
परिमाण बजेट परिमाण खर्च परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट परिमाण बजेट

१ १,६६,४०० १,३७,७७१.५० १२,४४७.५० १६,१८१

१

(१) आयोजना सम्बन्धी अभिमभुिकरण काययक्रम सञ्चालन (२) दर्ाय 

भसभिर सञ्चालन सम्बन्धी अभिमभुिकरण/काययशाला/र्ाभलम काययक्रम 

सञ्चालन (३) गनुासो सनुिुाइ सम्बन्धी अभिमभुिकरण काययक्रम सञ्चालन 

। सहिागीहरु: हरेक िडाका प्रभर्भनधी, स्थानीय CSO, स्थानीय भनकायका 

अन्य क

N/A १९५ ० ० १९५ २२५२२

२

१) समाजमा रहकेा कुरीभर्, कुप्रथा, लैङ्भगक भहिंसा, मानि िचेभििन र्था 

ओसारपसार भिरुद्ध सचरे्नामलूक काययक्रम र्था अभियान सिंचालन 2) 

मभहला भिकास काययक्रमद्धारा प्रियभदर् मभहला सहकारी सिंस्थाहरुको 

सदुृढीकरण एििं स्थानीय र्हको मभहला उद्यमी सिंजाल स्थापनाको लाभग 

सहजीक

N/A १०० ० ० १०० २२५२२

३ Artificial Insemination सम्बन्धी काययक्रम N/A १०० ० ० १०० २२५२२

४
अन्य भिभिध िचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, 

NGOs for increased social accountability
N/A १५ ० ० १५ २२७११

५ अन्य भिभिध िचय-Periodic meeting costs of LGPCC N/A २२ ० ० २२ २२७११

६ अभियानकर्ाय पररचालन N/A १० १० ० ० २२४१९

७

आधारिरू् र्था आकभस्मक सेिाको लाभग औषभध र स्िास््य सरुक्षा सामग्री 

(PPE बाहके) िररद र्था औषभध लगायर्का सामग्रीको ढुिानी र्था 

ररप्याभकिं ग र भिर्रण समेर्

N/A १०० १०० ० ० २७२१३

८

आधारिरू् र्था आकभस्मक सेिाको सभुनश्चर्र्का लाभग औषधीको आपभूर्य र 

उपयोग, सम्िभन्ध काययक्रमहरुको अनगुमन र्था मलू्याङकन (अनगुमन 

मलु्याङ्कन र्था काययक्रम कायायन्ियन भ्रमण िचय)

N/A ६० ६० ० ० २२६११

९

आधारिरू् र्हका स्िीकृर् दरिन्दीका भशक्षक, राहर् अनदुान भशक्षकका 

लाभग र्लब ित्ता अनदुान (भिशेष भशक्षा पररषद अन्र्रगर्का 

भशक्षक/कमयचारीहरु समेर्)

N/A ६८,५०० ६८,५०० ० ० २११११

१०
आप्रिासी स्रोर् केन्रको कायायलय सिंचालन/ कमयचारी भ्रमण िचय / भशरोिार 

िचय
N/A ७२ ७२ ० ० २२५२२

११ आयिुदे  औषधालयको चालु र्था काययक्रम बजटे N/A ६,००० २,००० २,००० २,००० २११११

८०२१८५०३५११ - सिंघीय सरकारबाट हस्र्ान्र्ररर् काययक्रम (शसर्य अनदुान)

कैफियतवाफषचक प्रथम र्ौमाफिक दोश्रो र्ौमाफिक तेस्रो र्ौमाफिक

र्ालु

कायायन्ियन हुने स्थान : चालु आ.ि.मा भिभनयोभजर् : जनसहिाभगर्ा : ० अन्र्र स्थानीय र्ह : ०

फि.नं. कायचक्रम/आयोजना/फक्रयाकलापको नाम इकाई

आयोजनाको कुल 

फक्रयाकलापको

िम्पूणच कायच मध्ये गत 

आ.व.िम्मको

आ.व. को लक्ष्य

बजटे उपशीषयक : आयोजना परूा हुने भमभर् : आन्र्ररक श्रोर् : १,७५,७०० नेपाल सरकार : १,७५,७००

