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२,०३,५३,१८

४७,०८,६९

१ पारिश्रमिक किमचािी न.पा. २११११ आ. श्रोत १० िमिना ७,५५,००

२
प्रािमभिक बाल मिकास सिज कताम मिद्यालय किमचािीिरुको तलब, ित्ता तथा पोषाक 

खचम सिेत ।
न.पा. २११११ आ. श्रोत ४ पटक २,००,००

३ पोशाक न.पा. २११२१ आ. श्रोत १ िमिना ३०,००

४ खाद्यान्न न.पा. २११२२ आ. श्रोत १० पटक २०,००

५ औषधीउपचाि खचम न.पा. २११२३ आ. श्रोत ५ पटक ५,००

६ ििगी ित्ता न.पा. २११३२ आ. श्रोत १२ िमिना ६०,००

७ किमचािीको बैठक ित्ता न.पा. २११३४ आ. श्रोत १० पटक १५,००

८ किमचािी प्रोत्सािन तथा पिुस्काि न.पा. २११३५ आ. श्रोत १० पटक १,००,००

९ अन्य ित्ता न.पा. २११३९ आ. श्रोत १० पटक १०,००

१० पदामधकािी बैठक ित्ता न.पा. २११४१ आ. श्रोत १० पटक २०,००

११ पदामधकािीअन्य समुबधा न.पा. २११४२ आ. श्रोत १० पटक २,२०,००

१२ पदामधकािी अन्य ित्ता न.पा. २११४९ आ. श्रोत १० पटक ५,००

१३ किमचािीको योगदानिा आधारित बीिा कोष खचम न.पा. २१२१३ आ. श्रोत १२ िमिना १५,००

१४ किमचािी कल्याण कोष न.पा. २१२१४ आ. श्रोत ५ पटक २,५०,००

१५ अन्य सािामजक सिुक्षा खचम न.पा. २१२१९ आ. श्रोत १० पटक २,००

१६ पानी तथा मबजलुी न.पा. २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ३५,००

१७ संचाि ििसलु न.पा. २२११२ आ. श्रोत १० िमिना २५,००

१८ सािमजमनक उपयोमगताको सेिा खचम न.पा. २२११३ आ. श्रोत ५ पटक १,००

१९ इन्धन (पदामधकािी) न.पा. २२२११ आ. श्रोत १० पटक १०,००

२० इन्धन (दिकल, एभबलेुन्स तथा अन्य) न.पा. २२२१२ आ. श्रोत १२ िमिना १५,००

२१ इन्धन (कायामलय सिारि साधन) न.पा. २२२१२ आ. श्रोत १० पटक ५०,००

२२ इन्धन (िडा स्तरिय सिसफाई) न.पा. २२२१२ आ. श्रोत १० िमिना ८०,००

२३ इन्धन (नगि स्तरिय सिसफाई) न.पा. २२२१२ आ. श्रोत १० िमिना २०,००

२४ सिािी साधन ििमत खचम न.पा. २२२१३ आ. श्रोत १० पटक ७०,००

२५ मबिा तथा निीकिण खचम न.पा. २२२१४ आ. श्रोत १० पटक ५०,००

२६ िेमशनिी तथा औजाि ििमत सभिाि तथा सञ्चालन खचम न.पा. २२२२१ आ. श्रोत १० पटक ३०,००

२७ ििमत सभिाि कोष न.पा. २२२३१ ने.स.स. १० प्रकाि १,५०,००

२८ ििमत सभिाि कोष न.पा. २२२३१
श्रिदान - आ. 

श्रोत
१० प्रकाि १,००,००

२९ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री न.पा. २२३११ आ. श्रोत १० पटक २५,००

३० पसु्तक तथा सािग्री खचम न.पा. २२३१३ आ. श्रोत १० पटक १०,००

३१ मसलबमन्द, बोलपत्र सचूना छपाई खचम न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १० छपाई ३०,००

३२ कायामलय प्रयोजनको लामग छपाई खचम न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १० छपाई ३०,००

३३ सािमजमनक सचुना प्रचाि-प्रसाि तथा मिज्ञापन खचम न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १० छपाई २०,००

३४ अन्य कायामलय संचालन खचम न.पा. २२३१९ आ. श्रोत १० पटक १०,००

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११०१ - जनकपिुधाि उपििानगिपामलका

नबौं नगि सिाबाट पारित आ.ि. २०७९/८० को संसोमधत बजटे, योजना तथा कायमक्रििरुको मिििण

रु. िजाििा

जनकपुरधाम उप महानगरपासलका

उप महानगर कार्यपासलकाको कार्ायलर्, धनुर्ा

कार्ायलर्को कोड : ८०२१७३०१३००

खर्य केन्र अनुिार बजेट सबसनर्ोजन
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा३५ जनकपिुधाि उपििानगिपामलकाको कायामलय िबेसाईट िोमडमफकेसन न.पा. २२४११ आ. श्रोत १ पटक ५,००

३६ सेिा ि पिािशम खचम न.पा. २२४११ आ. श्रोत ४ पटक २०,००

३७ सचूना प्रणाली तथा सफ्टियेि संचालन खचम न.पा. २२४१२ आ. श्रोत १० पटक १५,००

३८ किाि सेिा शलु्क न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १० िमिना ७,४५,००

३९ अन्य सेिा शलु्क न.पा. २२४१९ आ. श्रोत ५ पटक ५,००

४० किमचािी तामलि खचम न.पा. २२५११ आ. श्रोत २ पटक ५,००

४१ योजना तजुमिा तथा संचालन सभबमन्ध कायमशाला गोमि (किमचािी, जनप्रमतमनधी) न.पा. २२५१२ आ. श्रोत ३ पटक १५,००

४२ जनशमि क्षिता मिकास कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

४३ उपिोिा समिमतलाई परियोजना सञ्चालनबािेिा अमििखुीकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

४४ सािमजमनक सनुिुाई कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

४५ मिमिध कायमक्रि खचम न.पा. २२५२९ आ. श्रोत २ पटक ५,००

४६ अनगुिन, िलू्यांकन खचम न.पा. २२६११ आ. श्रोत १० पटक २०,००

४७ भ्रिण खचम (पदामधकािी) न.पा. २२६१२ आ. श्रोत १० पटक २५,००

४८ भ्रिण खचम (किमचािी) न.पा. २२६१२ आ. श्रोत १० पटक २५,००

४९ मिमशष्ट व्यमि तथा प्रमतमनमध िण्डलको भ्रिण खचम (बैदमेशक भ्रिण) न.पा. २२६१३ आ. श्रोत २ पटक १०,००

५० अन्य भ्रिण खचम न.पा. २२६१९ आ. श्रोत ५ पटक १,३१

५१ मिमिध खचम न.पा. २२७११ आ. श्रोत १० पटक ४०,००

५२ मिमिध खचम (मिजया दशािी, मदपािली तथा छठ लगायतका पजुा-पाठको लामग) न.पा. २२७११ आ. श्रोत ५ पटक ५,००

५३ मिमिध खचम (अमतमथ तथा मिमशष्ट पािुनािरुको स्िागत, सत्काि तथा िोटेल िास खचम) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १० पटक १०,००

५४ मिमिध खचम (िोमल ििोत्सि) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १ पटक ३,००

५५ मिमिध खचम (उप-प्रिखु ज्यकूो समचिालय) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १० पटक ५,००

५६ मिमिध खचम (अमतमथ/पािुनािरुको लामग स्िागत सािाग्री खरिद) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १० पटक १०,००

५७ मिमिध खचम (नगि प्रिखु ज्यकूो समचिालय) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १० पटक ७,००

५८ सिा सञ्चालन खचम न.पा. २२७२१ आ. श्रोत २ पटक ६८,३८

५९ आन्तरिक ऋणको ब्याज न.पा. २४२११ आ. श्रोत २ पटक १,५०,००

६० शैमक्षक संस्थािरूलाई सिायता न.पा. २५३११ आ. श्रोत १० पटक २०,००

६१ धामिमक तथा सांस्कृमतक संस्था सिायता न.पा. २५३१४ आ. श्रोत १० पटक २५,००

६२ अन्य सस्था सिायता न.पा. २५३१५ आ. श्रोत १० पटक ३०,००

६३ उच्च अदालत जनकपिुधािलाई स:शमत अनदुान न.पा. २६४१२ आ. श्रोत १ पटक १२,००

६४ अन्य सािामजक सिुक्षा न.पा. २७११२ आ. श्रोत १० पटक १२,००

६५ छात्रिमृत्त न.पा. २७२११ आ. श्रोत ३ पटक ६,००

६६ अन्य सािामजक सिायता न.पा. २७२१९ आ. श्रोत १२ पटक १५,००

६७ जग्गाको िाडा न.पा. २८१४१ आ. श्रोत १० पटक २५,००

६८ घििाडा न.पा. २८१४२ आ. श्रोत १० िमिना २०,००

६९ सिािी साधन तथा िेमशनि औजाि िाडा न.पा. २८१४३ आ. श्रोत १० पटक १०,००

७० अन्य िाडा न.पा. २८१४९ आ. श्रोत २ पटक १,००

७१ अन्य मफताम न.पा. २८२१९ आ. श्रोत ५ पटक ४५,००

७२ लागत सििामगता िा श्रिदान िापतको िकि मफताम न.पा. २८२१९ आ. श्रोत ५ पटक ५,००

७३ बारुण यन्त्र खरिद न.पा. ३११२१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ९०,००

७४ सिसफाइको लामग सिािी साधन खरिद न.पा. ३११२१ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक २,००,००

७५ कायामलयको लामग िोटिसाईकल खरिद न.पा. ३११२१ आ. श्रोत १ पटक ३५,००

७६ चाि पाङ््गग्र ेसिारि साधन खरिद न.पा. ३११२१ आ. श्रोत १ पटक ८५,००

७७ सेफ्टी ट्याङ््गकी मललनि िेमसन न.पा. ३११२१ आ. श्रोत १ पटक ४०,००



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा७८ अनलाईन यमुपस न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

७९ िेमशनिी तथा औजाि न.पा. ३११२२ आ. श्रोत ३ पटक १०,००

८० िेमशनिी तथा औजाि न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. ३ पटक ५,००

८१ कायमपामलका तथा नगि सिा बैठक कक्षको Centralized AC खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

८२ कायामलयको लामग Projector समित Proector Screen खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

८३ ईलेलरोमनलस लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत ३ पटक १०,००

८४ ईलेलरोमनलस लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. ३ पटक ५,००

८५ व्यायािशालाका लामग चामिने सािानिरु न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

८६ कायमपामलका बैठक कक्षको लामग साउण्ड एण्ड िाईक उपकिण खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

८७ सिारि साधन GPS र्यामकङ्ग प्रणाली न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

८८ जनेेिेटि खरिद १००KV न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक २५,००

८९ फ्लोि स्क्रबि िेमसन न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक ३५,००

९० कभ्यटूि, ल्या्टप तथा मप्रन्टि लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १० पटक ४०,००

९१ कभ्यटूि, ल्या्टप तथा मप्रन्टि लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ३०,००

९२ मनिामण सभबन्धी िेमशनिी तथा औजाि खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

९३
कायमपामलका तथा नगि सिा बैठक कक्षको लामग ईन्टिएमलटि बोडम ८६" ि ७२", 

OPS ि स्टेन्ड समितको खरिद गने कायम
न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

९४ िोबाईल ट्िाईलेट खरिद २ थान न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक ३५,००

९५ िण्डाि तथा आपमूतम शाखाको लामग िैक खरिद न.पा. ३११२३ आ. श्रोत १ पटक १०,००

९६ न्यामयक समिमत व्यिस्थापनका लामग फमनमचि खरिद न.पा. ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक १०,००

९७ कायमपामलका बैठक कक्षको लामग फमनमचि खरिद न.पा. ३११२३ आ. श्रोत १ पटक ७,००

९८ फमनमचि तथा मफलचसम न.पा. ३११२३ आ. श्रोत १० पटक १०,००

९९ फमनमचि तथा मफलचसम न.पा. ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ५०,००

४७,२८,६४

१

िडा नं 1 िा बनािसी िितो िमकलको घिदखेी जिािि यादिको घि सभिको सडक 

आि.मस.मस. तथा च्याभिि मनिामण कायम (गत मिगतिा काि कि िएकोले 

जनसििामगता िापतको िकि मफताम)

िडा नं 1 २८२१९ आ. श्रोत १ पटक १,९२

२
िडा नं 1 िा मदपेन्र यादिको घिदखेी ओि प्रकाशको घिसभि नाला तथा पीसीसी 

१५० मि. ढलान गने कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३ िडा नं 1 िा धिमिान टोल चिुामिलको पछाडी नाला मनिामण कायम (१०० मि.) । िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

४
िडा नं 1 िा िान ुचौक मसता िागम मदनेश सािको घि दमेख िाि चन्र ठाकुिको घि सभि 

नाला तथा मप.मस.मस. ढलान कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

५
िडा नं 1 िा िानचुौक दमेख मसताचौक सभि जाने सडकिा नाला तथा सडक मनिामण 

तथा ििमत गने कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

६ िडा नं 1 िा ििालिा उिि िििानको घिदमेख िदिसा सभिको सडक मनिामण कायम । िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

७ िडा नं १ िा िाज ुििासेठको घिदखेी शभि ुसािको घिसभि मपमसमस ढलान गने कायम िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,००

८
िडा नं 1 िा िाि कुिाि िण्डलको घि दखेी िखु्य सडक सभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

९

िडा नं 1 िा िेल्ि ेस्टेसनको छेउिा ििकेो ििामिि िमन्दि अन्तगमत दमक्षण तफम  ििकेो 

खाली जग्गािा सािमजमनक शौचालय मनिामण कायम तथा ििामिि िमन्दिको स्तोिोन्नती 

कायम

िडा नं 1 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३०,००

१०
िडा नं 1 िा लक्ष्िण सािको घि दखेी पिूम जय िडंािीको घि सभि अधिुोलाई पिुा गने 

कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११०३ - जनकपिुधाि  उप ििानगिपामलका(नगि स्तिीय योजना)
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११

िडा नं 1 िा मिशाल सािको घिदखेी मििके झाको घिसभि ग्रिेले, िाटो १५० मि 

सभि िने कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१२
िडा नं 1 िा िेंगा जाने बाटोको छेउिा बजाि व्यिस्थापनको लामग मनिामण कायम (धनषुा 

पथ)
िडा नं 1 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१३ िडा नं १ िडा कायामलय मनिामण कायम िडा नं 1 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१४
िडा नं. 1 उिेश यादिको घि दमेख िाजशे िण्डलको घि िुद ैपमिि िरिदिे िण्डलको 

घि सभिको सडक मनिामण कायम
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१५ िडा नं. 1 कािेश्वि िितोको घि दमेख संमजि साि को घि सभि सडक मनिामण िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १५,००

१६
िडा नं. १ िान ुचौक मसता िागम दमेख जगमदश सािको घि िुद ैसंजय गामडया ि प्रिल 

मसंिको घि सभिको बाटो मनिामण कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १५,००

१७
िडा नं. 1 िेल्ि ेस्टेसनको छेउिा ििकेो ििािीि िमन्दि अन्तगमत मकतमन तथा यज्ञशाला 

ििन मनिामण कायम
िडा नं 1 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ३०,००

१८ कायामलय परिसि सौन्दयमकिण । िडा नं 2 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

१९ कायामलयको जनक ििनिा मलफ्ट जडान । िडा नं 2 ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०,००

२० मदमघमकासि पोखिीको नाला व्यिस्थापन कायम । िडा नं 2 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

२१ िडा नं 2 को मदमघमकासि पोखिी सौन्दयमकिण (बिुिमषमय) िडा नं 2 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६०,००

२२ िडा नं 2 को मदमघमकासि पोखिी सौन्दयमकिण (बिुिमषमय) िडा नं 2 ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,५०,००

२३
िडा नं 2 िा कायामलय दखेी पिूम निेश सािको घि िुाँद ैिान ुचौक ि कदि चौकको िेन 

िोड सभि चभेबि नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२४
िडा नं 2 िा मकशोिी िंडलको घिदखेी िाजमकशोि यादिको घि िुदैं पमिि न्य ूलाइफ 

बो.स्कुल िेनिोडसभि पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२५
िडा नं 2 िा गणेश मतिािीको घिदखेी िाजगीि उद्योग िामणज्य संघको ढोकासभि िुदैं 

साइडको चभेबिको नाला ८ पाइप िामख मनिामण गने कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२६
िडा नं 2 िा गणेश मतिािीको घिदखेी िाजगीि उद्योग िामणज्य संघको ढोकासभि िुदैं 

साइडको चभेबिको नाला ८ पाइप िामख मनिामण गने कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२७

िडा नं 2 िा धनेशी िमुखयाको घि दखेी िाजमगि यादिको घि सभि ि मकशोिी 

िण्डलको घि दखेी िाजमकशोि यादिको घि दखेी पमिि न्य ूलाइफ स्कूल िेन िोड 

सभि सडक मनिामण गने कायम ।

िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२८
िडा नं 2 िा धिेन्र सािको घिदमेख पत्रकाि शैलेन्र झा - िजृ कुिाि यादिको घि िुाँद ै

जानकी एफ. एि. सभि ियिु पाईप समित पी.सी.सी ढलान कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५०,००

२९
िडा नं 2 िा मबजलु दिेीको घि दमेख मकशोिी िंडलको घि सभिको सडक मप.मस.मस. 

