाउँ बुढीकू लोमा जाली तटन्धन
मुरैया जवन्तीराम थारुको घर नजजक कल्भटफ जनमाफण
श्री ने. रा. आ. जव. को घेरा पखाफल जनमाफण
श्री सरस्वती प्रा. जव. को फर्ल्डमा माटो पटानी
वागेश्वरी प्रा. जव. मुरैयामा स्टोर कोठा जनमाफण
टेजलर्ोन लाईन जवस्तार
पोल - ५८ थान र तार -५८०० जम.

१६

चक्खापुर, नंगापुर, टेजडया र मुरैयामा गाँउघर
जक्लजनक भवन जनमाफण

५
६

ठे गाना
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३

राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३
राजापुर - ३

रकम

कै फर्यत

टेजडया चोक देजख वडा नं.५ को जसमाना सम्म
बाटोको दाँया वाँया वृिारोपण गने
प्रयागपुरको अधुरो कल्भटफ जनमाफण

१७
१८

राजापुर - ३
राजापुर - ३

प्रदे श / केन्द्रस्तरबार्
क.
सं.

योजनाको संकेत
नम्बर

राजापुर - ३

२

योजनाको जववरण
वडा नं. ४ को जसमाना देजख मुरैया हुदै वडा नं. २
को सोहटरया सम्म बुफढकु लामा तार जाली तटबन्धन
वडा नं. ४ को जसमाना देजख मुरैया हुदै वडा नं. २
को सोहटरया सम्म बाटो स्तरउन्नती र ग्राभेल

३

मुरैया जुटरकु ला मा पक्की कल्भटफ जनमाफण

राजापुर - ३

४

जतघ्रा भोसुराम थारुको घर नजजक कल्भटफ जनमाफण

राजापुर - ३

५

बसन्ता मा झुलुङ्गे पुल

राजापुर - ३

६

राजापुर - ३

७

ससदुरा र वडा नं. ५ जोड्ने झुलुङ्गे पुल
टेजडया चोक देजख पुवफ खेत हुदै बसन्ता जोड्ने बाटो
जनमाफण

८

टरनेिा बाट बसन्ता जाने बाटो को जभम्मापुर
कु लोमा कल्भटफ जनमाणफ

१

ठे गाना

रकम

कै फर्यत

राजापुर - ३

राजापुर - ३
राजापुर - ३

वडा नं. ४
नगर स्तरबार्
क
स
१
२
३
४
५
६
७
८

योजनाको
सके त नम्बर

योजनाको जववरण
प्राथजमक स्वास््य के न्र मा स्वच्छ खाने पाजनको ब्यवस्था
खेतव
ु ा पुरुवा देखी बसन्ता जाने बाटो ग्राभेल
अनन्तपुर देजख काजल मन्दीर हुदै मनोज भण्डारी घर
सम्म बाटो ग्राभेल
ससचाई कायाफलय महाजवरको घर नजजक मुरकट्टा कु लोमा
पक्की पूल दनमााण
टरनेिा बोर्थडङ देजख क्याम्मस जाने बाटो ग्राभेल सजहत
जपच गने
मुरकट्टा कू लोको कल्भटफ मा पंखा जनमाणफ
एकलैनी बाटो जपच गने
सुबद
े ी को होटल देजख हुलाक सम्म र जगदम्बा मजन्दर
देजख राजापुर नगरपाजलका को नयाँ भवन हुदै जपच बाटो
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ठे गाना
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४
राजापुर ४

रकम

कै फर्यत

सम्म जपच गने
९

राजापुर बजार क लाईन को बाटो स्तरउन्नजत ढल जनकास
सजहत जपच गने
राजापुर नगरपाजलका को आ.व. ०७४।०७५ को क्रमागत
योजनाहरु पुरा गने