बजटे उपशीषयकको नाम : आयोजनाको कुल लागर् :१,७५,७०० ऋण : ० प्रदशे सरकार : ०

रु. हजारमा

आभथयक िषय : आयोजना सरुु हुने भमभर् :   स्रोर्  

भपपरा गाउँपाभलका
गाउँ काययपाभलकाको  कायायलय, महोत्तरी

अनसुचूी ७

वाफषचक कायचक्रम स्वीकृफत िािम



१२
आभथयक भस्थभर् कमजोर रहकेा पनुःउपचारमा रहकेा पी.भब.सी. भबरामीहरुलाई 

उपचार अिभधिर पोषण िचय र्था सम्पकय  परीक्षण
N/A १२ १२ ० ० २२५२२

१३ इन्टरनेट सेिा शलु्क N/A १२० ४० ४० ४० २२११२

१४ उच्च जोभिममा रहकेा समदुायमा भिरामी िोजपड्र्ाल काययक्रम N/A ५० ५० ० ० २२५२२

१५

उपचार केन्रहरुमा आकभस्मक अिस्थामा औसभध एििं ल्याब सामाग्री 

ढुिानी, काययक्रमका लाभग आिश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायर्का फमय 

फरमेट फोटोकपी, काययक्रमको भनयभमर् अनगुमन र्था मलु्यािंकन,स्थलगर् 

अनभुशक्षण, क्षयरोगका भबरामीको चौमाभसक कोहटय भिशे्लषण र ई-भट.भब रज

N/A ७० ३५ ३५ ० २२५२२

१६
एम. आइय. एस. अपरेटर र भफल्ड सहायक पाररश्रभमक, चाडपिय िर्य र्था 

पोशाक िचय
N/A ७८० ७८० ० ० २२४१९

१७
एम. आइय. एस. अपरेटर र भफल्ड सहायक दभेनक भ्रमण ित्ता र्था यार्ायर् 

िचय
N/A १०२ १०२ ० ० २२६११

१८ एम. आइय. एस. अपरेटर र भफल्ड सहायको लाभग सञ्चार िचय N/A ५ ५ ० ० २२११२

१९

औलो र्था कालाजार माहामारी हुने के्षत्रको छनौट गरी भबषाभद छकय ने 

(रेस्पोन्सीि स्पे्रइङ समेर्), भकटजन्य रोग भनयन्त्रण काययक्रमको अनगुमन 

एिम् मलू्याङ्कन र्था भकटजन्य रोग भनयन्त्रणका लाभग बहुभनकाय 

अन्र्रभक्रया गने

N/A ३० ३० ० ० २२५२२

२० कृषक दर्ाय व्यिस्थापन काययक्रम N/A ३०० ३०० ० ० २२५२२

२१ कुष्ठ प्रिाभिर् समहुका लाभग आय आजयन काययक्रम N/A २०० १०० ० १०० २२५२२

२२ कृभष र्था पशपुन्छी सम्िभन्ध र््यािंक अध्यािभधक काययक्रम N/A १०० १०० ० ० २२५२२

२३

कोभिड १९ लगायर् भिभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, भनयन्त्रण 

र्था भनगरानीका लाभग सरोकारिाला सँगको अन्र्रभक्रया र्था RRT, 

स्िास््यकमी पररचालन

N/A २५ २५ ० ० २२५२२

२४

गररब पभहचान र्था पररचयपत्र भिर्रण काययक्रम पाररश्रभमक 

(गणक/सपुरीिके्षक/गनुासो सनुिुाई अभधकारी/अभर्ररक्त कायय प्रोत्साहन 

ित्ता))

N/A ३०० १०० १०० १०० २२४१९

२५ घटना दर्ाय र्था सामाभजक सरुक्षा दर्ाय भसभिर सञ्चालन N/A ८०१ ४००.५ ४००.५ ० २२५२२