गने कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

३०
िडा नं 2 िा िान ुचौकिा ििकेो न.पा.को जग्गािा सािमजमनक सेिा प्रिाि ििन मनिामण 

(बिुिमषमय)
िडा नं 2 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,७५,००

३१
िडा नं 2 िा िान ुचौकिा ििकेो न.पा.को जग्गािा सािमजमनक सेिा प्रिाि ििन मनिामण 

(बिुिमषमय)
िडा नं 2 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक ५०,००

३२
िडा नं 2 िा िोनामष्टक बोमडिंग स्कूल दमेख पिूम जलाद पलु सभि बाटो मबस्तािको लामग 

ढल िामख बाटो मिस्ताि गने कायम ।
िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४५,००

३३ िडा नं 2 िा िाज ुिितोको घिदखेी समुनल सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 2 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

३४ िडा नं २ िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 2 ३११६१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

३५
िडा नं 3 िा िोिनलाल गोयन्का को घि दखेी बजिंग गपु्ताको घि सभि ििकेो सडकिा 

PCC ढलान
िडा नं 3 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

३६ िडा नं 3 िा िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 3 ३११६१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

३७ िडा नं 3 िा िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 3 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००
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३८

िडा नं 4 िा बेिारिसे लास व्यिस्थापनको लामग सािाग्री तथा दाउिा खरिद गरि 

स्िगमद्वािलाई िस्तान्तिण गने ।
िडा नं 4 २२३१४ आ. श्रोत १ पटक १०,००

३९ िडा नं 4 को गेष्ट िाउसिा सौन्दयमकिण गने कायम । िडा नं 4 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

४० िडा नं ४ को श्री ज्ञान ज्योती िा.प्रा.मि को ििन ििमत कायम (गत मिगतको ििुानी) । िडा नं 4 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,९९

४१
िडा नं ४ नेपाली काग्रसे पामटम कायामलय पिुम िरििि िंडलको घि जग्गा दखेी कञ्चन 

झाको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,००

४२
िडा नं ४ मिजन स्कुल जाने बाटो दखेी दमक्षण ििेश पाण्डेयको घि दखेी मिजय 

पाण्डेको घि सभि सडक मनिामण गने कायम
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,००

४३

िडा नं 4 िा MIT Campus बाट पिूम जाने गल्लीबाट मपडािीया िाई स्थान िमन्दि 

जोमडने अन्दाजी २०० मिटि लभबाई,३ मिटि चौडाई ििकेो मपडािीया िाईको स्थान िुाँद ै

लयाभपस चौक मनस्कने सडक मप मस मस ि नाला मनिामण

िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

४४ िडा नं 4 िा किलेश कणमको घि दखेी मििा श्रिेको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

४५ िडा नं 4 िा कलिाि कुट्टीिा थप मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११६१ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १,६८

४६ िडा नं 4 िा कलिाि कुट्टीिा थप मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ८,३१

४७
िडा नं 4 िा कािेशिि यादि घि अगाडी िेन बाटो दमेख मिशेश्वि यादिको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

४८ िडा नं 4 िा कैलास ठाकुिको घि दखेी धिमनाथ सािको घि सभि मपमसमस गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

४९ िडा नं 4 िा गाडी ििमतको लामग Workshop मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

५० िडा नं 4 िा गाडी ििमतको लामग Workshop मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक २५,००

५१ िडा नं 4 िा गेदािािी सािको घि दखेी उत्ति िोशन सािको घिसभि ढलान गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

५२ िडा नं 4 िा मतििुमतया गाछीिा पखामल तथा अन्य मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

५३
िडा नं 4 िा दयाकान्त झाको घिदमेख प्रिोद मसंिको घिसभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

५४
िडा नं 4 िा नमिन सािको घि दमेख ििोसी यादिको घि सभि मप.मस.मस. सडक ढलान 

।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

५५
िडा नं 4 िा नागेन्र साि घि दमेख मिश्वनाथ यादिको घि िुाँद ैकृमष फािम िेन िलिा 

जोडने सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

५६ िडा नं 4 िा नागेन्र सािको घि दखेी प्रमदप झाको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

५७ िडा नं 4 िा नापी कायामलय, धनषुा छतिामथ रष मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

५८
िडा नं 4 िा मनलि पाण्डेको घि दखेी मकिण कुिािीको घि सभि १०० मिटि मपमसमस 

ढलान गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

५९ िडा नं 4 िा नमुनया कुट्टी मजणामद्धाि गने कायम । िडा नं 4 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

६० िडा नं 4 िा नेपाल स्काउट कायामलय, धनषुा पखामल मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

६१
िडा नं 4 िा नेपाली कांग्रसे पाटी कायामलय दमेख संजय कुिाि साि घि सभिको सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

६२ िडा नं 4 िा नोमनया कुट्टी दखेी समुनल सािको घि सभि मपमसमस ढलान गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

६३
िडा नं 4 िा पनुि झाको घि दखेी पिूम जगमदश ठाकुिको घि िुाँद ैलखन सािको घि 

सभि मपमसमस ढलान गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

६४ िडा नं 4 िा ितुनाथ िमन्दि नमजक ििकेो शौचालय ििमत गने कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
६५ िडा नं 4 िा ििशे िंडलको घि दखेी मबक्रि ठाकुिको घि सभि मपमसमस गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

६६ िडा नं 4 िा िामल कुट्टीको थप मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ९,००

६७
िडा नं 4 िा ििुली चौक तिकािी बजाि दखेी दमक्षण दो बाटो सभि सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

६८ िडा नं 4 िा ििकेो शमनदिे िमन्दिको छत ढलान गने कायम । िडा नं 4 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

६९
िडा नं 4 िा िा.िा.ब. लयाभपस दमेख िािनाथ यादिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम 

।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

७०
िडा नं 4 िा िाधा िाधि समिमत दमेख प्रमदप यादिको घि सभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

७१
िडा नं 4 िा िाि मकशोि लालको घिदखेी शत्रधुन यादिको घि सभि सडक तथा नाला 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

७२ िडा नं 4 िा िाि टािि नमजक ििकेो श्री गणेश िमन्दििा थप मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६,००

७३ िडा नं 4 िा िाि िमन्दि परिसि सधुाि तथा सौन्दयमकिण िडा नं 4 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५०,००

७४
िडा नं 4 िा िाि मिलास यादिको घिदखेी बैधनाथ यादिको घि सभि अधिुो बाटो 

मनिामण ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

७५
िडा नं 4 िा िािकृपाल सािको घि दमेख चन्दशे्वि यादिको घि सभि सडक मनिामण 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

७६
िडा नं 4 िा िािेश्वि यादिको घि दखेी अयामना िाय ि िागनी ठाकुिको घि िुाँद ैिेन िोड 

सभिको सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

७७
िडा नं 4 िा िािाब लयाभपसको िोस्टेल दखेी पिूम उत्ति लालबाबकुो घि दखेी उत्ति 

बलिाि यादिको घि सभिको सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

७८
िडा नं 4 िा िािाब िोस्टेल दखेी पिूम मपपलको रुख दखेी उत्ति जगमदश यादिको घि 

सभिको बाटो मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

७९ िडा नं 4 िा रिना ठाकुिको घि दखेी गौिी ठाकुिको घि जाने बाटोिा मपमसमस गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

८०
िडा नं 4 िा लक्ष्िी सािको घिदखेी दमक्षण श्रिण कणमको घि िुदैं मिनय सािको घि 

सभि पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

८१ िडा नं 4 िा लक्ष्िेश्विको घिदखेी लयाभपसको िेनिोडससभि पीसीसी ढलान गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

८२ िडा नं 4 िा लोटन दासको घिदखेी जलाद खोलासभि पीसीसी ढलान गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

८३
िडा नं 4 िा िसमिया िोड स्िस्तीक स्कूलको अगाडी (पिूम) िनोज कणमको घि दमेख 

िो. िोमजिको जग्गा सभि ११० मिटि सडक मनिामण
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

८४ िडा नं 4 िा मिकाउ िितो दमेख लोचन सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

८५
िडा नं 4 िा मिजय िायको घि दखेी दबेे्र पट्टी गएको बाटो १२५ मिटि मपमसमस ढलान 

गने कायम
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

८६ िडा नं 4 िा शत्रधुन िगतको घि दमेख मपंमक ठाकुिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

८७
िडा नं 4 िा श्याि कणमको घि दखेी िाजशेको घि िुाँद ैसनिाइज बोमडमङ््गग स्कूल सभि 

मपमसमस चभेबि समित मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

८८
िडा नं 4 िा श्याि िंडल औषधी पसल दखेी पिूम िेखा कणमको घि सभि मपमसमस गने 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

८९ िडा नं 4 िा श्री शंकट िोचन मिद्यालय लाइबे्रिी मनिामण गने कायम । िडा नं 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
९०

िडा नं. 4 तेज नािायण यादिको घिदमेख कदि चौकको िेन िोड सभि मपमसमस ढलान 

कायम
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १५,००

९१ िडा नं. 4 धनषुा मजल्ला अदालतिा शेड मनिामण िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ११,००

९२
िडा नं. 4 मनलि पाण्डेको घि दमेख मकिण कुिािीको घि सभि १०० मिटि मपमससी 

ढलान कायम
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

९३ िडा नं. 4 बटुक ििैि िमन्दि ििमत सभिाि सौन्दयमकिण तथा शौचालय मनिामण । िडा नं 4 ३११५९ ने.स.स. १ पटक १०,००

९४ िडा नं. 4 बाबा गमणनाथ गोमिन्द िमन्दिको अधिुो ििन मनिामण िडा नं 4 ३१११२ ने.स.स. १ पटक १०,००

९५ िडा नं. 4 ििशे िण्डल को घि दमेख अजय सािको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

९६
िडा नं. 4 मिमथला नाट्य कला परिषद (मिनाप) दशमक बस्ने कुमसम खरिद तथा 

िस्तान्तिण समित अन्य कायम
िडा नं 4 ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २५,००

९७
िडा नं. 4 िाि आमशष सािको घि दमेख बजिंग प्रसादको घि सभि सडकिा 

इन्टिब्लोक लगाउने कायम
िडा नं 4 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ६,००

९८ िडा नं. 4 लक्ष्िण सािको घि दमेख किलेस मतिािीको घि सभिको सडक मनिामण कायम िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १२,३५

९९ िडा नं. 4 लक्ष्िण सािको घि दमेख किलेस मतिािीको घि सभिको सडक मनिामण कायम िडा नं 4 ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,६५

१०० िडा नं. 4 सत्यनाियण सािको घि दमेख िाि ुिण्डल को घिसभि बाटो मनिामण गने कायम िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१०१
िडा नं. 4 समन्जब मिश्रकको घि दमेख पंकज लाल िदै्यको घि सभि चभेबि समित सडक 

मनिामण
िडा नं 4 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १३,००

१०२
िडा नं. 5 अस्गि अमल िाईनको घि दमेख गोमिन्द मसघमनयाको घि सभि सडक नाला 

तथा चभबेि मनिामण
िडा नं 5 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१०३ िडा नं 6 िा अलजमियातलु िनामफयातलु घोमसया िदिसाको स्तोिन्नती गने कायम । िडा नं 6 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१०४ िडा नं ६ िा िनिुान िमन्दि मनिामण गने कायम िडा नं 6 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१०५ िडा नं. 6 िाज कुिाि दिुकेो घि दमेख लखन लाल सािको घि सभि बाटो मनिामण कायम िडा नं 6 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७,००

१०६
िडा नं 7 िा श्री िाि जानकी तेली कुरट्टिा मििाि िण्डपको लामग ििन मनिामण गने 

कायम (गत मिगतिा काि कि िएकोले जनसििामगता िापतको िकि मफताम)
िडा नं 7 २८२१९ आ. श्रोत १ पटक २६

१०७ िडा नं 7 िा अमनता झाको घि दखेी निेश सािको घि सभि मपमसमस ढलान गने कायम । िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१०८ िडा नं 7 िा कासी सािको घि दमेख जयनाथको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१०९
िडा नं 7 िा मदनानाथ मिश्रको घिदखेी गोमपचन्र मिश्रको घि िुदैं चन्दन िायको घिसभि 

नालासमित बाटो पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

११० िडा नं 7 िा नागिशंी कुट्टी सौन्दयमकिण गने कायम । िडा नं 7 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

१११
िडा नं 7 िा बसपाकम  दखेी पमिि जाने सडकिा िनोज कुिाि िितोको घि दखेी उत्ति 

मजतेन्र सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

११२
िडा नं 7 िा िििपिुा जाने सडकको िाजमकशोि सािको घि दखेी डा.िनोज सािको घि 

सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

११३
िडा नं 7 िा िििपिुा िोड दखेी उत्ति मिशेश्वि सािको घि सभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

११४
िडा नं 7 िा िोला किाि दखेी पमिि श्याि नन्दन पाण्डेको घि दखेी उत्ति सत्य 

नािायण सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
११५

िडा नं 7 िा िाछा बजािको उत्ति िंमजत सािको घि दमेख मबिेन्र सािको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

११६ िडा नं 7 िा िाि जानकी आधािितु मिद्यालयको िाउन्रीिाल मनिामण गने कायम । िडा नं 7 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

११७ िडा नं 7 िा िाि जानकी कुटी धिमशाला स्तोिोन्नती (गत मिगतको ििुानी ) िडा नं 7 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १२,९३

११८ िडा नं 7 िा िाि जानकी कुटी धिमशाला स्तोिोन्नती (गत मिगतको ििुानी ) िडा नं 7 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक २,०६

११९ िडा नं 7 िा लक्ष्िण आयल स्टोसम दमेख दमक्षण बसपाकम  सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१२०
िडा नं 7 िा श्याि िितोको घिदखेी िािस्नेिीको घिसभि नाला तथा पीसीसी ढलान 

गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२१ िडा नं 7 िा सोगािथ सािको घिदखेी गणेश सािको घिसभि मपमसमस ढलान गने कायम । िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१२२ िडा नं 7 िा सौनफी सािको घि दखेी रुदल सािको घि सभि ग्रािले गने कायम । िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१२३
िडा नं. 7 अरुण ठाकुिको घि दमेख िोमित ठाकुिको घिको घि िुद ैपंकज िायको घि 

सभि बाटो मनिामण कायम
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२४ िडा नं. 7 असिान कुट्टी दमेख मबनोद िलिुाईको घिसभि मपमसमस ढलान कायम िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१२५
िडा नं. 7 आदशम ििन दमेख स्िमस्तक स्कुल िुद ैिोमित ठाकुिको घि सभि सडक 

मनिामण कायम
िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१२६
िडा नं. 7 आदसम ििन दमेख रिफुल झाको घि िुद ैजटाशंकि झाको घि सभि बाटो 

मनिामण
िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१२७ िडा नं. 7 जगदभबा दमेि चौधिीको घि दमेख जानमकिाि सािको घि सभि बाटो मनिामण िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२८ िडा नं. 7 िाि दासको घिदमेख गोन ुसािको घिसभि िाटो ग्रािले गने कायम िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१२९ िडा नं. 7 स्िमस्तक स्कुल दमेख िाजशे्श्वि सािको घि सभि बाटो मनिामण िडा नं 7 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१३०
िडा नं 8 िा अके्षश्वि झाको घि दमेख शैलेन्र यादिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम 

।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१३१
िडा नं 8 िा कामलका कृमष सिकािी साँस्था मलमिटेडको अगाडीको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१३२
िडा नं 8 िा खानेपानी कायामलयको पमिििा बीिेन्र यादिको घि सभि सडक मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१३३ िडा नं 8 िा गलुशन अजिेिी िदिसा मनिामण तथा अधिुो ििमत गने कायम । िडा नं 8 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१३४
िडा नं 8 िा परिक्रिा सडक दखेी पिूम पट्टी श्याि सनु्दिको घि दखेी समिि मसंिको घि 

सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१३५
िडा नं 8 िा मबजय झाको घि दखेी REC College िुाँद ैनमसि िाईनको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१३६
िडा नं 8 िा मबजय झाको घि दखेी ििशे मसंिको घि िुाँद ैिाि जानकी मसनेिा िााँल 

सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१३७ िडा नं 8 िा मबिाि कुण्ड सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१३८ िडा नं 8 िा ििशे सािको घि दखेी मसंि जीको घि सभि पीसीसी ढलान गने कायम । िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१३९ िडा नं 8 िा िनु्नी दासको घि दमेख ििाकान्त झाको घि सभि सडक ढलान गने कायम । िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१४०
िडा नं 8 िा िोिनलाल कणमको घि दमेख मधिेन्र सािको घि सभि सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१४१
िडा नं 8 िा िाि िगतको घि िुाँद ैिाि पकुािको घि दखेी मलएि िोिन उपाध्यायको घि 

सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१४२

िडा नं 8 िा िािमकशोि शिणको घि दमेख मनिमल मिश्राको घि सभि सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१४३ िडा नं 8 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 8 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

१४४
िडा नं 8 िा श्री िध्यिा सि पोखिीको दमक्षण मडल श्री कालिोचन िनिुान िमन्दिको 

पिूम मडलिा मकतमन ििन तथा पोखिीिा छाना सिेतको घि मनिामण
िडा नं 8 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१४५ िडा नं 8 िा सिािी साधन पामकम ङ््गग स्थल मनिामण गने कायम । िडा नं 8 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६०,००

१४६ िडा नं 8 िा सािदुामयक ििन मजणोद्धाि, दशिथनगि । िडा नं 8 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

१४७
िडा नं 8 िा मसन्िा पमब्लक स्कूल दखेी पमिि जाने बाटो दखेी उत्ति ि दमक्षण सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१४८
िडा नं. 8 निनुा बस्तीिा पिुम सिासद उमिमला साि को घि दमेख पमिि जाने बाटो 

मनिामण
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २०,००

१४९ िडा नं. 8 िािचन्र सािको घि दमेख अिध सािको घि सभिको सडकिा ढलान िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,००

१५०
िडा नं 9 िा मजलेमबया दिेी दासको घि दखेी पिूम नन्द चन्दकेो घि िुाँद ैसबुोध कुिाि 

यादिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 9 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१५१ िडा नं. 9 परिक्रिा सडक दमेख दमक्षन िेल्ि ेलाईन झगरु पासिानको घि सभिको सडक िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१५२
िडा नं. 9 िले्िी सडक दमेख दमछन िाि प्रकाश सािको घि सभि सडक मप मस सी 

ढलान गने कायम
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१५३
िडा नं. 9 संकट िोचन िोडदमेख पमिि िाि बाब ुसािको घिदमेख उिेश सािको 

घिसभिको सडकिा ढलान गने कायम
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१५४ िडा नं 10 िा जानकी िमन्दिको व्यिस्थापन तथा सौन्दयमकिण िडा नं 10 ३११५९ ने.स.स. १ पटक २०,००

१५५ िडा नं. 10 तेलिा िििा पोखिीको सौन्दयमकिण अधिुोलाई पिुा गने कायम िडा नं 10 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३५,००

१५६ िडा नं. 10 प्रादमेशक अस्पताल जनकपिुधाि परिसििा ढल तथा मप.मस.मस. ढलान िडा नं 10 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २५,००

१५७
िडा नं 11 िा जानकी सािको घि दखेी पिूम प्रोफेशिको घि सभिको अधिुो बाटोलाई 

पिुा गने कायम ।
िडा नं 11 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१५८
िडा नं ११ िा श्री िािको घि दखेी जगमदश चन्र गपु्ताको घि सभि सडक मनिामण कायम 

(गत मिगतको ििुानी) ।
िडा नं 11 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,४२

१५९ िडा नं 12 िा ििादिे िमन्दि ििमत तथा िंगिोगन गने कायम । िडा नं 12 २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

१६० गौशाला सञ्चालनको लामग नादी मनिामण िडा नं 12 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

१६१
िडा नं १२ को कुिािा िदिसा िजमिया नरुिया निुी िमस्जद पमिलो तल्लाको छत 

ढलान कायम (गत मिगतको ििुानी)
िडा नं 12 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,७५

१६२ िडा नं 12 िा असिाय संिक्षण िंच ििन मनिामण गने कायम । िडा नं 12 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१६३
िडा नं 12 िा कुपेश्विनाथ सािदुामयक मसकाइ केन्र जनकपिुधाि १२ को सािदुामयक 

ििन मनिामण गने कायम ।
िडा नं 12 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

१६४ िडा नं 12 िा गौशाला मनिामण । िडा नं 12 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००,००

१६५ िडा नं 12 िा परिक्रिा स्थल मनिामण तथा व्यिस्थापन खचम । िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २५,००

१६६ िडा नं 12 िा पापिोचनी पोखिी सौन्दयमकिण गने कायम । िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१६७
िडा नं 12 िा ििादिे िमन्दि दखेी दमक्षण िा.मि. कुिा िािपिु िुाँद ैसिलेश स्थान सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।(सडक १३ मि. कायि गने) ।
िडा नं 12 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१६८
िडा नं 12 िा िाजदिेी िमन्दि अगामडको गोनिी पोखिीको उत्तिी मडलिा श्राद्ध किम 

मक्रया गनमको लामग घाट मनिामण ।
िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

१६९ िडा नं 12 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 12 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

१७० िडा नं 12 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 12 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक १३,००
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१७१

िडा नं 12 िा मशि ुसािको घिदखेी पमिि िाजन िायको घि िुदैं निु साफीको 

जग्गासभि जाने बाटोिा पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 12 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

१७२ िडा नं १२ िा शौचालय मनिामण तथा ििमत कायम िडा नं 12 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

१७३
िडा नं 12 िा श्री कुपेश्विनाथ िमन्दि दमेख पिूम ईश्वि यादिको जग्गा दमेख िाि िंडलको 

जग्गा सभिको सडकिा PCC मनिामण कायम ।
िडा नं 12 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१७४ िडा नं 12 िा सिसानघाटको स्तोिोन्नती गने कायम । िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१७५
िडा नं १२ िा सािमजमनक जग्गा (बि गाछी) िाजदिेी िमन्दि मनिको अमतक्रमित जग्गा 

सिुमक्षत गने कायम ।
िडा नं 12 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१७६ िडा नं 12 िा मसलस लेन सडक ि मगरिजापथको सडक जोडने चौकको सौन्दयमकिण । िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

१७७ िडा नं 12 िा मसलस लेन सडक ि मगरिजापथको सडक जोडने चौकको सौन्दयमकिण । िडा नं 12 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

१७८ िडा नं 12 िा समुधि यादिको घि दमेख पमिि ३०० मिटििा सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 12 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१७९ िडा नं 12 िा िनिुान िमन्दिको िलु गेट मनिामण कायम । िडा नं 12 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १२,००

१८० िडा नं. 12 एयिपोटम परिसििा ििकेो उद्यान सौन्दयमकिण िडा नं 12 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १५,००

१८१
िडा नं. 12 ििादिे िमन्दि दमेख पमिि इमरस साफी घि िुद ैिाजने्र सािको घिसभि पी 

मस मस ढलान
िडा नं 12 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१८२ िडा नं. 12 िाि सागि सािको घि दमेख जोगेन्र यादिको घिसभि मप.मस.मस. ढलान िडा नं 12 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१८३ िडा नं 13 िा िाि मकशोि साि (धािी) रष्टको लामग िकि । िडा नं 13 २५३१५ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१८४ िडा नं 13 िा अधिुो जय िनिुान धिमशाला, किडम िल मनिको थप मनिामण कायम । िडा नं 13 ३११६१ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १५,००

१८५
िडा नं 13 िा किडमिल जाने सडक बाट इन्दल ठाकुिको घि दमेख िेण ुदिेी सािको घि 

सभि सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 13 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१८६ िडा नं 13 िा किडम िल मनि ििकेो कृषी बजाि व्यिस्थापन तथा सौन्दयमकिण कायम । िडा नं 13 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

१८७
िडा नं 13 िा खलेकुद अमफसको िैदान िएि लमलत सािको घि दमेख उत्ति ि गागी 

ई.बो. स्कुल सभि बाटो मनिामण ।
िडा नं 13 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१८८
िडा नं 13 िा बमर सािको घि दमेख शंकि पासीको घि सभिको सडक मनिामण गने कायम 

।
िडा नं 13 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१८९

िडा नं 13 िा िाकेश यादि, िदन यादि, कौमशलाल यादि, बमबता कुिािी झा, 

तेजनािायण यादि, ििोसी यादिको घि िुाँद ैपरिक्रििा सडक रान्सफिमि सभिको बाटो 

मनिामण गने कायम ।

िडा नं 13 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१९० िडा नं 13 िा िडा कायामलयको थप मनिामण कायम । िडा नं 13 ३११६१ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १५,००

१९१ िडा नं 13 िा मसलस लेन सडक दखेी पमिि किडम िल जाने सडक ििमत गने कायम । िडा नं 13 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१९२ िडा नं. 13 डा. मजतेन्र सािको घि दमेख िेन सडक सभि सडक मनिामण कायम िडा नं 13 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१९३
िडा नं १४ को िजुमेलया टोलिा ििकेो िाि इश्वि सािको घि दमेख मबल्टु सािको घि 

सभिको अधिुो सडकिा मपमसमस तथा नाला मनिामण कायम (गत मिगतको ििुानी) ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९६

१९४ िडा नं 14 को शमिद गेटिा थप मनिामण कायम । िडा नं 14 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१९५
िडा नं 14 िा जनकपिु-ढल्केिि सडक अन्तगमत िाजिागमिा पने मिश्वकिाम िमन्दि दमेख 

पमिि सबुोध ठाकुिको घि िुाँद ैमिजय यादिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००
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१९६
िडा नं 14 िा जनकपिु-ढल्केिि सडक अन्तगमत िाईि ेशभि ुठाकुि-ििेश िितो-ििशे्वि 

साि सडुीको घि िुाँद ैअरुण सािको घि सभिको सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१९७ िडा नं 14 िा जनसेिा मललमनक दखेी प्रिोद सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१९८

िडा नं 14 िा थापाचौक दमेख िजुमेलया प्रििी कायामलय जाने िजौल सडक अन्तगमत 

िाि उमदत िितोको घि दमेख ििेश िितोको घि िुाँद ैअमिनास झाको घि सभिको सडक 

मनिामण गने कायम ।

िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१९९
िडा नं 14 िा दिे चन्र सािको घि दखेी दमक्षण मनिमय शंकि झाको घि सभि बाटो 

ढलान गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२००
िडा नं 14 िा मनलि यादिको घिदखेी मिणा यादिको घि सभि सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,५६

२०१
िडा नं 14 िा मबिािीको घि पमिि उत्ति मति जाने आमिदको घि सभि सडक मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२०२
िडा नं 14 िा ब्रह्माकुिािी िाजयोग प्रमशक्षण केन्र, ॐ शामन्त मिमथला िामटका, 

ििनिा मलफ्टको घि तथा िेमलंग मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२०३
िडा नं 14 िा िमनपाल िोडको श्रिे कुखिुा फािि दखेी उत्ति साँतोषको घि सभि सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

२०४ िडा नं 14 िा िजुमेलया दखेी सोिनी जाने बाटो सभि नाला तथा सडक मनिामण कायम । िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २५,००

२०५
िडा नं 14 िा िजौलिा बन्दना मिश्रको घि दखेी गंगा यादिको घिजाने अधिुो सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

२०६
िडा नं 14 िा िजौलिा ििादिे यादिको घिदखेी िाि मजिन यादिको घि सभिको 

अधिुो सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२०७
िडा नं 14 िा मिश्वकिाम िमन्दि दखेी पिूम साँतोष यादिको घि िुाँद ैिामजशिणको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

२०८
िडा नं 14 िा संमदप नायकको घिदखेी उपेन्र सािको घि िुाँद ैिरिशचन्र चौधिीको घि 

सभिको बाटो मनिामण गने कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२०९ िडा नं 14 िा सशस्त्र प्रििी बल नं ८ गण, धनषुा िजुमेलयािा मनिामण कायम । िडा नं 14 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,००

२१० िडा नं 14 िा सशस्त्र प्रििी बल नं ८ गण, धनषुा िजुमेलयािा मनिामण कायम । िडा नं 14 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ८,००

२११ िडा नं 14 िा सोिनी दमेख आयिुदे अस्पताल सभिको सडकिा मनिामण गने कायम । िडा नं 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२१२ िडा नं. 14 िाि जानकी अन्तिाममररय स्टेमडयििा िाटो पनेु ि खले्ने मपच मनिामण िडा नं 14 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २०,००

२१३
िडा नं 15 िा कृरणकान्त झाको जग्गा दखेी सिेुश सािको जग्गा सभि नाला मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 15 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२१४
िडा नं 15 िा िाजमकशोि सािको घि दमेख फेकन पंमडतको घि सभिको सडकिा 

मप.मस.मस. ढलान ि नाला सिेत मनिामण कायम ।
िडा नं 15 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६०,००

२१५
िडा नं 15 िा िाि प्रसादको घि दखेी ओझािन पोखिी सभिको सडक तथा कलिटम 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 15 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २५,००

२१६ िडा नं १५ िा लोिना बाटो दखेी मसघै्रया पोखिी सभि कल्िटम, िाटो ग्रािले गने कायम । िडा नं 15 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २०,००

२१७ िडा नं. 15 सलिशे िमन्दिको िमूतम मनिामण कायम िडा नं 15 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,५०

२१८ िडा नं. 15 मसघै्रया पोखिीको मडलिा स्िसान घाट मनिामण िडा नं 15 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २०,००

२१९ िडा नं. 16 िानि सेिा आश्रिलाई अनदुान िडा नं 16 २६४१२ आ. श्रोत १ पटक ५,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२२०

िडा नं 16 िा कबिगाि दमेख उत्ति मिन्दशे्वि यादिको घि िुाँद ैगोमिन्द पंमडतको घि 

सभिको बाटोिा सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

२२१ िडा नं 16 िा कबगामि मनिामण गने कायम । िडा नं 16 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२२२ िडा नं 16 िा ििैि नाथ धिमशाला मनिामण गने कायम । िडा नं 16 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२२३ िडा नं 16 िा िाजकुिाि पिुकेो पोखिी दखेी जलाद नदी सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४०,००

२२४
िडा नं 16 िा सिीद पथ िोड दमेख दमक्षण गंगािाि यादि पोखिी िुाँद ैश्याि ठाकुिको 

घि सभि सडक मनिामण
िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२२५
िडा नं 16 िा मसयािाि सािको घि दमेख प्रिीण मसंिको घि सभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२२६
िडा नं. 16 कमपल यादिको घि दमेख कामलचिण िंडलको घि सभिको सडकिा 

मप.मस.मस. गने कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३३,००

२२७
िडा नं. 16 िा मदपेन्र यादिको घि दमेख कमपलदिे िण्डलको घिसभि नाला तथा 

पी.मस.मस. १५० मि. ढलान गने कायम
िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२२८
िडा नं. 16 िा मबशाल सािको घि दमेख मििके झाको घिसभि ग्रािले, िाटो १५० मि. 