१०

राजापुर ४
राजापुर ४

वडा नं. ५
प्रदे श / केन्द्रस्तरबार्
क.
सं.
१
२
३

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

योजनाको
संकेत नम्बर

योजनाको जववरण
राजापुर ५ र राजापुर ३ जोड्ने जसन्दुरा घातमा पक्की
पुल जनमाफण
राजापुर २ जोतपुर देखी बदालपुर पहाडीपुर बसन्ता हुदै
राजापुर ८ धोजवनपुर जोड्ने सडक कालो पत्रे
राजापुर ५ भौरा चोक देजख दिीण सडु वा भोकपुर
हुलाकी सडक जोड्ने बाटोमा कालो पत्रे
राजापुर ५ कालाबन्जर घाट देखी पूवफ जत्रवेणी बजार,
जयपुर, खल्ला जयपुर पहाजडपुर हुदै मुरैया पुल सम्मको
बाटो कालो पत्रे
राजापुर ६ जवक्रमपुर चोक देखी कृ ष्णा नगर जयपुर हुदै
बरगदही सम्मको सडक कालो पत्रे
राजापुर ५ बदालपुर– जनहालपुर– छोत्की भौरा र झप्ती
गाउँ मा ५० के . जव. को ट्रन्सर्रमर जडान
राजापुर ५ को वडा कायाफलय भवन जनमाफण
बसन्ता देखी रसपुरुवा जाने बाटोमा पने बुढी खोलोमा
झुलुङ्गे पुल जनमाफण
राजापुर ५ झ्टी देखी गेरुवा गाउँ पाजलका ६ गौचरण
जाने बाटोमा रहेको मैला नालामा झुलुङ्गे पुल जनमाफण
पहाजडपुर देजख बाजजसडु वा – जनहालपुर हुदै धोजवनपुर
हुलाकी राजामागफ सम्मको सडक कालो पत्रे
जत्रवेणी बजारमा सहरी स्वास््य जक्लनीक जनमाफण
जोतपुर बाट बदालपुर आउने बाटोमा पने बङ्गाली
झरणको फकनारमा टरटेजनङ वाल जनमाफण
ने. रा. आ. जव. बदालपुरको चार कोठे भवन जनमाफण
कृ ष्णानगर जयपुर कु लोमा पानी र्कु वा पक्की जडल
जनमाफण
झ्टी देजख जत्रवेणी बजार - जयपुर - पहाडीपुर सम्म
सडक कालो पत्रे
वडा नं. ८ को जसमाना धोजवनपुर देखी उत्तर वडा नं. २
सोहटरया सम्म दुवै फकनारमा तटबन्धन
जयपुर देजख कृ ष्णानगर सम्म टपरा कु लोको दुवै तर्फ
तटबन्धण जनमाफण
चमकपुर मैला नालामा तटबन्धन

ठे गाना
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५

राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५

रकम

कै फर्यत

जयपुर कृ ष्णनगर – पहाजडपुर – खल्लाजयपुर र
जनहालपुर गाँउमा पक्की देवथान जनमाफण

१९

राजािुर - ५

फकसान मा. जव. को अधुरो भवन जनमाफण

२०

राजािुर - ५

बदालपुर पिु सेवा के न्र / उप के न्रको भवन जनमाफण

२१

राजािुर - ५

जयपुर जिव मजन्दर देजख उत्तर चैनपुर हुदै गेरुवा
गाँउपाजलका सम्म सडक कालो पत्रे

२२

राजािुर - ५

बदालिुर कुलोको बााँ ध ब्यवस्थािन

राजािुर - ५

बदालिुर स्थीत न.िा. को जग्गामा ब्यवस्थीत बजार
ब्वस्थािन

राजािुर - ५

बङ्गाली झरनमा पक्की स्लोप जनमाफण

राजािुर - ५

जयपुर मजन्दर देजख उत्तर चैनपुर सम्मको बाटो जपच

राजािुर - ५

खल्लाजयपुर ढु म्री कु लोको पक्की जडल जनमाफण

राजािुर - ५

जत्रवेणी बजार देजख कृ ष्णनगर हुदै जसचाई रोड जोड्ने
कालो पत्रे
जयपुर चमकपुरुवा टोलको मैला नालामा तटबन्धन