२६ र्लब र्था सभुबधा- मनोसमाभजक परामशय कर्ाय N/A ४०५ ४०५ ० ० २२४१९

२७ र्लब र्था सभुबधा -भिभत्तय साक्षरर्ा सहजकर्ाय क्राययक्रम N/A ४०५ ४०५ ० ० २२४१९

२८ र्ोभकएका भिद्याथीको भदिा िाजाका लाभग भिद्यालयलाई अनदुान N/A २,०४६ ० ० २,०४६ २२५२२

२९ र्ोभकएका भिद्याथीको भदिा िाजाका लाभग भिद्यालयलाई अनदुान N/A ८,६९८ ८,६९८ ० ० २२५२२

३० र्ोभकएका भिद्याथीको भदिा िाजाका लाभग भिद्यालयलाई अनदुान N/A १,४४६ ० ० १,४४६ २२५२२

३१
दर्ाय भसभिर सञ्चालानाथय सेिा प्रदायक छनौटको लाभग भिज्ञापन/सचूना 

प्रकाशन िचय
N/A २५ २५ ० ० २२५२२

३२ नीभर्गर्,प्रशासभनक र्था ब्यबस्थापन िचय N/A १०० १०० ० ० २२५२२

३३
पणूय घटना दर्ाय सभुनभश्चर् गनय दर्ाय भसभिर पश्चार् परुक दर्ाय भसभिर (Post 

Registration Camp) सञ्चालन
N/A ३०८ ० ० ३०८ २२५२२

३४
प्रभर् भिद्याथी लागर्का आधारमा भशक्षण भसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
N/A ३३८ ३३८ ० ० २२५२२

३५
प्रभर् भिद्याथी लागर्का आधारमा भशक्षण भसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
N/A १,४४० १,४४० ० ० २२५२२

३६
प्रभर् भिद्याथी लागर्का आधारमा भशक्षण भसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान
N/A २३९ २३९ ० ० २२५२२



३७

प्रभर्ष्पधायमा छनौट िएका व्यिसाय भिकास सेिा प्रदायक सिंस्थाहरु माफय र् 

उद्यमीको स्र्रोन्नभर् (आिश्यकर्ा पभहचानका आधारमा पनुर्ायजगी र 

एडिान्स सीप भिकास र्ाभलम काययक्रम)

N/A ४०० ४०० ० ० २२५२२

३८
प्रभर्ष्पधायमा छनौट िएका व्यिसाय भिकास सेिा प्रदायक सिंस्थाहरु माफय र् 

लघु उद्यम भिकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी भसजयना गने
N/A १,४६० १,४६० ० ० २२५२२

३९
प्रारभम्िक बाल भिकास सहजकर्ायहरुको पाररश्रभमक र्था भिद्यालय कमयचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
N/A ३,४०४ ३,४०४ ० ० २११११

४०
प्रारभम्िक बाल भिकास सहजकर्ायहरुको पाररश्रभमक र्था भिद्यालय कमयचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
N/A ७९८ ७९८ ० ० २११११

४१
प्रारभम्िक बाल भिकास सहजकर्ायहरुको पाररश्रभमक र्था भिद्यालय कमयचारी 

व्यबस्थापन अनदुान
N/A ५६४ ५६४ ० ० २११११

४२ प्राभिभधक सहायकको र्लि N/A ३६७ ३६७ ० ० २११११

४३ प्राभिभधक सहायकको पोसाक N/A १० १० ० ० २११२१

४४

पशपुिंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडय फ्लु, AMR, भसभिसकोभसस, 