सभि गने कायम
िडा नं 16 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२२९ िडा नं. 16 सटुा िण्डलको घिदमेख अमनल गािीको घि सभि सडक मनिामण िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७,००

२३०
िडा नं 17 को ओषिा टोलिा िमन्दि दखेी पिूम मति िखु्य सडकिा नाला मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 17 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १५,००

२३१
िडा नं 17 को तेतरिया मडििाि स्थान दखेी जलाद पलु सभि ६ मि चौडाइ िएको कृमष 

सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 17 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

२३२ िडा नं 17 िा कटिैत टोलिा ििकेो जलाद नदी मनयन्त्रण गने कायम । िडा नं 17 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

२३३ िडा नं 17 िा कनकपट्टी टोलिा सािदुामयक ििन मनिामण कायम । िडा नं 17 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

२३४ िडा नं 17 िा कनकपट्टी टोलिा सािदुामयक ििन मनिामण कायम । िडा नं 17 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक १३,००

२३५ िडा नं 17 िा तेतरिया बजाि िन्दा पमिििा ििकेो शिसानघाट मनिामण गने कायम । िडा नं 17 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

२३६
िडा नं १७ िा सिस्िती बजाि दखेी िेल्ि ेरयाक सभि ६ मिटिको नयााँ बाटो मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 17 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७,००

२३७ िडा नं. 17 ओशिा टोलिा चापाकल जडान समित चबतु्रा मनिामण गने कायम । िडा नं 17 ३११५६ आ. श्रोत १ पटक २,५०

२३८ िडा नं. 17 कनकपमट टोलको िेन सडकिा नाला मनिामण िडा नं 17 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १५,००

२३९

िडा नं 18 िा ििुिािा बमुनलालको घि दखेी घिुन पासिानको घि सभि प्रकाश 

मगरिको घिको अगाडी, जगमदक िंडलको घि दखेी श्री िाि पासिानको घि सभि 

मपमसमस ढलान कायम । (गत मिगतिा काि कि िएकोले जनसििामगता िापतको िकि 

मफताम)

िडा नं 18 २८२१९ आ. श्रोत १ पटक १६

२४०

िडा नं 18 िा ििुिा टोलको लमतफ सामफको घि दमेख मबन्दशे्वि ठाकुिको घि िुाँद ै

िुलाकी सडक सभिको बाटोिा मपमसमस ढलान गने कायम । (गत मिगतिा काि कि 

िएकोले जनसििामगता िापतको िकि मफताम)

िडा नं 18 २८२१९ आ. श्रोत १ पटक ११

२४१
िडा नं 18 को ििुिािा ििकेो सामिक िडा नं ४ मकता नं १३ िा सािदुामयक ििन 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 18 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

२४२
िडा नं 18 को ििुिािा ििकेो सामिक िडा नं ४ मकता नं १३ िा सािदुामयक ििन 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 18 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक १३,००

२४३ िडा नं 18 िा कमब्रस्थान (कबगामि) पखामल मनिामण गने कायम । िडा नं 18 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२४४ िडा नं 18 िा मबकु सािको घि दखेी ििशे सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 18 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

२४५ िडा नं. 18 िोईल टोलिा बौमधिाई थानको रस्ट मनिामण कायम िडा नं 18 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २०,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा२४६ िडा नं. 19 थभुिौना टोलिा ििकेो सािदूामयक मबद्यालय ििमत संिाि (थभुिौना) िडा नं 19 २२२३१ आ. श्रोत १ पटक ७,००

२४७ िडा नं १९ को मपपिाढी टोलिा अधिुो ििामिि िमन्दि मनिामण गने कायम । िडा नं 19 ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

२४८ िडा नं १९ को मिमिन्न स्थानिा लाईट जडान गने कायम । िडा नं 19 ३११५३ ने.स.स. १ पटक ५,००

२४९
िडा नं 19 िा जमेगन्र ठाकुिको घिदखेी जयनािायण यादिको घि िुदैं मशिपिु जाने 

बाटोिा पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२५०
िडा नं 19 िा धनषुाधाि बाटोदखेी मिनोद सािको पानी फयालरी िुदैं नमदसभि 

(िजुमेलया) सीिासभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२५१ िडा नं 19 िा नागेश्वि यादिको घि अगाडीको खोलािा घाट मनिामण गने कायम । िडा नं 19 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२५२
िडा नं 19 िा मपपिाढी टोल, मिन्दशे्वि सािको घिदखेी मशिपिु जाने सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२५३
िडा नं 19 िा बलुबलु यादिको घि दखेी साँमजि यादिको घि सभिको अधिुो सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२५४ िडा नं 19 िा ििखिेको सािमुिक इनािको मजनोद्वाि िडा नं 19 ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२५५
िडा नं 19 िा लालबाबकुो घिदखेी नागेश्वि यादिको घि िुाँद ैनििसभि सडक मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२५६
िडा नं 19 िा मििल झाको घि दखेी ई. को जग्गा िुाँद ैमसिपथको िेन िोड सभि अधिुो 

सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १८,००

२५७
िडा नं 19 िा मििेन्र यादिको घिदखेी समुनल यादिको घि सभि पीसीसी ढलान गने 

कायम ।
िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२५८ िडा नं 19 िा मशिपिु दखेी शमिदपथ जोडने सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 19 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

२५९ िडा नं. 19 िोला बाबा िमन्दि मनिामण कायम (मपपिाढी) िडा नं 19 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२६०
िडा नं. 19 िोिन सािको घिदमेख मिक्रि सािको घिसभि पी.मस.मस. ढलान गने कायम 

(मपपिाढी)
िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७,००

२६१
िडा नं. 19 समुजत सािको घिदमेख िाि प्रताप शिामको घिसभि पी.मस.मस. सडक 

मनिामण कायम (मपपिाढी)
िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,००

२६२ िडा नं 20 को दिेपिुा दखेी पमिि घाघि जाने बाटोिा कलिटम मनिामण गने कायम । िडा नं 20 ३११५९ ने.स.स. १ पटक २०,००

२६३
िडा नं 20 िा नोचा पोखिी जाने सडक दखेी नििी चौिी िुाँद ैसत्तिीया सभि नया सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२६४ िडा नं 20 िा िोला किाडीको घि दखेी पिूम पलु सभिको सडक मनिामण गने कायम । िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

२६५
िडा नं 20 िा ििापात्र इनाि दखेी दगुाम िमन्दिको प्रिशे द्वाि िुाँद ैसमुज झाको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२६६
िडा नं 20 िा िािपिु गााँउ मस्थत बाले िामत्तको फािम दखेी बमरनाथ झा पत्रकािका फिम 

सभि कच्ची बाटोिा ििमत तथा सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

२६७
िडा नं 20 िा रुपैठा बसमिया कालोपते्र सडक दखेी दमक्षण िनिुानी िमुखया ि असफी 

िमुखयाको खते िुाँद ैदधुिती सोति संगि सभिको सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

२६८ िडा नं 20 िा सत्रधुन सािको घि दखेी दगुाम िमन्दि जाने अधिुो सडक मनिामण कायम । िडा नं 20 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२६९
सामिक िडा नं. ४ िाल २० जमिि झाको घिदमेख अमिि किािीको घिसभि पी.मस.मस. 

ढलान गने
िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,००

२७०
सामिक िडा नं. ४ िाल २० िाि सफल दासको घिदमेख पी.मस.मस. ढलान सभि 

पी.मस.मस. ढलान गने
िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,००

२७१
सामिक िडा नं. ५ िाल २० मबचिा ििकेो निकी पोखिी उत्ति साईडबाट बिुअिाम जाने 

बाटोलाई पी.मस.मस. ढलान गने
िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२७२

सामिक िडा नं. ८ िाल २० मधिेन्र िण्डािीको घिदमेख पिुम परट्ट नसमिि धमुनयाको 

घिसभि पी.मस.मस. ढलान गने
िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २०,००

२७३ िडा नं 21 को िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 21 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२७४
िडा नं २१ िा ििकेो परिक्षण पिूकेो घि दखेी फुलगेन पासिानको घि सभिको सडकिा 

नाला तथा सडक मप.मस.मस. मनिामण गने कायम । (गत मिगतको ििुानी )
िडा नं 21 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,४०

२७५
िडा नं 21 िा िािनन्दको घि दखेी िाि ििोष यादिको घि सभि मपमसमस ि चभेिि नाला 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 21 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२७६ िडा नं 21 िा सिलेश गिििको अगाडीको छत ढलान गने कायम । िडा नं 21 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,५०

२७७ िडा नं 21 िा सिलेश गिििको अगाडीको छत ढलान गने कायम । िडा नं 21 ३११६१ आ. श्रोत १ पटक ३,५०

२७८
िडा नं 21 िा िरि पंमजयािको घि दखेी िरि सािको घि सभिको सडक मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं 21 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

२७९ िडा नं. 21 तपनपिु सभिको निि मजणोधाि िडा नं 21 ३११५५ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२८०
िडा नं. २१ िा कृषकिरुको लामग मसचाई को लामग बसमबट्टीको िुलाकी सडकदमेख 

तपनपिु सभिको कुलो(निि) जीणोद्धािगने कायम
िडा नं 21 ३११५५ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२८१ िडा नं. 21 िाजने्र िायको घिदमेख डिरु ठाकुिको घिसभि आधिुो काि गने िडा नं 21 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,००

२८२
िडा नं. 21 लमलत नािायण सािको घि दमेख िािदयाल िितो सडुीको घिसभि आधिुो 

काि गने
िडा नं 21 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२८३ िडा नं. 22 शिागिृ ििमत सभिाि िडा नं 22 २२२३१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२८४
िडा नं. 22 श्री िा.मि. बसमबट्टी िातितक श्री बाशीस्ठ सि पोखिीको दमक्षण पिुम 

कुनािा मनिामण िएको बाशीस्ठ िमुन सिामग्रिको िंग पेन्ट गिाउने कायम
िडा नं 22 २२२३१ आ. श्रोत १ पटक ८,००

२८५
िडा नं 22 िा िििपिुा सडक खण्डिा ििकेो सामिकको फमनमचि दखेी पमिि चन्र िाज 

पण्डेको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 22 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२८६ िडा नं 22 िा िसमबट्टीिा ब्रह्मसि पोखिीिा नयााँ घाट मनिामण गने कायम । िडा नं 22 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

२८७ िडा नं. 22 फेकन िण्डलको घि दमेख िािपकुाि खत्िकेो घि सभि मप.मस.मस. ढलान िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२८८
िडा नं. 22 िनखप दमेख िोमियानी पोखिी सभिको बाटोिा िाटो ग्रािले पनेु तथा बाटो 

उन्नत गने कायम ।
िडा नं 22 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२८९
िडा नं २३ बेलकुुट्टी मशतल सागि पोखिी मजणोधाि समित बाउण्रीिाल मनिामण गने 

कायम
िडा नं 23 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १०,००

२९०
िडा नं 23 िा जनकपिु दखेी जलेश्वि जाने सडक दखेी पिूम मदप ुठाकुिको जग्गा सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२९१
िडा नं 23 िा मदनेश ठाकुिको जग्गादखेी दमक्षण शभि ूठाकुिको घि सभि पीसीसी 

ढलान गने कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२९२ िडा नं 23 िा बसपाकम  नमजक िनिुान िमन्दििा थप मनिामण गने कायम । िडा नं 23 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२९३
िडा नं 23 िा िा.प्र.पा मिद्यालय दखेी उत्ति तफम  जाने दधुिती नमदसभि जाने बाटो 

पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२९४
िडा नं 23 िा िाि जानकी दलुिा-दलुिी िमन्दिको मसतल सागिको मडलिा मशि 

िमन्दिको जग मनिामण गने कायम ।
िडा नं 23 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२९५ िडा नं 23 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 23 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक १५,००

२९६ िडा नं 23 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 23 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

२९७ िडा नं 23 िा िडा कायामलय ििन मनिामण । िडा नं 23 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक १३,००

२९८ िडा नं 23 िा श्राद्ध स्थल मनिामण गने कायम । िडा नं 23 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२९९
िडा नं. 23 बेलािा जनकपिुदमेख जलेश्वि जाने सडक दमेख पमिि अशोक सािको घि 

सभि पी.मस.मस ढलान ि नाला मनिामण गने कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,५०
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
३०० िडा नं. 23 िलेािा ब्रह्मस्थानदमेख दिेशिण िाउतको घि सभि नाला मनिामणको लामग िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

३०१ िडा नं. 23 िलेािा ििेश सािको घि दमेख दिेशिण िाउतको घि सभि पी.मस.मस ढलान िडा नं 23 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,५०

३०२ िडा नं 24 िा कमब्रस्थान पखामल, पलास्टि ि िंगिोगन समितको कायम । िडा नं 24 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

३०३ िडा नं 24 िा नन्दजी आधािितू मिद्यालय बसमियािा स्तोिोन्नती गने कायम । िडा नं 24 ३११५९ ने.स.स. १ पटक १५,००

३०४ िडा नं 24 िा निमसंि िठ स्थान बसमिया मजणोद्वाि तथा मनिामण गने कायम । िडा नं 24 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

३०५
िडा नं 24 िा नमिन झाको घिदखेी पिुम ि पमिि िुदैं िािेश्वि शिामको घिसभि जाने 

बाटोिा चभेबि तथा पीसीसी ढलान गने कायम ।
िडा नं 24 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

३०६ िडा नं. 24 िमिन्र सिनीको घिदमेख िित सिनीको घि सभि को सडक िडा नं 24 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ११,००

३०७ िडा नं. 24 िडा कायामलयको सािमजमनक शौचालय मनिामण तथा स्तिोन्नमत गने कायम िडा नं 24 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २०,००

३०८ िडा नं 25 िा लेमडज िदिसाको अधिुो छत मनिामण गने कायम । िडा नं 25 ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

३०९ िडा नं 25 िा लेमडज िदिसाको अधिुो छत मनिामण गने कायम । िडा नं 25 ३१११२ प्र.स.स. १ पटक १३,००

३१० िडा नं. 25 पमुलस िण्डलको घिदमेख जानकी पोखिी सभिको सडक मनिामण कायम िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १४,००