राजािुर - ५

दयारामपुर देखी जोतपुर सम्म रतैया नालामा तटबन्धन
जैयपुर कु सुम्माघाट टपरा कु लोमा तटबन्धन
टपरा कु लो फकनारमा जयपुर देजख कृ ष्णनगर सम्म
तटबन्धन
पहाडीपुर पट्ठरडाँडामा डु ड जनमाफण

राजािुर - ५

राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५
राजािुर - ५

पद्मकु मारी मा. जव. को चार कोठे भवन जनमाफण
बसन्ता देजख जनहालपुर बाजजसदुवा हुदै पाहाजडपुर
सम्मको सडक कालो पत्रे ।

राजािुर - ५
राजािुर - ५

वडा नं. ६
नगर स्तरबार्
कं
सं.
१

योजनाको
संकेत
नम्बर

योजनाको जववरण

ठे गाना

जोगीपुर चोक देजख महादेउली हुदै मानपुर सम्म
बाटो ग्राभेल
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राजािुर -६
महादे उली

रकम

कै फर्यत

१०,००,०००.

सम्पन्न

२

३
४

सोइली र कोइली जाने खोदवा झरणमा कल्भर्ा
दनमााण
अगुवा कृदष सहकारी भवन नदजकै
दलैनालाको दकनारमा बार्ो दबस्तार र वाल
दनमााण
वाल दनमााण िहाडी नगर जानेबार्ोमा मैला
नालामा
.

राजािुर - ६ र ९
को दसमाना
राजिुर - ६
मानिुर
राजािुर -६
िहाडीनगर

७०,००,०००.

सम्पन्न

१०,००,०००.

हृमागत

१०,००,०००. हृमागत

वडा नं. ७
नगर /

प्रदेि र के न्र स्तरबार्

क.
सं.
१

योजनाको संकेत
नम्बर

योजनाको जववरण
राजापुर न.पा. वाडफ न. ७ को कायाफलय
भवनको जनमाणफ

ठे गाना
राजापुर न.पा.७

२

राजापुर न.पा. वाडफ न.७ को खोजल्टनीपुर देखी राजापुर न.पा.७
भारतीय जसमा सम्म बुढी कु लोमा सरसर्ाई
सजहत पफक्क तटबन्धन

३

राजापुर न.पा. वडा न.७ अन्तगफत बुद्ध
आधारभूत जवद्यालयको घेरा पखाफल जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

४

राजापुर न.पा. वडा न. ७ अन्तगफत सरस्वती
बाल प्रा.जव.को दुई कोठे भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

५

राजापुर न.पा. वडा न. ७ बेलािा भालुर्ाँटा
जोड्ने पक्की पुल जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

६

राजापुर न.पा. वडा न. ४ मुकफट्टा देखी
रा.न.पा. ७ को झुलङ्
ु गे पुल सम्म कालो पत्रे
बाटो जनमाणफ
राजापुर न.पा. वडा न.४ िाजन्तपुर देजख
दजिण भारतीय जसमा सम्म बाटो कालो पत्रे
जनमाणफ
राजापुर न.पा. वडा नं. ४ को दजिण जसमाना
संघर्फनगर देजख भालुर्ाँटा हुदै कै लालीको
श्रीलंका गाँउ सम्म बाटो ग्राभेल

राजापुर न.पा.७

९

िहरी स्वास््य के न्रको भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

११

राजापुर न.पा.वडा न. ७ जस्थत सन्तोर्ी बाल
जबकास के न्र को क्रमागत भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

१३

बुद्ध सामुदाजयक वन उपभोिा समुह
रा.न.पा.७ लाहुरे टोल को भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

१४

जसद्धबाबा सामुदाजयक वन उपभोिा समुह
रा.न.पा.७ बड्की जभम्मापुरको भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