टक्सोप्लाज्मोभसस  आभद भिभिन्न सरुिारोग सम्बभन्ध रोकथाम र्था 

भनयन्त्रणका लाभग सचरे्ना काययक्रम

N/A २० २० ० ० २२५२२

४५
पाभलका स्र्रमा स्िास््य सिंस्थाहरुको माभसक सचूना सिंकलन, िरेरभफकेशन 

एििं गणुस्र्र सधुार साथै चौमाभसक एििं बाभषयक सभमक्षा
N/A १०० १०० ० ० २२५२२

४६

पाभलकास्र्रमा िोप र सरसफाई प्रिर्धन काययक्रमको सभमक्षा, सकू्ष्मयोजना 

अध्यािभधक र पाभलका िोप समन्िय सभमभर्को अभिमभुिकरण समेर् 

पाभलका स्र्रमा २ भदन, िडा िोप समन्िय सभमभर्को स्िास््य सिंस्था, िडा 

सर्रमा अभिमभुिकरण १ भदन र्था पणूय िोप सभुनश्चर्र्ाको लागी घरधरुी सर

N/A १३६ १३६ ० ० २२५२२

४७ पोषण काययक्रम N/A ४२४ ४२४ ० ० २२५२२

४८
बैदभेशक रोजगारीमा जान चाहने सम्िाभिर् कामदारहरुलाई गहन 

अभिमिुीकरण काययक्रम
N/A १३ १३ ० ० २२५२२

४९
बाख्राको साना व्यिसाभयक कृभष उत्पादन केन्र (पकेट) भिकास काययक्रम 

सिंचालन
N/A १,५०० १,५०० ० ० २२५२२

५० बायोग्यास जडान N/A २०० २०० ० ० २२५२२

५१

बाह्य िोप केन्र बाट गणुस्र्ररय िोप सेिा प्रदान गनय िोप केन्रमा 

ब्यिस्थापनको लाभग फभनयचर ब्यिस्था, सम्बभन्धर् िडा िोप समन्िय 

सभमभर् माफय र् र्यारी एििं िररद, ३००० िोप केन्रमा प्रभर् िोप केन्र रु 

१०००० दरले, कभम्र्मा टेिल १, कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हार्

N/A ४० ४० ० ० २२५२२

५२ भबद्यालय स्िास््य भशक्षा र्था भिद्यालय नसय पररचालन N/A १८ १८ ० ० २२५२२

५३
भबद्यालय स्िास््य भशक्षा, आमा समहू र्था स्थानीय र्हमा स्िास््यका लाभग 

सामाभजक व्यिहार पररिर्यन प्रिध्दयन अभियान
N/A १०० १०० ० ० २२५२२

५४ मनोसमाभजक परामशय सिंचालन िचय N/A २४७ ० ० २४७ २२४१९

५५
मलेररया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइफस आभद भकटजन्य रोगको डाटा 

िरेरभफकेशन
N/A १० १० ० ० २२५२२

५६ मेभशनरी आजार र्था फभनयचर ममयर् सम्िार (सेिा केन्र सञ्चालानाथय) N/A ४२ ४२ ० ० २२२२१

५७ मसलन्द सामान िररद (सेिा केन्र सञ्चालानाथय) N/A ६० ६० ० ० २२३११



५८

मभहला, बालबाभलका र्था ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको कायय के्षत्र (मभहला, 

बालबाभलका, अपािंगर्ा िएका व्यभक्त, जषे्ठ नागररक र्था यौभनक र्था 

लैंभगक अल्पसिंख्यक) का र््यािंक सिंकलन र्था अद्यािभधक गरर मभहला, 

बालबाभलका र्था ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा पठाउनका लाभग

N/A १०० १०० ० ० २२५२२

५९
माछाको साना व्यिसाभयक कृभष उत्पादन केन्र (पकेट) भिकास काययक्रम 

सिंचालन
N/A १,५०० १,५०० ० ० २२५२२

६० मार् ृर्था निभशशु काययक्रम N/A ५२० ५२० ० ० २२५२२

६१
मार् ृर्था निभशशु काययक्रम अन्र्गयर् आमा सरुक्षा, गियिर्ी उत्पे्ररणा सेिा, 

न्यानो झोला र भनशलु्क गियपर्न काययक्रम
N/A १,१८० १,१८० ० ० २२५२२

६२

माध्यभमक र्हका स्िीकृर् दरिन्दीका भशक्षक, राहर् अनदुान भशक्षक लाभग 

र्लब ित्ता अनदुान (भिशेष भशक्षा पररषद अन्र्रगर्का 

भशक्षक/कमयचारी,प्राभिभधक धारका प्रभशक्षक समेर्)