३११ िडा नं. 25 मिश्वकिाम िमन्दि दमेख स्िसान घाटसभि नाला ि बाटो मनिामण िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २०,००

३१२ िडा नं 2 ि 4 िा िान ुचौक ि ििुली चौकिा रामफक लाईट जडान गने कायम । िडा नं 2, 4 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

३१३
िडा नं 3 िा ििामजीको घि दमेख अमनता शिामको घि सभिको नाला मनिामण कायम । ( 

िडा ३ दमेख िडा ११ सभि)
िडा नं 3, 11 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५०,००

३१४ िडा नं ४, १६ को स्िगमद्वािी िा िानि सेिा आश्रिको थप मनिामण कायम । िडा नं 4, 16 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

३१५
िडा नं ४,२४ िा बिबि कणमको दखेी दमक्षण अजय ििशे सािको घिसभि पीसीसी 

ढलान गने कायम ।
िडा नं 4, 24 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३१६
िडा नं ९, १४ को मसिानािा पने पिुम िाननीय मकशोिी साि ि िािबाब ुयादिको घि 

दमेख िजौल िा.मि. सभि जाने सडक मनिामण ।
िडा नं 9, 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

३१७
िडा नं ९, १४ श्री नािायण िाउतको घि दमेख ईन्दि दिेी को घि सभि सडक मनिामण 

कायम ।
िडा नं 9, 14 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

३१८ नगि प्रोफाईल तयािी न.पा. २२४११ आ. श्रोत १ पटक २०,००

३१९ संगठन तथा व्यिस्थापन सिके्षण सभबन्धी कायम न.पा. २२४११ आ. श्रोत १ पटक २०,००

३२० परियोजना अध्ययन तथा परियोजना बैंक तयािी न.पा. २२४११ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०,००

३२१ नगि मित्रका कालोपते्र सडक ििमत सभिाि गने कायम । न.पा. २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

३२२ आउटि रिङ््गग िोडको DPR तयाि गने कायम । न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक २०,००

३२३ आिमधक योजना तयाि गनमको लामग पिािशम सेिा न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक २०,००

३२४ एमडबी को सियोगिा संचालन िुने आयोजना (बिुिमषमय) । न.पा. ३११५९ ने.स.स. १ पटक १,००,००

३२५ एयिपोटमिा स्िागत िोमडङ््गग बोडम मनिामण गने कायम न.पा. ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ५,००

३२६ कायमपामलका बैठक कक्षको लामग Gypsum Board ि Light समितको जडान कायम न.पा. ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ५,००

३२७ कायामलय ििनको मडमपआि न.पा. ३११३५ आ. श्रोत १ पटक १०,००

३२८ कायामलयको जनक ििनिा थप मनिामण कायम । न.पा. ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

३२९ कायामलयको जानकी ििनिा कायमपामलका बैंठक कक्षिा थप मनिामण । न.पा. ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ९,००

३३० खानेपानी संिचना मनिामण । न.पा. ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. ५ पटक २५,००

३३१ जनकपिुधाि उपििानगिपामलका कायामलयिा ईमन्जमनरिङ््गग ल्याि सेटअप न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक २५,००

३३२ मजल्ला प्रशासन कायामलयिा CCTV Camera जडान न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

३३३ नागरिक िडा पत्र मनिामण । न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक १५,००

३३४ नेपाल बाि एशोमसयसन ई-लाईबे्रिी स्थापना न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा३३५ पािस्परिक कोष न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-प्र.स. ५ पटक १,००,००

३३६ पािस्परिक कोष न.पा. ३११५९ ने.स.स. ५ पटक १,५०,००

३३७
प्रत्येक िडािा एक पोखिीको अिधािणाको लामग सौन्दयमकिणको लामग मिमिन्न संघ 

संस्थाको सिकायमिा DPR तयाि
न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

३३८ िान ुचौकिा "िान ुस्िािक" मनिामण गने कायम न.पा. ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २५,००

३३९ िााँगिा आधारित बाध तथा कुलो ििमत तथा मनिामण गने कायम । न.पा. ३११५५ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

३४० िंगशाला मनिामण कायमको लामग DPR तयाि गनमको लामग पिािशम सेिा । न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक २०,००

३४१ िडा कायामलय तथा स्िास््य चौकी िा CCTV Camera जडान न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक १०,००

३४२ सडक तथा नालाको DPR तयाि । न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक २०,००

३४३ सििी मिकास योजना तथा मसटी रिनोिसेन ्लान (गत मिगतको ििुानी) न.पा. ३११५९ ने.स.स. १ पटक १४,११

३४४ सािमजमनक जग्गाको संिक्षण (मिमिन्न िडािरुिा) । न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३०,००

३४५ स्यामनटिी ल्याण्डमफल साईट व्यिस्थापन तथा मनिामण (बिुिमषमय) न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,४५,००

३४६ ह्यिु पाईप खरिद न.पा. ३११५४ ने.स.स. १ पटक ५,००

७,९१,८५

१
िडा नं.- १ शभि ुपासिानको घि दमेख पमिि िलु सडक सभि मप.मस.मस.तथा नाला 

मनिामण ।
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,००

२
िडा नं.- १ संमजि िगतको घि दमेख पमििको चौिािा ि िोला िितोको जग्गा दमेख 

चौिािा सभि सडक मप.मस.मस. तथा नाला मनिामण ।
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,०१

३
िडा नं. १ मसता िागम दमेख प्रबल कुिाि मसंि, संजय कुिाि गामडयाको घि सभि नाला 

तथा सडक ढलान ििमत कायम ।
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,९३

४
िडा नं.- १ नन्द सािको घि दमेख दमक्षण नाला सभि सडक मप.मस.मस. ि डा. अरुण 

कुिाि मसंिको घि दमेख िलू बाटो घि सभि सडक मप.मस.मस. नाला मनिामण ।
िडा नं 1 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,८१

५
िडा नं.- १ मसता चौक दमेख पिूम पलुचौक जलाद नदी सभिको सडक नाली सिसफाई 

गने कायम ।
िडा नं 1 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १,९९

६ िडा नं.- १ सडक ििमत ग्रािले गने कायम । िडा नं 1 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १९

७ िडा नं.- १ सडक ििमत कायम । िडा नं 1 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १९

८ िडा नं ५ लाई निनुा िाडम बनाउने कायमक्रि । (बिुिमषमय) िडा नं 1 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३२,६०

९ िडा नं. २ जनक ििन िा थप मनिामण कायम । िडा नं 2 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक २३,७१

१० िडा नं. २ गोबि ग्यास गल्लीिा मप.मस.मस. सडक दमेख दमक्षण नाला मनिामण कायम िडा नं 2 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,९३

११
िडा नं. २ कृषंश चन्र लाल ज्यकुो घि दमेख कल्िटम सभि मप.मस.मस. मनिामण ि चभबि 

समितको नाला मनिामण कायम
िडा नं 2 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,२९

१२ िडा नं. २ खत्ि ेटोलको सडकिा मदई थान चभेबि मनिामण कायम । िडा नं 2 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ८

१३ िडा नं. २ गंगा कमपलदिे पििानन्दको घि दमेख चभबि समित नाला मनिामण कायम । िडा नं 2 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक २,९७

१४
िडा नं.- २ गणेश सािको घि दमेख पिूम शभि ुमचया पसल सभि चभेबि समितको नाला 

मनिामण ।
िडा नं 2 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,९२

१५ मनमिमत ििनको संिचनात्िक सधुाि खचम । िडा नं 2 ३११६१ आ. श्रोत १ पटक ९२

१६ िडा नं. ३ िा िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 3 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ४,४२

१७ िडा नं. ३ िा व्राह्मण टोलिा मप.मस.मस. गने कायम । िडा नं 3 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ८८

१८
िडा नं. ४ श्री दिेअंशी लििेी सिाजको केन्रमय कायामलयको ििनको दोस्रो तल्ला थप 

मनिामण तथा िईु तल्ला अगाडीको प्राङ््गगणिा िाटो ििी मप.मस.मस. ढलानको लामग।
िडा नं 4 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक २,३२

१९ िडा नं. ४ िामररय सािाचाि समिमतको ििन स्तोिोन्ती कायम । िडा नं 4 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ४,६०

२० िडा नं. ४ िा नेपाल बाि एसोमसएसन को ििन मनिामण । िडा नं 4 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ३,७०

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११०४ - गत आ.ि.को ििुानी िुन बाकी बजटे, योजना तथा कायमक्रि
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२१

िडा नं. ४ िाि िमिश यादिको घि दमेख लमलता यािको घि सभि को सडक मनिामण 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,९६

२२ िडा नं. ४ गोिख सािको घि दमेख इ.िाििािकुो यादि घि सभिको सडक मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,२०

२३
िडा नं. ४ िािमिलास यादिको घि दमेख गणेश यादिको घि सभि को सडक मनिामण 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,४८

२४

िडा नं. ४ िा आनन्दनगि कटैया चौरििा पने सभि ुमकिाना पसल दमेख गौिी शंकि 

मकिाना पसल सभि चलन चलमतिा ििकेो पिुम पमििको सडक तथा सडकको िध्य 

िागिा पने दमक्षण तफम  अजुमन मगरिको घि सभि मप.मस.मस. ि नाला मनिामणमस. ढलान 

कायम ।

िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,७६

२५
िडा नं. ४ िा शमिद पाकम  दखेी ढलान बाटोसभि ग्रािले तथा िाटो िाली सडक ििमत 

कायम ।
िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५७

२६ िडा नं. ४ िा बनािसी दिेी को जग्गा दमेख िदन श्रिे को घि सभि सडक मनिामण । िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,९१

२७ िडा नं. ४ मदपक सािको घि दमेख िाजदमेिको घि सभि को सडक मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,६७

२८ िडा नं. ४ पमब्लक यथु स्कुल दमेख गोपाल आटमस सभिको सडक मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,६१

२९
िडा नं. ४ िा जनकचौक दखेी मडििाि स्थान िुाँद ैमशिचौक तथा िनिुान टााँमकज सभि 

(Heritage Walk Street) सौन्दयमकिण
िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ७,७८

३० िडा नं. ४ िा धनषुसागि पोखिी सौन्दयमकिण गने कायम । िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,५०

३१ िडा नं. ४ िा नािी मबकास संस्थाको लामग सौचालयको लामग बजटे व्यिस्थापन गने । िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १,१६

३२
िडा नं. ४ िा उच्च अदालतिा बैठक कोठाको एटेच बाथरुि ि फलोि पाकेमटङ््गगको 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,९१

३३ िडा नं. ४ नगि मडमिबाि स्थानिा मनिामण कायम । िडा नं 4 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ५,८३

३४ िडा नं. ५ िा मिमिन्न सडकको नाला च्याभबिको ढकन लगाउने कायम । िडा नं 5 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,९३

३५ िडा नं ६ एनलुको घि दमेख अिोकको घि सभि मप.सी.सी नाला मनिामण कायम । िडा नं 6 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५

३६
िडा नं. ६ िा िाजने्र सािको घि दखेी िित ठाकुि सोनािको घि सभि मप.सी.सी. गने 

कायम ।
िडा नं 6 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,१८

३७ िडा नं. ६ िा अन्य सािमजमनक मनिामण कायम । िडा नं 6 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,०९

३८ िडा नं ६ िा सोमनया धिमशाला िा मनिामण कायम । िडा नं 6 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,०५

३९
िडा नं. ७ िा मिरणदुिे यादिको घि दमेख शत्रधुन पाण्डेको घिसभि ९० मि. बाटोिा 

मप.मस.मस. ढलान कायम
िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,११

४०
िडा नं. ७ िा ििकेो मसलस लाईन सडक दमेख पिुम जानकी सिोिि पोखिीको मडल सभि 

मप.मस.मस. ढलान गने कायम ।
िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,९९

४१

िडा नं. ७ िा ििकेो दगूाम चौक दमेख पमिि जाने बाटोिा िाि बाब ूसािको घिदमेख िो. 

अमसन िूसेनको घिसभि ि ढलाई सडक दमेख उति कािी िाि सािको िान्जाको घिसभि 

मप.मस.मस. ि नाला मनिामण गने कायम ।

िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,४६

४२
िडा नं. ७ िा ििेकृरण सािको घि दखेी सयुमकान्त झाको घि सभि मप.मस.मस. ि नाला 

(अधिुो योजना) मनिामण ।
िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,९३

४३ िडा नं. ७ िा मििा झाको घि दमेख िाि मनमखलको घि सभि मप.मस.मस. (अधिुो योजना) िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,७१

४४

िडा नं. ७ िा िसित अमलको घि दमेख मनतनेश्वि झाको घि सभिको "१३.२" बाटो 

मप.मस.मस. ि नाला मनिामण ि स्िाशमतक स्कूलदखेी पमिि पटी िसित अमलको घिदखेी 

मनतेश्वि झाको घि सभि मप.मस.मस. ि नाला मनिामण

िडा नं 7 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ८,०२

४५ िडा नं. ७ पेमठया बजाििा ििकेो गणेश िमन्दि ििमत गने कायम । िडा नं 7 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,९९
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
४६

िडा नं. ८ िा िाजशे्वि सािको घि दमेख मसब समत दिेीको घि सभि १२० मि. सडक 

मप.मस.मस. ढलान कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,०१

४७
िडा नं. ८ िा िेखा कृरण दाईको पसल दखेी पमिि मबिेन्र साि ि मबजय गािीको दबुाइ 

घिको मबचिा पने बाटो मनिामण
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,८७

४८
िडा नं. ८ िा रुर नािायण झाको घि दमेख सरिता शिामको घि िुाँद ैमिरणदुिे सािको घि 

सभि सडक मनिामण
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,६३

४९
िडा नं. ८ मपडािी चौक दखेी पमिि, िेल्ि ेलाईन दखेी उत्ति बैकुण्ठ टोल मित्र शािदा 

इमन्स्टच्यटु अफ टेलनोलोजी िएको बाटो ििमत कायम ।
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,८७

५०
िडा नं. ८ िा िाना प्रताप मसंिको ि चन्रिमन साि तेली दखेी पमिि तफम  जाने िंज ूदिेी 

मसंिको घि सभि मप.मस.मस. सडक मनिामण
िडा नं 8 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,२५

५१
िडा नं. ८ कालिोचन िनिुान िन्दरिको पछाडीपट्टी िान्सा घि मनिामण कायम गिमदमनिुुन 

।
िडा नं 8 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,१२

५२
िडा नं. ९ िा अधिुो िडा कायामलय ििन पिुा गने तथा फमनमचि ि ए.सी. जडान 

सिेतको कायम ।
िडा नं 9 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ३,१७

५३
िडा नं ९ को बेल्िी सडकदखेी दमक्षण बेच ुसािको घिदखेी िाि प्रकाश सािको 

घिसभिको सडक मपमसमस ि नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,६६

५४ िडा नं. ९ िा डा. िाि निेश पमण्डतको गमल्ल साउथ पोइन्ट स्कुल सभि सडक मनिामण िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,७२

५५
िडा नं. ९ िा परिश्रिा सडकदखेी उत्ति गणेश यादिको घिदखेी शमुशला िािको 

घिसभिको सडक मपमसमस तथा नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,१६

५६
िडा नं. ९ िा पेरोमलयि मडलसम एशोमशएसन दखेी पमिि उदय यादिको घि सभिको 

सडक मपमसमस ि नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,१३

५७
िडा नं. ९ िा बेल्िी सडकदखेी दमक्षण िनमसफ सािको घिदखेी िाज नािायण सािको 

घिसभिको सडक मपमसमस ि नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 9 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,७९

५८
िडा नं. १० िा मबजय कुिाि मसंिको घि दमेख खानेपानी िुाँद ैHospital Road सभि 

मप.मस.मस. ि सेन्टि नाला मनिामण
िडा नं 10 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ८,०३