७

८

राजापुर न.पा.७

राजापुर न.पा.७

रकम

कै फर्यत

१५

महादेव बाबा सामुदाजयक वन उपभोिा समुह
रा.न.पा.७ रामपुरको भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

१६

राजापुर न.पा.वडा नं.७ को खोल्टीजनपुर
लाहुरे टोल, लाजल्चपुर, िंकपुर र बेलासामा
जवपद् व्यवस्थापन का लागी भवन जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

१७

राजापुर न.पा.वडा नं.७ बेलासा को बाबुराम
टोलमा मचान जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

१८

राजापुर न.पा.वडा नं.७ बेलासामा टरसमान
थारुको खेत जस्थत असलम घाटमा मचान
जनमाणफ
राजापुर न.पा.वडा नं.७ सत्तार र्मफ जस्थत हकफ
बहादुर िाहको खेतमा मचान जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

२०

राजापुर न.पा.वडा नं.७ सत्तार र्मफ जस्थत
रमन कु मार रेग्मीको खेतमा मचान जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

२१

राजापुर न.पा.वडा नं.७ िकं पुर जस्थत जवर
बहादुर पटरयारको खेतमा मचान जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

२२

राजापुर न.पा.वडा नं.७ िकं पुर जस्थत बल
बहादुर रानाको खेतमा मचान जनमाणफ

राजापुर न.पा.७

२३

राजापुर न.पा.वडा नं.७ िकं पुर टोलमा
िवदाह गृह जनमाणफ

२४

लाजल्चपुर मेवा लाल थारुको घर देखी
कजवराज पटरयारको घर सम्म बाटो ग्राभेल

राजापुर न.पा.७

२५

जत्रवेणी चोक (बडकी जभम्मापुर ) देखी पन्टु
थारुको घर सम्म बाटो ग्राभेल

राजापुर न.पा.७

२६

कदवराज िररयार को घर नदजक रामिुर
झरण दे खी गंगा बहादु र महातरा को घर
नदजक रहेको कल्भर्ा सम्म बार्ो हॅाभेल

राजापुर न.पा.७

२७

शकंिुर िुलगेदा थारु को घर दे खी दबर
बहादु र िररयारको घर सम्म बार्ो हॅाभेल

राजापुर न.पा.७

२८

शकंिुर जवदहर लाल यादवको घर दे खी
सरस्वती बाल प्रा.दव. सम्म बार्ो हॅाभेल

राजापुर न.पा.७

२९

लाहुरे र्ोल दचत्र बहादु र गुरुङ को घर
दे भ्ख बल बहादु र रानाको घर सम्म बार्ो
हॅाभेल
बेलासा भोसुवा थारुको घर नदजक
शकंिुर कुलो मा बक्स कल्भर्ा दनमाणा

राजापुर न.पा.७

३१

बेलासा दे शु थारुको घर नदजक मुरकट्टा
झरनमा कल्भर्ा दनमाणा

राजापुर न.पा.७

३२

बडकी दभम्मािुर राम हरर थारुको घर
नदजक रामिुर कुलोमा बक्स कल्भर्ा

राजापुर न.पा.७

१९

३०
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राजापुर न.पा.७

राजापुर न.पा.७

दनमाणा
राजापुर न.पा.७

३५

लाहुरे र्ोल झोलुङ्गे िुल नदजक बार्ोको
िूवा र िदिम तिा ह्यूमिाइि कल्भर्ा
दनमाणा
शकंिुर गंगा बहादु र आले को घर नदजक
बार्ो को िूवा र िदिम तिा ह्यूमिाइि
कल्भर्ा दनमाणा
लाहुरे टोल को दुगाफ भगवती मजन्दर जजणोद्धार

३६

िंकरपुर टोल को काजलका मजन्दर जजणोद्धार

राजापुर न.पा.७

३३

३४

राजापुर न.पा.७

राजापुर न.पा.७

वडा नं. ८
नगर /
क.
सं.