N/A १३,२०० ६,६०० ३,३०० ३,३०० २११११

६३ राष्रपभर् रभनङ्ग भसल्ड प्रभर्योभगर्ा (स्थानीय र्हस्र्रीय) N/A १०० १०० ० ० २२५२२

६४
राभष्रय मभहला स्िास््य स्ियिंसेभिका काययक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यार्ायार् 

िचय, िाभषयक सभमक्षा गोष्ठी र भदिस मनाउने िचय समेर्)
N/A ७०० ३५० ३५० ० २२५२२

६५

राभष्रय र स्थानीय महत्िका िाद्य र्था पोषण सरुक्षाममा टेिा पयुायउने िाली 

िस्र्को साना व्यिसाभयक कृभष उत्पादन केन्र (पकेट) भिकास काययक्रम 

सिंचालन

N/A २,००० १,००० ५०० ५०० २२५२१

६६ ररटनी स्ियिंम सेिक पररचालन N/A ४४५ ४४५ ० ० २२४१३

६७ रोजगार सिंयोजकको र्लि N/A ४६८ २३४ ११७ ११७ २११११

६८ रोजगार सिंयोजकको पोसाक N/A १० ० १० ० २११२१

६९ रोजगार सेिा केन्रको सँचालन िचय N/A ६४ ६४ ० ० २२७११

७० रोजगार सेिा केन्रको सदुृढीकरण N/A १८९ १८९ ० ० २२५२२

७१ व्यभक्तगर् घटना दर्ायका दर्ाय भकर्ाब भडजीटाइयजशेनका  लाभग परामशय सेिा N/A ३८० ३८० ० ० २२४११

७२ भिभत्तय साक्षरर्ा क्राययक्रम सिंचालन िचय N/A १३६ ६८ ३४ ३४ २२४१३

७३ भिद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन अनदुान N/A ६४७ ६४७ ० ० २२३११

७४ भिद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन अनदुान N/A १०७ १०७ ० ० २२३११

७५ भिद्यालय सञ्चालन र्था व्यिस्थापन अनदुान N/A १५१ १५१ ० ० २२३११

७६
भिद्यालयमा शैभक्षक गणुस्र्र सदुृढीकरण एिम् काययसम्पादनमा आधाररर् 

प्रोत्साहन अनदुान
N/A ३१९ ३१९ ० ० २११३५

७७
भिद्यालयमा शैभक्षक गणुस्र्र सदुृढीकरण एिम् काययसम्पादनमा आधाररर् 

प्रोत्साहन अनदुान
N/A ४५२ ४५२ ० ० २११३५

७८
भिद्यालयमा शैभक्षक गणुस्र्र सदुृढीकरण एिम् काययसम्पादनमा आधाररर् 

प्रोत्साहन अनदुान
N/A १,९२७ १,९२७ ० ० २११३५

७९ भिधालयमा कुष्ठरोगबारे जनचरे्ना र्था पररक्षण काययक्रम N/A ३० ३० ० ० २२५२२

८० भिपन्न श्रभमकको ज्याला (दभैनक रु. 517 * सिंख्या 100 * भदन 100) N/A २२ २२ ० ० २२४१३

८१ भिपन्न श्रभमकको ज्याला (दभैनक रु. 517 * सिंख्या 100 * भदन 100) N/A ५,१७० ५,१७० ० ० २२४१३



८२

भिभिन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोभटक, मानभसक स्िास््य सम्बभन्ध 

अन्र्रभक्रया काययक्रम र्था भदिसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम भदिस, मानभसक 