५९

िडा नं. १० िा दमेि चौक नमजक मकशोिी सािको घि दमेख िलु बाटो सभिको नाला ि 

सडक ििमत सभिाि कायम ि िडा नं. १४ िा मिजय यादिको घि दमेख ििादिे यादिको 

घि सभि िाटो तथा ग्रािले िाखी ििमत सभिाि कायम

िडा नं 10 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,७१

६०
िडा नं. १० िा अधिुो िनोज िमल्लक को घिदखेी मजत ुसािको घि सभि नाला ि 

मपमसमस सडक मनिामन कायम ।
िडा नं 10 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,१६

६१
िडा नं. ११ िा जानकी सािको गि दमेख पिुम सभसलुको घि सभि सडक तथा नाला 

मनिामण
िडा नं 11 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १४,०५

६२
िडा नं. ११ िा दमलत दलान दमेख श्री सकल ििन कन्या िा. मि. सभि पलकी नाला ि 

बाटो दमेख पमिि िि ििकेो कच्ची सडकिा मप.सी.सी मनिामण गने कायम ।
िडा नं 11 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,९५

६३
िडा नं. ११ िा िाि शंकि को घि दमेख लखन लालको घि सभि सडक तथा नाला 

मनिामण कायम ।
िडा नं 11 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,४०

६४ िडा नं ११ को िनिुान िमन्दि िा सौचालय मनिामण कायम । िडा नं 11 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,१५

६५
िडा नं. १२ मड यि बोमडङ््गग स्कुल पछाडी उिेश कुिाि साि, प्रमदप साि, िोला साि 

को घि सभि नाला तथा सडक ढलान ििमत ।
िडा नं 12 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,९०

६६
िडा नं. १३ िा संजय ठाकुिको घि दमेख दमक्षण िंजलाल कणमको घि सभि मप.सी.सी 

दलान कायम ।
िडा नं 13 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,८७

६७
िडा नं. १३ िा मदपो िाउतको घि दमेख पमिि जाने बाटोिा लाल सािको घि सभि 

मप.सी.सी मनिामण कायम ।
िडा नं 13 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,२१
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६८

िडा नं. १३ िा मिमथला ठाकुिको घि दमेख पमिि ििैिा बालाको घि सभि मप.सी.सी 

ढलान कायम ि िाि बाब ुअमधकािीको जग्गा दमेख उत्ति जाने िडा नं. १४ को मसिाना 

सभि िाटो गाि्िले कायम ।

िडा नं 13 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,७६

६९
िडा नं. १३ िा चन्रनािायन झाको घि दखेी गाग्री सकुल सभि मप.मस.मस. ि नाला 

मनिामण
िडा नं 13 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,६५

७० िडा नं. १४ िा िमस्जतिा ििकेो अधिुो ििन मनिामण कायम िडा नं 14 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक १,७४

७१ िडा नं. १४ िा िडा कायामलयको थप मनिामण कायम िडा नं 14 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ४,४१

७२ िडा नं. १४ िा िा.मि. िजुमेलया को अधिुो मिद्यालय ििन पिुा गने िडा नं 14 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ६,०४

७३
िडा नं. १४ िा िाइि ेिा ििकेो मििबिादिु िाउतको घि दमेख पमिि जाने श्री सयुम 

नािायण चौधिीको घि सभि अधिुो नाला तथा बाटो मनिामण कायम
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,३०

७४
िडा नं. १४ िा मििलेश झाको घिदखेी उत्ति िरकाली यादिको घिसभिको सडक 

ििमत कायम
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २४

७५
िडा नं. १४ िा िजौल टोलिा िरकाली यादि को घि दमेख िंमजत यादि को घि सभि 

सडक मनिामण
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,९६

७६
िडा नं. १४ िा मिलन यादिको घिदखेी सिोज सािको घि िुद ैमिणा यादिको 

घिसभिको सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,७७

७७

िडा नं. १४ िा िजौलको िाजिागम दमेख श्रीिाि सािको घि िुाँद ैमजतेन्र िंडलको घि 

सभि ि सोिी बाटोिा जोमडउको िनोज सािको घि सभि नाला तथा मप.मस.मस. सडक 

मनिामण तथा िडा नं. १४ िा ििने्र यादि को घि दमेख िाजिागम सभि अधिुो बाटो पिुा 

गने

िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ८,०४

७८
िडा नं. १४ िा िनोज यादिको घिदखेी िाजकुिाि यादिको घिसभिको अधिुो सडक 

मनिामण कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,०६

७९
िडा नं. १४ िा मघिेन्र यादिको घिदखेी फुलगेण सािको घि िुद ैशत्रघुन यादिको 

घिसभिको सडक मप.सी.सी. तथा नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ९,६९

८०

िडा नं. १४ िा श्याि सनु्दि िायको घि दमेख प्रिलाद िाउतको घि सभि िाटो तथा 

ग्रािले ि जगमदश सािको जग्गा दमेख उति मिजय सािको घि िुद ैिंजना यादिको घि 

सभि सडक ििमत कायम ।

िडा नं 14 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,०६

८१
िडा नं. १४ िा िडा कायामलय नमजक ििकेो िाधाकृरण िमन्दि जीणोद्वाि तथा 

सौन्दयमकिण कायम
िडा नं 14 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ९,८०

८२ िडा नं. १४ िा सोिनी टोलिा ििकेो अधिुो िमन्दि मनिामण कायम । िडा नं 14 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,४८

८३ िडा नं. १४ िा िसुििी टोलिा ििकेो िईुया ििािाजको स्थानलाई सौन्दयीकिण कायम । िडा नं 14 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक १,१६

८४
िडा नं. १५ िा सबु्बाजी पोखिीको दमक्षणबािी डीलिा बनेको सिकािी दलानको ििन 

मनिामणको अधिुो मनिामण कायम
िडा नं 15 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ६,२५

८५ िडा नं. १५ िा िडाका मिमिन्न सडकिा पीसीसी तथा नाला मनिामण कायम । िडा नं 15 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५५

८६
िडा नं. १५ िा िाडा कायामलयको ििमत कायम तथा िाि ुखत्बेको घि दखेी समुखया 

पिुकेो घि सभि पी.सी.सी. सडक मनिामण कायम ।
िडा नं 15 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,६३

८७ िडा नं. १५ िा िडाका िमिमन्न सडकिा ग्रािले गने कायम । िडा नं 15 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ६०

८८
िडा नं. १६ िा िििमण यादिको घि दमेख ईन्दल यादिको घि सभिको सडकिा 

मप.मस.मस. तथा नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,९८

८९

िडा नं. १६ िा िाि लोचन दासको घि दमेख गिरु दासको घि सभिको सडक िुाँद ै

िािशिणको घि िुद ैपिूम श्री लालको घि सभिको सडकिा मप.मस.मस. तथा स्लोमपङ््गग 

नाला मनिामण गने कायम ।

िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,५९

९०
िडा नं. १६ िा गोमिन्द पंमडतको घि दमेख दमक्षण िुलाकी सडक सभि िाटो ि ग्रिेल 

गने कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,८२
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९१

िडा नं. १६ िा िुलाकी सडक दमेख दमक्षण नििाज यादिको घि सभिको सडकिा 

मप.मस.मस. मनिामण गने कायम ।
िडा नं 16 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,९४

९२ िडा नं. १७ िा स्िास््य चौकी अन्दपुटी, कटिैतको अधिुो ििन मनिामण कायम िडा नं 17 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ३,९५

९३
िडा नं. १७ िा तेतिीयािा श्रीप्रसाद यादिको घिदखेी सयुमदिे यादिका घिसभिको 

सडक मप.सी.सी. कायम ि िनििपिु मडमििाि थानदखेी उत्ति मिधालय सभि ग्रिेले कायम ।
िडा नं 17 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,५८

९४ िडा नं. १७ िा कमबि कुमत्त दमेखउ ििमजद िुाँद ैिािजन अन्सािी सभि सडक मनिामण । िडा नं 17 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७,६६

९५
िडा नं. १७ िा ओसिा, कनकपरट्ट ि बेलौनी टोलिा ििकेो गरिि, मिपन्न तथा 

मिधिािरुको अिस्था ििेी ह्याण्ड पाईप खिीद गिी मितिण कायम ।
िडा नं 17 ३११५६ आ. श्रोत १ पटक ४,९६

९६
िडा नं. १७ िा िनििपिु, कटिैत ि तेतिीया टोलिा ििकेो गरिि, मिपन्न तथा 

मिधिािरुको अिस्था ििेी ह्याण्ड पाईप खिीद गिी मितिण कायम ।
िडा नं 17 ३११५६ आ. श्रोत १ पटक ४,९२

९७ िडा नं. १७ िा िनििपिु कचििी दखेी कुरट्टसभि नाला मनिामण कायम । िडा नं 17 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,८४

९८ िडा नं. १७ िा अन्य सािमजमनक ििमत सभिाि कायम । िडा नं 17 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ३,५५

९९
िडा नं. १८ िा िोइल टोल को िाखान पोखिी को पमिि ि उत्ति कोना को मदलिा 

सािदुामयक ििन मनिामण कायम
िडा नं 18 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ४,६४

१००
िडा नं. १८ िा लक्षिी पमण्डत को घि दमेख सनु्दि यादिको घि िुाँद ैमबकु िण्डलको घि 

सभि सडक तथा नाला मनिामण कायम ।
िडा नं 18 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ८,१८

१०१
िडा नं. १९ िा बैंगा टोल संजय यादिको घि दमेख सनुि यादिको घि सभि मप.मस.मस. 

ढलान ि नाला मनिामण
िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ७५

१०२ िडा नं. १९ िा मपपिाढी िाजिागम गढी जाने सडक ििमत कायम । िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५,६०

१०३
िडा नं. १९ िा बैंगा टोल धनषुापथ दमेख िािलखन यादिको घि सभि अधिुो 

मप.मस.मस.ढलान गनम ।
िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,३०

१०४

िडा नं. १९ िा बेंगा टोल िाजािाि शिामको घि दमेख िािचन्र सािको घि सभि सभि 

मप.मस.मस. मनिामण ि मपपिाडी टोल िाि इश्वि िाउतको घि दमेख िाि पकुाि शिामको घि 

सभि िाटो ि ग्रिेल कायम ।

िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,०१

१०५
िडा नं. १९ िा धनषुाधाि िोड दमेख पमिि मसब ूयादिको घि दमेख िािनाथको फिम 

सभि सडक मनिामण
िडा नं 19 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४,९१

१०६
िडा नं. २० िा िाि िनोिि सािको घिदखेी पमिि सकेुश्वि िजािको घिसभि िाटो 

ग्रिैल गने कायम ।
िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ५१

१०७ िडा नं. २० िा मदपक झाको घि दखेी लमलत झाको घिसभि िाटो ग्रिैल गने कायम । िडा नं 20 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ४०

१०८ िडा नं. २२ िा अधिुो सािदुामयक धिमशाला मनिामण कायम । िडा नं 22 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ७,२६

१०९
िडा नं. २२ िाि सागि ठाकुि को घि दमेख जगमिि सािको घि सभि सििमत बिोमजि 

१० चो. सडक मप.मस.मस. मनिामण कायम ।
िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,३२

११०
िडा नं.२२ िाि मिखािी पमण्डतको घि दमेख उत्ति उपेन्र िण्डलको घि सभि कप दिु े

तफम  नाला मनिामण
िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,९२

१११
िडा नं. २२ मबलट िण्डलको घि दमेख पमिि को ढलान सडकको दिु ेतफम  को नाला 

मनिामण कायम
िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,८९

११२
िडा नं. २२ को िडा कायामलय नमजक ििकेो निि पैनी मजणोधाि कायम ि बनखत 

नमजक कलिटम अगाडी सडकिा िाटो िाख्ने कायम ।
िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १९

११३ िडा नं. २२ िा ज्ञानी िंडल घि दखेी घिुण िोचीको गिसभि ढलान कायम िडा नं 22 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,५५

११४ िडा नं. २३ िा दधुिमत पलु गोमबन्द िमन्दि धिमशाला को अधिुो कायम पिुा गने िडा नं 23 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ९,९७

११५
िडा नं. २३ िा लादोिा िोला िितो, गंगािाि िितो, मिल्टु िितो, दिेने्र िितो, िाि 

मिलास िितोको घिसभिको सडक मप.सी.सी. कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,१८
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११६

िडा नं. २३ िा बेलािा िसुििी टोलको पाखिैिा चितुिा मनिामण कायम, बेलािा िधिुि 

सािको घिदखेी अधिुो दमक्षण सडक ििादिे सािको घिसभि ि परिक्षणको घिदखेी 

दमक्षण झगरु सािको घिसभिको सडक मप.सी.सी.कायम, अन्य स्थानिरुिा िाटो तथा 

ग्रिेलेको कायम ।

िडा नं 23 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,७१

११७

िडा नं. २३ िा बस स्टेण्डदखेी दमक्षण मदपक झा गड्ु डुको घिदखेी धनेश्विी टोल िलु 

सडकसभि ि मदपक झाको घिदखेी पमिि मसलस लेनको िमिन्र िेिोरियल 

िांमस्पटलसभिको सडकिा िाटो, ग्रिेले ि ह्यिु पाईप जडान कायम ।

िडा नं 23 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,९३

११८
िडा नं. २३ िा लादोिा िािदिे िोचीको घिदखेी मिखािी िोचीको घिसभि ि दिेल 

ठकुिको घिदखेी रुदल सािको घिसभिको सडक मप.सी.सी.कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,४७

११९
िडा नं. २३ िा लादोिा श्याि िितोको घिदखेी बजिंगी िितोको घिसभिको सडक 

मप.सी.सी. कायम ।
िडा नं 23 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,९६

१२० िडा न २३ िनिुान िमन्दि को थप मनिामण कायम । िडा नं 23 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,९८

१२१
िडा नं. २४ िा िसुिरिटोल लक्षिन सदाको घि दमेख िशू्या स्थान सभि नाला ि 

मप.मस.मस.
िडा नं 24 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,७७

१२२
िडा नं. २४ िा पलटुसािको घि दमेख दिेनािायाण सािको घि सभि नाला ि सडक 

मनिामण कायम ।
िडा नं 24 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १६

१२३ िडा न. २५ िा इदगाि मनिामण जनकपिु उपििानगिपामलका २५ िडा नं 25 ३१११२ आ. श्रोत १ पटक ५,७९

१२४
िडा नं. २५ िा िाजी ईसिाईलको िजाििा ििकेो पिुानो ििन लाई ििमत सभिाि तथा 

सो परिषि मित्र िाटो पनेु कायम ।
िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,३२

१२५

िडा नं. २५ िा िो. जब्बाि को घि दमेख गोपाल झा को घि सभिको िाटो लाई 

मप.मस.मस. ढलान गनम ि िलु सडक दमेख उत्रि तफम  नौसाद घि सभि को िाटो लाई 

मप.मस.मस. ढलान गने कायम ।

िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,८७

१२६
िडा नं. २५ िा धैिज सािको घि दमेख िािपकुाि घि सभिको िाटो अधिुो ििकेो 

िाटोलाई मप.मस.मस. मनिामण कायम पिुा गने ।
िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ३,०४

१२७

िडा नं. २५ िा िाज ुिण्डलको घि दमेख मसमकन्दि िण्डलको घि सभि को िाटो लाई 

मप.मस.मस. ढलान गनम ि लक्ष्िी िण्डलको जग्गा दमेख िाजकुिाि िण्डलको घि सभिको 

िाटो लाई मप.मस.मस.ढलान गने कायम ।

िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,२४

१२८
िडा नं. २५ िा श्री िििानी स्थान दमेख िमफक को घि सभि को िाटो लाई मप.मस.मस. 