प्रदेि र के न्र स्तरबार्
योजनाको
सके त नम्बर

!

योजनाको जववरण

/t}Xof / a'9L s'nf]df Joj:yLt t6aGwg tyf
Joj:yfkg
;8'jf, ef]uk'/, sf]O{nL, k'/}gf x'bF r}gk'/ hfg]
af6f] sfnf]kq]
wf]jLgk'/, a}7sk'/, kQ]k'/ x'b} k'/}gf hfg] af6f]
sfnf]kq]
cg{xjf tfnnfO{ hnlaxf/ If]qsf] ?kdf lj:tf/
tyf ;+/If0f
/fhfk'/ * sf] wf]jLgk'/ / ef]uk'/ rf]sdf
vfg]kfgL 6\ofª\sL tyf nfO{g lj:tf/
j8fsf leqL tyf k|d'v rf]sx?df ;8s ;f]nf/
h8fg
cJoj:yLt l;rfO{ s'nf]x?nfO{ Joj:yLt ug{
kSsL gx/ lgdf{0f
sTqLGof 3f6 ;8ssf] bfofF afofF 9n lgdf{0f

@
#
$
%
^
&
*

ठे गाना

रकम

j8f g+= *

%),)),)),))).

j8f g+= *

!),)),)),))).

j8f g+= *

&,)),)),))).

j8f g+= *

@,)),)),))).

j8f g+= *

@,)),)),))).

j8f g+= *

%),)),))).

j8f g+= *

!),)),)),))).

j8f g+= *

!,)),)),))).

कै फर्यत

वडा नं. ९
नगर स्तरबार्
आ.व. ०७४ ०७५ को क्रमागत योजनाहरु
क. सं.

योजनाको
सके त नम्बर

योजनाको जववरण

ठे गाना

रकम

१

चैनपुर गोजडयाना जसमानामा आर. जस.जस. वाल जनमाफण
(भौजतक योजना नं १६)

वडा नं. ९

2,00,000.

२

गोजडयानाको बाटो ग्राभेल ( थप १० लाख मध्येबाटको )

वडा नं. ९

4,00,000.

कै फर्यत

३

चाउजमन बनाउने ताजलम (लजित तर्फ योजना नं ३ )

वडा नं. ९

1,25,000.

४

दजलत वगफ िौचालय जनमाफण (योजना नं १९ लजित )
जवपन्न तथा जेहन्दार जवधाथीलाई छात्रबृजत्त उपलब्ध गराउने
(योजना नं ९ लजित )

वडा नं. ९

1,25,000.

वडा नं. ९

1,00,000.

५

प्रदे श र केन्द्र स्तरबार्
र्

कस

योजनाको
सके त नम्बर

योजनाको जववरण

२

6f]k]Gb| zfxsf] 3/ lg/ bn} gfnf
df kSsL jfn lgdf{0f
leDdfk'/ :jf:Yo rf}sLsf] ejg
dflyNnf] tnfdf @ sf7] ejg
lgdf{0f

३

k|x/L rf}sL gofF ejg Knfi6/
leq, aflx/ tyf @ j6f 9f]sf

४

algofk'/sf] kSsL jfn lgdf{0f

१

ठे गाना

रकम

/f= g= kf= ( O{Zj/Lu+h

10,00,000.

/f= g= kf= ( uf]l8ofgf

6,00,000.

leDdfk'/ k|x/L rf}sL ltg3/Jff

2,00,000.
20,00,000.

५

klSs k'n

/f= g= kf= ( / ^ kxf8Lgu/
lar kg]{ bn}gfnfdf

६

algofk'/df sNe6{ lgdf{0f

;f/bf b]jsf]6fsf] 3/lg/

8,00,000.

७

klSs 8'8 lgdf{0f

klZrd ;f/bf b]jsf]6fsf] 3/lg/

2,50,000.

८

klSs 8'8 lgdf{0f

klZrd l;tf/fd yf?sf] v]tlg/

2,00,000.