स्िास््य भदिस, अल्जाईमर भदिस, रेभबज भदिस, भिश्व औलो भदिस) मनाउने

N/A ११५ ११५ ० ० २२५२२

८३ भिरामीको लाभग ओ.भप.भड.भटकट (काियन कपी सभहर्को ) छपाई N/A ८० ८० ० ० २२३११

८४ भिश्व कुष्ठरोग भदिस र्था अपािंगर्ा भदिसको उपलक्ष्यमा काययक्रम N/A २० २० ० ० २२५२२

८५

शैभक्षक पहुचँ सभुनभश्चर्र्ा, अनौपचाररक र्था िकैभल्पक भशक्षा काययक्रम 

(परम्परागर् भिद्यालय, िकैभल्पक भिद्यालय, साक्षरर्ा र भनरन्र्र भशक्षाका 

काययक्रम समेर्)

N/A १९८ १९८ ० ० २२५१२

८६

शैभक्षक पहुचँ सभुनभश्चर्र्ा, अनौपचाररक र्था िकैभल्पक भशक्षा काययक्रम 

(परम्परागर् भिद्यालय, िकैभल्पक भिद्यालय, साक्षरर्ा र भनरन्र्र भशक्षाका 

काययक्रम समेर्)

N/A ८४४ ४२२ २११ २११ २२५१२

८७

शैभक्षक पहुचँ सभुनभश्चर्र्ा, अनौपचाररक र्था िकैभल्पक भशक्षा काययक्रम 

(परम्परागर् भिद्यालय, िकैभल्पक भिद्यालय, साक्षरर्ा र भनरन्र्र भशक्षाका 

काययक्रम समेर्)

N/A १४० १४० ० ० २२५१२

८८ सञ्चार सामाग्री प्रसारण र्था छपाइय (सञ्चार र पँहुच अभियान सञ्चालान) N/A ८९ ८९ ० ० २२११२

८९ स्थाभनय र्हमा स्िास््य सम्िभन्ध अभिमिुीकरण र योजना र्जुयमा र्ाभलम N/A ४०० ४०० ० ० २२५१२

९०

स्थानीय र्ह भित्रका स्िास््यकमीहरु ,म.स्िा.स्िय.से. का लाभग आधारिरू् 

र्था आकभस्मक सेिा अन्र्गयर् आँिा, नाक, कान, घाटी र्था मिु स्िास््य 

सम्िभन्ध प्राथभमक उपचार बारे अभिमभुिकरण / र्ाभलम

N/A १०० ५० ५० ० २२५२२

९१
स्थानीय र्हका कमयचारी र जनप्रभर्भनभधहरुको लाभग अनगुमन र्था मलु्याकन 

िचय
N/A ५६ ५६ ० ० २२६११

९२

स्थानीय र्हका स्िास््य चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पर्ालहरुमा काययरर् 

कमयचारीहरुको र्लि, महगी ित्ता, स्थानीय ित्ता, पोषाक लगायर् 

प्रशासभनक िचय समेर्

N/A २१,२०० १०,६०० ५,३०० ५,३०० २११११

९३ स्थानीय र्हको लैभगक भहिंसा भनिारण कोषमा रकम N/A १०० १०० ० ० २२५१२

९४ सधुाररएको चलुो (बायोमास) प्रभबभध जडान N/A २०० २०० ० ० २२५२२

९५ समदुाय अभिमिुीकरण N/A ४५ ४५ ० ० २२५१२

९६

समदुायमा आधाररर् निजार् भशशु र्था बाल रोगको एकीकृर् व्यिस्थापन 

(IMNCI) काययक्रम सभमक्षा र्था स्िास््य सिंस्थाहरुमा onsite 

coaching

N/A १०० १०० ० ० २२५२२

९७ सम्बभन्धर् सरोकारिालाहरुिाट  पररयोजना अनगुमन र्था मलु्याकिं न N/A ७७ ७७ ० ० २२६११

९८
सम्िाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार प्रभर्स्पधाय बभृद्ध गनयका लाभग 