ढलान गने ।
िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक २,६५

१२९
िडा नं. २५ िा पमुलस िण्डलको घि दमेख जानकी पोखिी िुाँद ैमिनोद पासिान को घि 

सभिको बाटो लाई मप.मस.मस. ढलान गने कायम ।
िडा नं 25 ३११५१ आ. श्रोत १ पटक ९,४९

१३०

िडा नं. ७ िा बसमपटी िोड दधुिती नदीको पिूम पटी काली िमन्दि मनिामण, िडा नं. ४ 

िा िडा नं.- ७, ४ ि १ संकामदक ििात्यागी आश्रि ििन अधिुो कायम ि िडा नं. १ िा 

मकशोिी पंमजयािको घि दमेख पिूमको सडक नाला चयाभबि ििमत ।

िडा नं 1,4,7 ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,८३

१३१ पदामधकािीअन्य समुबधा न.पा. २११४२ आ. श्रोत १ पटक ९९

१३२ पानी तथा मबजलुी न.पा. २२१११ आ. श्रोत १ पटक ३९

१३३ सिािी साधन ििमत खचम न.पा. २२२१३ आ. श्रोत १ पटक ३,६३

१३४ ििमत सभिाि खचम न.पा. २२२३१ आ. श्रोत १ पटक ५८

१३५ अन्य सभपमत्तिरूको संचालन तथा सभिाि खचम न.पा. २२२९१ आ. श्रोत १ पटक २,५३

१३६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री न.पा. २२३११ आ. श्रोत १ पटक ९,८१

१३७ उपिाि सािाग्री खरिद न.पा. २२३११ आ. श्रोत १ पटक ४,८८

१३८ जनकपिुधाि पयमटन प्रचाि प्रसाि/छपाई । न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक ४,५०

१३९ स्ि-अध्ययन सािाग्री छपाई कायमक्रि न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक ४,९८

१४० पत्रपमत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन खचम न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक ८,२२

१४१ IUDP बाट मनिामण गरिएको संिचनाको िेखदखेको लामग ििेाल ुव्यिस्थापन न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १ पटक ६१
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा१४२ केशरिया िंग मितिण कायमक्रि । न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २९,७२

१४३ खलेकुद सािाग्री मितिण कायमक्रि । न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ४,८५

१४४ जिे नागरिक सभिान कायमक्रि । न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,४४

१४५ बालसंजाल गठन तथा अमििमुखकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

१४६ बिृि स्थानको पजुा पाठ कायम । न.पा. २२५२९ आ. श्रोत १ पटक १,००

१४७ आन्तरिक पयमटन प्रबर्द्म भ्रिण जनप्रमतमनमध/किमचािी न.पा. २२६१२ आ. श्रोत १ पटक १५

१४८ मिमिध खचम न.पा. २२७११ आ. श्रोत १ पटक ५,४७

१४९ आकमरिक सेिा केन्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन न.पा. २२७११ आ. श्रोत १ पटक ६

१५० मिपद व्यस्थापन । न.पा. २७२१२ आ. श्रोत १ पटक १,४८

१५१ कोमिड १९ स्िास््य सिुक्षा सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि । न.पा. २७२१२ आ. श्रोत १ पटक १,९४

१५२ रयालटि खरिद । न.पा. ३११२१ आ. श्रोत १ पटक ६३,६७

१५३ िाटि कुल्लि खरिद । न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक ९९

१५४ सडक बती खरिद तथा जडान । न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक ४५,३१

१५५ मस्रट लाईट खरिद तथा जडान । न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक २८,५८

१५६ गाडमन/िोप/फ्साड लाईट खरिद न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक १,९७

१५७ मिद्यतुीय उपकिण तथा सिुक्षा उपकिण खरिद । न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक ५५

१५८ खानेपानी िाथे कल जडान न.पा. ३११५६ आ. श्रोत १ पटक ६६

१५९ IUDP बाट मनिामण गरिएको संिचना को ििमत सभिाि । न.पा. ३११५९ आ. श्रोत १ पटक ४,८८

१६० बालिैत्री स्थामनय सियोग कायमक्रि(िडा नं १, ४, ८ ि २०)
िडा नं १, ४, 

८ ि २०
२२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

१६१

िडा नं ७ िा िपेि लाइट तथा स्रटलाइट जडान कायम ि मज.ध. दिेपिुा रुपैठा गा.मि.स 

िाल न.पा. िडा नं २० िा िाइ िास्ट लाईट जडान ४ िटा ( मिल चौक, असोक गाछी, 

िन चौक ि निकी पोखिी ) कायम ।

िडा नं ७ ि 

२०
३११५३ आ. श्रोत १ पटक ६,३०

५,००,००

१ कायामलय संचालन िापत सािाग्री खरिद न.पा. २२३११ आ. श्रोत १ पटक ५,००

२ सिसफाई सेिा शलु्क- (मिशेष सिसिफाई अमियान ज्यािी ज्याला) न.पा. २२४१४ आ. श्रोत १० पटक ९५,००

३ मनिामण िएका सडकिरुको ििेचािको लामग ििेाल ुव्यिस्थापन (ज्यािी ज्याला) न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १० पटक १०,००

४ गाँड्यौली िल उत्पादनको लामग सियोग । न.पा. २२५२१ आ. श्रोत १ पटक ९,००

५ फलफूल मिरुिा खरिद तथा मितिण कायमक्रि (आाँप, मलची, कटिि, मनभब)ु न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

६ सािामजक संघ साँस्था िाफम त िाताििण िैत्री कायमक्रि । न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ०

७ सािामजक संघ साँस्था िाफम त िाताििण िैत्री कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४०,००

८ िडा स्तिीय मिपद ्व्यिस्थापन समिमत गठन अमििमुखकिण । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

९ पिुानो री-गाडमलाई ििमत तथा पेमन्टङ््गग गिी पनुः प्रयोग न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१० कायमपामलका सदस्यिरुको मिपद ्व्यिस्थापन सभबन्धी अमििमुखकिण न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

११ लािखटेु्ट मनयन्त्रण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक २३,२१

१२ लािखटेु्ट मनयन्त्रण कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १० पटक १६,७८

१३ िाताििण िैत्री घभुती मसंचाई टंकी खरिद परिचालन । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

१४ नागरिक सचतेना सभबन्धी कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१५ उद्दाि, िाित तथा पनुस्थामपना खचम (प्रकोप व्यिस्थापन कोष) न.पा. २७२१२
िा. बााँ.-

आ.श्रोत
२ पटक १७,५०

१६ उद्दाि, िाित तथा पनुस्थामपना खचम (प्रकोप व्यिस्थापन कोष) न.पा. २७२१२ आ. श्रोत २ पटक ८२,५०

१७
मिपद ्व्यिस्थापन तथा आकमस्िक सेिा केन्र संचालनको लामग उपकिण सािाग्री 

खरिद
न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक १०,००

१८ आगो मनिाउने (Fire Extinguisher) खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१९ पाकम  मनिामणको लामग मड.मप.आि. न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११०८ - नगि स्तिीय िन, िाताििण तथा मिपद व्यिस्थापन कायमक्रि



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा२० िडा नं १५ सबु्बा जी पोखिीको DPR तयाि गनमको लामग पिािशम सेिा 15 ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

२१ िडा नं २० नोचा पोखिीको DPR तयाि गनमको लामग पिािशम सेिा 20 ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

२२ िडा नं १२ गोन्िी पोखिीको DPR तयाि गनमको लामग पिािशम सेिा 12 ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

२३ सािमजमनक जग्गािा िकृ्षािोपण न.पा. ३११५७ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

२४ नसमिी स्थापना/नसमिीिा सियोग (मिरुिा उत्पादन) न.पा. ३११५७ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६,००

२५ सडक छेउिा बकृ्षािोपणको लामग मिरुिा खरिद न.पा. ३११५७ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२६ सािामजक संघ साँस्था िाफम त िरेिटेज रुट िरियाली िकृ्षािोपण । न.पा. ३११५७ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

२७ सडक छेउ तथा मडिाइडििा बकृ्षािोपणको लामग री गाडम खरिद न.पा. ३११५७ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२८ िडा नं १६ कमपलेश्वि नाथ पाकम  मनिामण 16 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०,००

२९ Documentary मनिामण । न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१,००,५०

१ मपछडीएका िगम उत्थान कायमक्रि:- व्यमूटमसयन सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

२ सीपिलूक तथा आयिलूक यिूा लमक्षत कायमक्रि:- कभ्यटूि सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

३ सीपिलूक तथा आयिलूक यिूा लमक्षत कायमक्रि:- िोिाईल ििमत तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

४ जनजामत िगम उत्थान कायमक्रि:- मसलाई कटाई तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

५ िमिला लमक्षत सीपिलूक कायमक्रि:- मसलाई कटाई सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

६ िमिला लमक्षत सीपिलूक कायमक्रि:- मिमथला पेमन्टङ््गग सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

७ दमलत िगम उत्थान कायमक्रि:- मसलाई कटाई तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

८ सीपिलूक तथा आयिलूक यिूा लमक्षत कायमक्रि:- राईमिङ््गग तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

९ सीपिलूक तथा आयिलूक यिूा लमक्षत कायमक्रि:- िाउस िाइरिङ््गग सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

१० िमिला लमक्षत सीपिलूक कायमक्रि:- डल कुशन सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

११ िमिला लमक्षत सीपिलूक कायमक्रि:- व्यमूटमसयन सभबन्धी तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

१२ लघ ुउद्यि मिकास कायमक्रि प्रमिमध सियोग न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१३ तेश्रो मलङ््गगी सभबन्धी जनचतेना िलूक कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

१४
मपछडीएका िगम उत्थान कायमक्रि:- खरिदाि स्तिको लोक सेिा परिक्षाको लामग कक्षा 

संचालन
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१५ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- ओिेक नेपाल न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१६
गिीि साँग मिशेश्वि कायमक्रि:- सििु गठन, व्यिस्थापन, क्षिता मिकास, प्रमिमध 

सियोग, तथा आय आजमन सभबनधी कायमक्रि
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१७
दमलत िगम उत्थान कायमक्रि:- खरिदाि स्तिको लोक सेिा परिक्षाको लामग कक्षा 

संचालन
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१८ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- बमििा ििासंघ न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१९ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- अपाङ््गग सिाज जनकपिु न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

२० पोषण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. ३ पटक २१,००

२१ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- जनकपिु नािी मिकास केन्र न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२२ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- नेपाल अपाङ््गग संघ-खगेन्र नि जीिन केन्र न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२३ िााँगिा आधारित कायमक्रि सञ्चाल:- तिाई दमलत उत्थान केन्र जनकपिुधाि–१४ न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२४ गिीि साँग मिशेश्वि कायमक्रि:- सििु सदस्यिरुलाई अध्ययन अिलोकन भ्रिण न.पा. २२६१२ आ. श्रोत १ पटक १,५०

६६,७०

१ सािदुामयक िनोसािामजक कायमकताम संयोजकको सेिा किाि शलु्क न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १० िमिना १,७०

२ िमिला सििूको िागिा आधारित मसपिलूक ि आयिलूक तामलि न.पा. २२५१२
िा.बााँ.-

आ.श्रोत
१० पटक १०,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११०९ - नगि स्तिीय िोजगाि प्रबधमन कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११० - नगि स्तिीय लैंमगक सिानता तथा सािामजक सिािशेीकिण कायमक्रि



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा३ लैङ््गमगक सिानता तथा सिािशेीकिण सभबन्धी कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १,००

४ ज्येि नागिीक सभिान कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ५,००

५ बालमििाि न्यमूनकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक २,००

६ लैङ््गमगक तथा यौमनक अल्पसंख्यक सभबन्धी कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १,००

७ बालिैत्री स्थामनय शासन सभबन्धी कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ४,००

८ अपाङ््गगता सिायक सािग्री मितिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ५,००

९

सिाजिा ििकेो मिकृमत, मिसंगमत, कुरिमत-बालमििाि, बिुमििाि, िानि बेचमिखन, 

लैङ््गमगक मिसंा, दाइजो प्रथा, लाग ूपदाथम दवु्र्यसनी, बोलसी प्रथा, साइबि अपिाध 

मिरुद्धको कायमक्रि

न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ५,००

१० बाल उद्धाि कोष स्थापना तथा संचालन न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक १,००

११ बालश्रि न्यमूनकिण कायमक्रि (सिके्षण) न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक २,००

१२ बालललबको पदामधकािीिरुको क्षिता मिकास कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ५,००

१३ िमिला सििू गठन तथा बचत परिचालन कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक ५,००

१४
बालमदिस, िमिला मदिस, लैङ््गमगक मिसंा मिरुद्धको १६ मदने अमियान, अपाङ््गग 

मदिस लगायतका अन्य मदिसीय कायमक्रि
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक २,००

१५ िमिलािरुलाई मिमथला संस्कृमत उत्थान कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-प्र.स. १ पटक २,००

१६ व्यिसाय संचालनको लामग सििुिा मबउपूाँजी उपलब्ध गिाउने न.पा. २२५२९ आ. श्रोत ३ पटक १५,००

२,२०,००

१ िामजिी जिाफ प्रमतयोमगता न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

२ कक्षा ११-१२ िा छात्रिमृतिा अध्ययनका लामग मसफारिस गनम पिीक्षा व्यिस्थापन खचम न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

३ अन्तिामररय साक्षिता मदिस िनाउन न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

४
िनिुान सािदुामयक अध्ययन द्वािा संचामलत खले्द ैमसलने केन्रबाट स्कूल बामिि ििकेा 

बालबामलकािरुलाई स्कूल िनाम कायमक्रि गनम । (िडा नं. १ ि ७)
िडा नं 1, 7 २२५२२ आ. श्रोत ४ पटक १७,००

५ िडागत शैमक्षक त्यांक संकलन कायमक्रि । न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ८,००

६
मिद्यालय व्यिस्थापन समिमत, मशक्षक, अमििािक संघ तथा प्र.अ. अमििमुखकिण 

कायमक्रि
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

७
यस उपििानगिपामलकाबाट CTEVT को लागत साझदेािीिा प्रस्तामित बिु-

प्रामिमधक मशक्षालय संचालनका लामग
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

८ िकृत्िकला कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

९ खलेकुद सािग्री मितिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१० कक्षा ८ को पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यव्स्थापन कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

११ मचत्रकला कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

१२ मिद्यालय स्तिीय िेयि कप न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १५,००

१३ IEMIS सभबन्धी अमििमुखकिण कायमक्रि 2 मदने न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक ५,००

१४ शैमक्षक गमतमिमध सभबन्धी िेमडयो टेमलमिजन कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१५ मनबन्ध प्रमतयोमगता न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

१६ पाठ्यक्रि सभबन्धी अमििमुखकिण कायमक्रि (सािदुामयक ि संस्थागत मिद्यालय दबैु) न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१७ ललि तथा संघ संस्थाको सिकायमिा खलेकुद कायमक्रि आयोजना १० पटक न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १० पटक १५,००

१८
अंग्रजेी, गमणत ि मिज्ञान मिषयको िोष्टि मनिामण गिी कक्षा कोठा (मशक्षण मसकाई 

मक्रयाकलाप) अनगुिन
न.पा. २२६११ आ. श्रोत ३ पटक ३,००

१९ िडा नं १ आ.मि. असफी सािको लामग फमनमचि खरिद तथा िस्तान्तिण । िडा नं 1 ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२० िडा नं १९ आ.मि. मपपिामढको लामग फमनमचि खरिद तथा िस्तान्तिण । िडा नं 19 ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२१ िडा नं ११ श्री सकल ििन कन्या िा. मि. को चौििा िाटो िने कायम । िडा नं 11 ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११११ - नगि स्तिीय मशक्षा, यिुा तथा खलेकुद मिकास कायमक्रि