९

klSs 8'8 lgdf{0f

algofk'/df sdnf kf]v|]nsf]
v]tlg/

10,00,000.

१०

sNe6{ lgdf{0f

lbkg/ ksl8ofk'/ s'nf]sf] d'xfg

18,00,000.

११

sNe6{ lgdf{0f

b'uf{ rf]s b]lv ef/tsf] l;dfgf
hfg] af6f]df cfzf/fd yf?sf]
3/ glhs df]tk'l/of s'nf]df

12,00,000.

१२

aS; sNe6{ lgdf{0f

lbkgu/sf] blIf0f 6f]ndf
cfzf/fd yf?sf] 3/ glhs

15,00,000.

१३

( :yfgdf drfg lgdf{0f

/fhfk'/ g= kf= (

45,00,000.

१४

aGohGt' /f]Sg] cf/ l;= l;= kf]n

z+s/k/ l;dfgfb]lv lbkgu/
l;dgf;Dd

१५

kSsL 8'8 lgdf{0f

efuL/fh yf?sf] v]t / /fd
s[i0f yf?sf] v]t lardf

१६

af9L k|sf]kaf6 ;'/lIft /xgsf
nfuL 8\ofd lgdf{0f

lai0f' yf?sf] 3/sf] klZrd lj/
axfb'/ yf?sf] 3/ ;Dd

47

80,00,000.

5,00,000.

कै फर्यत

१७

kSsL t6aGwg

uf]l8ofgf l;dfgfb]lv blIf0f
b'uf{gu/sf] l;dfgf ;Dd
cGbfhL # ls= ld=

१८

em\ofn lgdf{0f tyf Knfi6/ leq
aflx/

zflGt ;ldtL dfkm{t ;xof]u
ul/Psf] >L g]= /f= cf= lj= sf]
ejgdf

5,00,000.

df6f] k6fgL tyf a[Iff/f]k0f

>L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]
k"j{ / pQ/ tkm{ df6f] k6fgL
tyf afFsL efudf a[If/f]k0f

6,00,000.

>L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]

7,00,000.

>L g] /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]

20,00,000.

>L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]

60,00,000.

>L g]= /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]

50,00,000.

>L g] /f= df= lj= uf]l8ofgfsf]

13,00,000.

१९
२०

२१

२२
२३

kSsL kvf{n lgdf{0f ^ lkm6 cUnf]
@%) ld= nDafO{
ljBfnosf] !–!)–) If]qkmnsf]
d}bfgdf @ lkm6 cUnf] !@% ld=
afO{ *) ld= If]qkmn df6f] k6fgL
/ sl/a $)) ld=, !)!) lkm6sf]
b'/Ldf l;d]G6 lkn/ ;lxt tf/
hfnLsf] ^ lkm6 cUnf] 3]/faf/
lj1fg k|of]uzfnf, sDKo"6/
k|of]uzfnf, k':tsfno cWoog
sIf ;lxtsf] nflu $ sf]7] lju
ljlN8Ë
k|ljlws lzIff sIff ( b]lv !@
sf nflu k'jf{wf/ tyf cGo
ljsf;sf nflu

२७

ljBfnosf] vfg]kfgL ;/;kmfO{ /
:jR5tfsf] :tf/ a[l4 ug{ 5fqf
tyf cfkfË d}qL zf}rfno /
^))) ln= Ifdtfsf] klSs kfgL
6ofÍL / To;sf] jl/k/L slDtdf
@% wf/f xft w'g] / kfgL
lkpgsf nfuL h8fg
() l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k !)
yfg
^) l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k @)
yfg
$% l;= Pd= sf] x\o"dkfO{k !%
yfg

२८

!% yfg ljB'tLo kf]n / To;
a/fa/ k'Ug] tf/

२४
२५
२६

२९
३०
३१

b'uf{gu/df jGohGt'af6 ;'/Iffsf
nfuL s/]G6 k|jfx d]l;g
O{Zj/Lu+hdf drfg lgdf{0f
5f]6sL k'/jfdf
drfg lgdf{0f

/fhfk'/ g= kf= (
/fhfk'/ g= kf= (
/fhfk'/ g= kf= (
/fhfk'/ g= kf= (
b'uf{gu/

5,00,000.