कभम्र्मा ५ जनाको समहुमा प्रभबभध हस्र्ान्र्रण
N/A १४० १४० ० ० २२५२२

९९

सरोकारिालाहरुसिंगको  अन्र्रभक्रया र्था अभिमिुीकरण काययक्रम ( प्रहरी 

/पत्रकार/स्थानीय जनप्रभर्भनधी/ समदुायका अगिुाहरुलाई आप्रािसन को 

असर र्था प्रिाि / कामदारलाई समाभजक बभहस्करण प्रिाि न्यभूनकरण)

N/A ४५ ४५ ० ० २२५२२

१००
स्िास््य चौकीको न्यनुर्म सेिा मापदण्ड काययन्ियन, सभुरढीकरण र्था 

सभमक्षा (स्िास््य चौकीको न्यनुर्म सेिा मापदण्ड काययक्रमको सभमक्षा )
N/A ३६० ३६० ० ० २२५२२



१०१ सामदुाभयक भिद्यालयका छात्राहरुलाई भनशलु्क स्याभनटरी प्याड ब्यिस्थापन N/A ३०१ ३०१ ० ० २७२१३

१०२ सामदुाभयक भिद्यालयका छात्राहरुलाई भनशलु्क स्याभनटरी प्याड ब्यिस्थापन N/A ४२५ ४२५ ० ० २७२१३

१०३ सामदुाभयक भिद्यालयका छात्राहरुलाई भनशलु्क स्याभनटरी प्याड ब्यिस्थापन N/A १,८१५ १,८१५ ० ० २७२१३

१०४ साियजभनक भिद्यालयका भिद्याथीहरुका लाभग भनशलु्क पाठ्यपसु्र्क अनदुान N/A २,८८२ २,८८२ ० ० २२५२२

१०५ साियजभनक भिद्यालयका भिद्याथीहरुका लाभग भनशलु्क पाठ्यपसु्र्क अनदुान N/A ६७५ ६७५ ० ० २२५२२

१०६ साियजभनक भिद्यालयका भिद्याथीहरुका लाभग भनशलु्क पाठ्यपसु्र्क अनदुान N/A ४७७ ४७७ ० ० २२५२२

१०७
साियजभनक भिद्यालयमा अध्ययनरर् भिद्याथीहरुका लाभग छात्रबभृत्त 

(आिासीय र्था गैरआिासीय)
N/A २२१ २२१ ० ० २२५२२

१०८
साियजभनक भिद्यालयमा अध्ययनरर् भिद्याथीहरुका लाभग छात्रबभृत्त 

(आिासीय र्था गैरआिासीय)
N/A १,४०० १,४०० ० ० २२५२२

१०९
साियजभनक भिद्यालयमा अध्ययनरर् भिद्याथीहरुका लाभग छात्रबभृत्त 

(आिासीय र्था गैरआिासीय)
N/A ३४६ ३४६ ० ० २२५२२

११० सौयय उजाय प्रभबभध जडान N/A ३०० ३०० ० ० २२५२२

१ ९,३०० ९,३०० ० ०

१ भिद्यालय िौभर्क पिुायधार भनमायण अनदुान N/A ९७१ ९७१ ० ० ३११५९

२ भिद्यालय िौभर्क पिुायधार भनमायण अनदुान N/A ४,१४३ ४,१४३ ० ० ३११५९

३ भिद्यालय िौभर्क पिुायधार भनमायण अनदुान N/A ६८६ ६८६ ० ० ३११५९

४
स्िास््य सिंस्था निएका िडाहरूमा आधारिरू् स्िास््य सेिा केन्रहरुको 

सिंचालन िचय
N/A १,००० १,००० ० ० ३११५९

५ सामदुाभयक ििन भनमायण भपपरा गाउँपाभलका-३ N/A २,५०० २,५०० ० ० ३११५९

पूिंजीगर्

८०२१८५०३५११ - सिंघीय सरकारबाट हस्र्ान्र्ररर् काययक्रम (शसर्य अनदुान)