O{Zj/Lu+h

7,00,000.

O{Zj/Lu+hsf] j8sL sf]Onxjf /
5f]6sL sf]Onxjf lar

7,00,000.

३२

k|To]s ag]sf k'/fgf / gofF
drfgdf ;f]nf/ alQ h8fg

/fhfk'/ g= kf= ( sf ;Dk'0f{
drfg

३३

drfgsf] l;l8df /]lnË lgdf{0f

O{Zj/Lu+h a8sfk'/

11,00,000.
25,000.

वडा नं. १०
प्रदे श र केन्द्र स्तरबार्
क्र. सं.

योजनाको सके त
नम्बर

योजनाको जववरण

१

भत्के को कल्भटफ पुनर्थनमाण

२

कल्भटफ जनमाफण

३

भवन ममफत तथा रं ङ्गरोगन

४

ठे गाना

रकम
१२,००,०००।

४५ र ६० से.मी.को ह्यूमपाईप खटरद

कजेनीपुर
गन्धैला नाला
भगरानपुर
जन चेतना
मा.जव.मंगलपुर
जवजभन्न गाउँ मा

५

पनर्े कु वा तथा पखाफल जनमाफण

करमोहनी कु लो

१०,००,०००.

६

डु ड नजजक झरनमा कल्भटफ जनमाफण

करमोहनी

७

खानेपानी ओभरहेड टंकी जनमाफण

रामजानकी चोक

६०,००,०००.

८

जपकनीक स्थल जनमाफण

५०,००,०००.

९

ट्रान्सर्मर खटरद तथा जडान

झ्टी
झ्टी,लालपुर,सजम
चोक
पहाडीपुर,लालपुर,
हटरनगर, कमोहनी
क र ख,
जडमारके िन
जवजभन्न बस्ती

१५,००,०००।
१०,००,०००।
१०,००,०००.
६,००,०००.

३०,००,०००.

१०

मचान जनमाफण

११

जवद्युत तार र पोल

१२

जवद्युजतय तारबारको मेजसन र अर्थथङ्ग
चेक गने मेजसन

तारबार भएको िेत्र

१०,००,०००.

१३

हात्ती जनयन्त्रण गनफ जवद्युजतय
तारबारमा बत्ती जडान

तारबार भएको िेत्र

५,००,०००.

१४

जवद्युजतय िवदाह स्थल जनमाफण

कोटठयाघाट

१०,००,०००.

१५

धमफिाला जनमाफण

कोटठयाघाट

५,००,०००.

१६

हनुमान मजन्दर तारबार र संरिण

कोटठयाघाट

२,५०,०००.

१७

अमर िजहद बहुमुजख क्याम्पस
राजापुरको हाताजभत्र माटो पटानी

राजापुर

४,००,०००.

१८

रे जडयो साथी एर्.एम.कायफक्रम
संचालन

राजापुर

१,५०,०००.

१९

जवद्युजतय तारबार

मझरा

१०,००,०००.

२०

होमस्टे संचालन

मझरा, पहाडीपुर

२०,००,०००.
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३६,००,०००.
२०,००,०००.

कै फर्यत

२१

जवजभन्न सामाजजक कु टरजत जवरुद्ध
सडक नाटक

िान्तीका लाजग
युवा संजाल

३,००,०००.

२२

सामुदाजयक सुचना के न्र संचालन तथा
व्यवस्थापन

िान्तीका लाजग
युवा संजाल

३,५०,०००.

२३

खेलकु द कायफक्रम

िान्तीका लाजग
युवा संजाल

५,००,०००.

२४

मनाउ जसमाना देखी दजिण भारत
जसमाना सम्म तटबन्धन गने

गेरुवा नफद पजिम
फकनार

१०,००,०००.०

२५

मझरा बस्ती व्यवस्थापन तथा गेरुवा
नदीमा झोलुङ्गे पुल जनमाफण

मझरा

१०,००,००००.

२६

मैलानालामा झोलुङ्गे पुल जनमाफण

२७

मैलानाला फकनार पक्की तटबन्धन गने

२८

सजमचोक देजख दजिण गग्याफनटोल
सम्म बाटो जपच गने

जपपलघाट
जडमारके िन
कजेनीपुर
पखैपरु

५०,००,०००.
५०,००,०००.
१०,००,०००.०.

gu/kflnsf af6 k|yldstfdf k/]sf of]hgfx?
!= gu/kflnsf gofF ejg cuf8L gfnf lgdf{0f / sfnf] kq] ug]{ .
@= gofFufpF a'Tsfxg 3/ lg/ sNe6{ lgdf{0f . -j8f g+= @_
#= g]= /f= kz'klt df= lj= :s'n b]vL bf}ntk'/ 3f6 ;Ddsf] af6f] :t/pGgtL . -j8f g+= !_
$= ;Gtlg/ª\sf/L ejg .
%= df}nf gfnfdf l/6]lgª jfn lgdf{0f . -j8f g+= ^_
^= sf]O{nL / ;f]O{nLsf] lardf vf]8fp gfnfdf sNe6{ lgdf{0f . -j8f g+= ^ / j8f g+= *_
&= k|ofuk'/ d'/}of aª\ufnL em/0fdf cw'/f] k'n lgdf{0f . -j8f g+= #_
*= j8f g+= ( r}gk'/ bNn'sf] 3/ lg/ sNe6{ lgdf{0f . -j8f g+= (_
(= sh]gLk'/ emTs]sf] k'n lgdf{0f . -j8f g+= !)_
!) a;Gtf a'9Ls'nfdf l8n t6aGwg . -j8f g+= %_
!!= /fhfk'/ ahf/ leq k"j{ klZrd 9n Joj:yfkg . -j8f g+= $_
!@= a'4 k|f= lj= nfx'/] 6f]nsf] :s"ndf kvf{n lgdf{0f . -j8f g+= &_
!#= wf]lagk'/ leq hfg] af6f] kmQ]k'/ x'b} k'/}gf gfnf ;Fu hf]l8Psf] k'/}gf rf]s ;Dd hf]l8Psf] af6f]
:t/pGgtL . -j8f g+= *_

;+3 ;+:yfx?
!= sd}of dlxnf hfu/0f ;dfh g]kfn, u'nl/of, alb{of .
@= ax'If]qLo kf]if0f of]hgf -UNICEF_ .

#= dfgk'/ o'jf ;dfh -dfo';_, /fhfk'/ –^ dfgk'/6k/f, alb{of .
$= zflGtsf nfuL o'jf ;+hfn alb{of .
%= >L u|fdL0f ljsf; ;dfh -RDS_, dfgk'/ 6k/f, alb{of .

^= >L k|ult o'jf Sna, leDdfk'/, alb{of .
&= k|fs[lts >f]t 4f]G4 ?kfGt/0f s]Gb| g]kfn .
*= /fO{lhª\u cfO{8n; afFs] .
(= Knfg g]kfn .
!)=dlxnf k'g:yf{kgf s]Gb| -cf]/]s_ .
!!= s0ff{nL PsLs[t u|fdL0f ljsf; tyf cg;Gwfg s]Gb| .
!@= km/flsnf] wlt{ g]kfn, /fhfk'/ – %
!#= gf}nf] cleofg g]kfn
!$= sfl/tf; g]kfn
!%= ;f]gxf lasf; ;dfh, ;f]gk'/
!^= s0ff{nL PsLs[t u|fld0f ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb|
k|:t't stf{
==================================
gu/ pk – k|d'v
/fhfk'/ gu/kflnsf
ldlt @)&% ;fn ====== ut]
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