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२२

िडा नं १० सीतािाि िा.प्रा.मि. जनकपिुधाििा अधिुो शौचालय (िास समित) मनिामण 

समित
िडा नं 10 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२३ िडा नं ८ िामररय प्रा.मि. दशिथ नगि ििनिा थप मनिामण कायम । िडा नं 8 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२४
िडा नं २० श्री िामररय िाध्यमिक मिद्यालय रुपैठा बेल्िीको बाउण्री िाल ि िाटो िने 

कायम ।
िडा नं 20 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७,००

२५ िडा नं १ आ.मि. असफी साििा अधिुो ििन मनिामण कायम । िडा नं 1 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

२६ िडा नं १ मिमथला मििािी स्कूलिा ििमत सभिाि कायम िडा नं 1 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

२७ िडा नं ८ श्री जनक िा.प्रा.मि. िा थप मनिामण कायम िडा नं 8 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२८
िडा नं २० ज.िा.मि. दिेपिुाको अधिुो छात्रा शौचालय, अधिुो ब्लक मिद्यालय प्रिशे 

गने गेट अगाडी मनिामण कायम
िडा नं 20 ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

२९
िडा नं २२ िा.मि. बसमिट्टीिा अधिुो ििन मनिामण तथा ििभित सभिाि ि िणै्डपाइप 

४५० मफट-१ थान
िडा नं 22 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६,००

३० िडा नं १९ आ.मि. मपपिामढ ििमत सभिाि समित मनिामण कायम िडा नं 19 ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

३१
नगि प्रिखु ज्यकूो नेत्रतु्ििा पामलका मित्रिा ििकेो मिद्यालयिरुको मनरिक्षणको क्रििा 

आिस्यकता अनसुाि मिद्यालयिरुिा ििमत गने कायम ।
न.पा. ३११७१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

९८,८०

१ कृमष सिोकािबालािरु साँग समिक्षा गोिी न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

२ नगि स्तिीय कृषक तामलि ३ मदन न.पा. २२५१२ आ. श्रोत ३ पटक ९,००

३ स्थलगत कृषक तामलि १ मदने न.पा. २२५१२ आ. श्रोत ४२ पटक ६,३०

४ Insecticide, Pesticide, Hormone खरिद तथा मितिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक ४,००

५ च्याउ खतेी कृषकलाई प्रोत्सािन न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

६ गभबटु समितको एप्रोन खरिद तथा मितिण न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,५०

७ िाटो जााँच (Soil Test) मशमिि संचालन न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

८ कृषक समुचकिण गने कायम । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. ४ पटक ४,५०

९ धान मदिस न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,५०

१० क्रप कमटङ्ग कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २०० पटक १,००

११ गौशाला सञ्चालनको लामग (घास, पिाल लगायतका सािाग्री खरिद) न.पा. २२७११ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१२ िाते ट्यालटि ५० प्रमतशत अनदुान खरिद तथा मितिण -(खते जोत्ने) न.पा. ३११२१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २१,००

१३ स्पे्रयि (१६ मलटि) िेमसन खरिद ५० प्रमतशत अनदुानिा खरिद तथा मितिण न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,५०

१४
िाते िेमशन धान, गिु काट्ने (Brush Cutter) ५० प्रमतशत अनदुानिा खरिद तथा 

मितिण ।
न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,५०

१५ िोटि २ िजम पािि ५० प्रमतशत अनदुानिा खरिद तथा मितिण न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,२५

१६
िेिा खतेीको लामग मबरुिा लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि(एक िडा 

एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

१७
िोरिङ््गगा (संमजिन) खतेीको लामग मबउ लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण 

कायमक्रि(एक िडा एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

१८
फुल खतेीको लामग मबउ लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि (एक िडा 

एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१९
ओल खतेीको लामग मबउ लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि (एक िडा 

एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

२०
आाँप खतेीको लामग मबरुिा लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि(एक िडा 

एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२१
सकिखण्ड खतेीको लामग मबउ लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि (एक 

िडा एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११२ - नगि स्तिीय कृमष मिकास कायमक्रि



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२२

मलची खतेीको लामग मबरुिा लगायतका सािाग्री खरिद तथा मितिण कायमक्रि(एक 

िडा एक बाली उत्पादन)
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२३ Power Spray Battery ५० प्रमतशत अनदुानिा खरिद तथा मितिण न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,२५

२४ बोिीङ््गग २ ईन्च जडान गने ५० प्रमतशत अनदुानिा खरिद तथा मितिण न.पा. ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,५०

२,६०,८०

१ मफल्ड ित्ता न.पा. २११३३ आ. श्रोत ४ पटक ३,८५

२ िमिला स्िास््य स्ियि सेमिकािरुकाई यातायात ित्ता खचम न.पा. २११३९ आ. श्रोत २ पटक ८,००

३
खोप केन्रिा खोप संचालन गिे िापत ित्ता नपाउने किमचािी तथा सियोग गने िमिला 

स्िास््य स्ियि ्सेमिकािरुलाई प्रमत मदन रु १०० खाजा ित्ता खचम
न.पा. २११३९ आ. श्रोत १ पटक ४,००

४ सिुक्षा सािग्री खरिद (मपमपई तथा िास्क लगायतका सािाग्री) न.पा. २२३११ आ. श्रोत १ पटक ५,००

५ फािि/HMIS Tools तथा अन्य आिश्यक Tools छपाई न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक २,५०

६ पणूम खोप िडा घोषणाको लामग ब्यानि तथा प्रिाणपत्र छपाई खचम न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक ५,००

७
िडा नं. ५ ि १० को लामग आधािितू स्िास््य सेिा केन्रको स्थापना, संचालन तथा 

व्यस्थापन खचम
िडा नं 5, 10 २२३१९ आ. श्रोत १ पटक २,००

८ बमथमङ््गग सेन्टिका लामग गाडम, मस्िपि, अनिी ि ल्याब अमशस्टेन्ट सेिा शलु्क न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १ पटक १५,००

९ खोप कायमकतामको किाि सेिा शलु्क न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १० िमिना २,००

१० स्िास््य तफम का सेिा किािका किमचािीिरुको सेिा शलु्क न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १३ िमिना १,२९,३५

११
मिपन्न तथा जिे नागरिकको आाँखाको मस्क्रमनंग तथा िोमतया-मबन्दकुो मनशलु्क 

शल्यमक्रया
न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १ पटक ४,००

१२
स्िास््य संस्था तथा स्िास््य शाखाको सािामजक लेखा परिक्षण ि िले्थ प्रोफाइल 

मनिामण
न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १ पटक ०

१३
मिपन्न तथा पछाडी पिेका ि सेिा मलन छुटेका नागरिकलाई सेिािा पिुाँच पयुामउन तथा 

मनगिानी गनम संचािको व्यिस्थापन
न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १ पटक ०

१४ स्िास््य संस्थािरुको िामसक बैठक तथा अधम-िामषमक ि िामषमक समिक्षा गोमष्ट न.पा. २२५११ आ. श्रोत २ पटक २,५०

१५ LMIS तामलि संचालन खचम न.पा. २२५१२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१६ मिमथला िाध्यमिकी परिक्रििा मन: शलु्क स्िास््य मशमिि संचालन तथा व्यिस्थापन न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,५०

१७
कोमिड-१९ मिरुद्ध खोप अमियान तथा बसु्टि खोप सिेत संचालन व्यिस्थापन खचम 

(पामलका तथा स्िास््य संस्था स्तिीय सपुरििके्षण )
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. ४ पटक ५,००

१८ पणूम खोप पामलका घोषणाको लामग कायमक्रि संचालन तथा व्यिस्थापन न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक ७,००

१९ मििाि पंचिीिा मन: शलु्क स्िाश्य मशमिि संचालन तथा व्यिस्थापन न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

२०
मिद्यालय स्िास््य मशक्षा कायमक्रि (िानमसक िोग/नसने िोग/मकसोि-मकसोिी प्रजनन 

सभबन्धी चतेनािलुक कायमक्रि
न.पा. २२५२२ आ. श्रोत ३ पटक ३,००

२१ स्िास््य सभबन्धी मिमिन्न मदिसिरु िनाउने कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत ४ पटक १,००

२२ िमिला स्िास््य स्ियि ्सेमिकािरुका लामग मतज ि मजमतया पिम न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

२३ स्िास््य संस्था संचालन तथा व्यिस्थापन कायमक्रि न.पा. २२५२९ आ. श्रोत १ पटक ४,००

२४ मनयमित खोप अनगुिन न.पा. २२६११ आ. श्रोत ४ पटक १,००

२५ खोप कायमक्रिको अनगुिन न.पा. २२६११ आ. श्रोत ४ पटक १,००

२६ स्िास््य साँस्थािरुको एमककृत सपुरििके्षण तथा अनगुिन खचम । न.पा. २२६११ आ. श्रोत ४ पटक १,००

२७ ििािािी िोग मनयन्त्रणको लामग औषमध खरिद न.पा. २७२१३ आ. श्रोत १ पटक २,५०

२८ औषमध खरिद (बमथिंगको लामग) न.पा. २७२१३ आ. श्रोत १ पटक ०

२९ आधािितू तथा आकमस्िक सेिाका लामग स्िास््य औषमध खरिद न.पा. २७२१३ आ. श्रोत १ पटक ८,००

३० आधािितू स्िास््य सेिा केन्र िडा नं. ५ ि १० आमद संस्थािरुको घि बिाल खचम न.पा. २८१४२ आ. श्रोत ४ िमिना २,४०

३१ औषमध ढुिानी, ्यामकंग/िी-्यामकंग न.पा. २८१४९ आ. श्रोत १ पटक १,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११३ - नगि स्तिीय स्िास््य सेिा कायमक्रि
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खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा३२ खोप ढुिानी न.पा. २८१४९ आ. श्रोत १ पटक १,७०

३३ Lab, X-ray, USG ि ECG को लामग औजाि तथा उपकिण खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

३४ बमथिंगको स्िास््य सािग्री तथा औजाि खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,५०

३५ आधािितू तथा आकमस्िक सेिाका लामग स्िास््य औजाि तथा उपकिण खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

३६ स्िास््य शाखाको लामग ल्या्टप ि मप्रन्टसम लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ आ. श्रोत १ पटक २,५०

३७ स्िास््य चौकीिरुको लामग कभ्यटूि ि मप्रन्टसम लगायतका सािाग्री खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

३८ पोषण कायमक्रिको लामग औजाि तथा उपकिण खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

३९ स्िास््य संस्थािरुको लामग Steel Rack ि दिाज खरिद न.पा. ३११२३ आ. श्रोत १ पटक ३,५०

४० UNICEF को सिकायमिा स्िास््य संस्थािरुिा खानेपानी जडान तथा व्यिस्थापन खचम न.पा. ३११५६ आ. श्रोत १ पटक १०,००

४३,००

१ मििाि पंचिीिा आयिुदे स्िास््य मशमिि संचालन तथा व्यिस्थापन खचम न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

२ मिमथला परिक्रिा आयिुदे स्िास््य मशमिि संचालन तथा व्यिस्थापन खचम न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

३ मिद्यालय आयिुदे स्िास््य तथा योग मशक्षा कायमक्रि संचालन तथा व्यिस्थापन खचम न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

४
जिे नागरिक सभिान कायमक्रि तथा िसायन औषधी मितिण कायमक्रि सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन ।
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

५ योग, आयिुमेदक तथा जमडबटुी सभबन्धी जनचतेना कायमक्रि, न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

६ िामररय तथा अन्तिामररय योग मदिस कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक ४,००

७ िडािरुिा योग मशमिि सञ्चालन तथा आयिुमेदक औषधी मितिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

८ िडािरुिा एक घि पााँच योग पााँच जडीबटुी मितिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

९ आयिुदे तथा िकैमल्पक मचमकत्साको लामग औषधी खरिद न.पा. २७२१३ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१० औषधालयका लामग आयिुमेदक औषमध खरिद । न.पा. २७२१३ आ. श्रोत १ पटक ५,००

५६,००

१ फोटो बकु छपाई न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक ४,००

२ जनकपिुधाि पयमटन प्रचाि प्रसाि छपाई । न.पा. २२३१५ आ. श्रोत ४ पटक ४,००

३ पयमटन गाईड तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

४ गिला खरिद न.पा. २२५२१ आ. श्रोत १ पटक ४,००

५ मिरुिा खरिद न.पा. २२५२१ आ. श्रोत १ पटक ४,००

६ कायामलय ििनको लामग फुल सिीतको गिला खरिद कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

७ ्लामष्टक फ्री सभपदा के्षत्र बनाउने कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

८ मबगत ि बतमिानको जनकपिुधाि डकुिेन्री बनाउने कायम । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

९ नगि के्षत्रको िालिा मिमथला आटम न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१० पयमटन प्रबद्धमन कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

११ पयमटनको लामग बेन्च खरिद । न.पा. ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१२ सचुना बोडम । न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१३ साईनेज बोडम जडान न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१४ िोमडमङ््गग बोडम जडान । न.पा. ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

२५,००

१ धामिमक स्थलिरु संिक्षणका लामग प्रचाि प्रसाि । न.पा. २२३१५ आ. श्रोत १ पटक २,००

२ मिमथला संस्कृमत झमल्कने कपडाको झोला बनाउने तामलि न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

३ धिम सांस्कृमत पािन त्योिाि ग्रन्थ प्रबद्धमन कायमक्रि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

४ संस्कृमतक चाडमपिमिरुको लयाटलग तथा ितृमचत्र तयािी कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

५ संस्कृमतक चाडमपिमिरुको प्रबद्धमन तथा सभबद्धमन कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११४ - नगि स्तिीय आयिुदे सेिा कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११५ - नगि स्त्तिीय पयमटन प्रबद्धमन कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११६ - नगि स्त्तिीय िाषा तथा सांस्कृमतक कायमक्रि
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा६ जनकपिुधाि लोक िेला कायमक्रि । न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२,६३,००

१ मिधतुीय ििमत सािाग्री खरिद गने कायम न.पा. ३११२२ प्र.स.स. १ पटक १,००

२ प्रके्षपण भयामपङ्ग(Projection Mapping) सभबन्धी अध्ययन न.पा. ३११३५ आ. श्रोत १ पटक ५,००

३
सडक बत्ती व्यिस्थापन सभबन्धी DPR तयाि गने कायम (पोल गन्ना समित लोकेशन 

िैमपङ््गग)
न.पा. ३११३५ प्र.स.स. १ पटक ५,००

४ िािानन्द चौकको स्िािक मिधतुीय सौन्दयमकिण न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक १०,००

५ िाई िास्ट लाईट जडान कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३५,००

६ पोल मसमफ्टङ््गग न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक १५,००

७ पोल मसमफ्टङ््गग न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

८
मनि चौक, कपलेश्वि पलू नमजक ि मिश्वकिाम चौकको िाई िास्ट लाईट स्थानान्तिण 

समित ििमत कायम
न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक ५,००

९ सडक बत्ती/िाई िास्ट लाईट ििमत सभिाि कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१० स्रीट लाईट खरिद तथा जडान कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५५,००

११ सडक बत्तीको लागी मिधतुीय ताि तान्ने कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१२ सडक बत्तीिरु जडान कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१३ सडक बती खरिद(बल्ब, िोल्डि, ताि लगायतका सािाग्री) न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक ४०,००

१४ कायामलय ििनिा नेटिमकम ङ््गग समित मिधतुीय िायरिङ््गग जडान कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१५ मपडािी चौक, मजिोिाईलको स्िािकिा बती जडान तथा सौन्दयमकिण न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक १०,००

१६ िडा नं ७ िा िाई िास्ट लाईट जडान कायम िडा नं ७ ३११५३ आ. श्रोत १ पटक ७,००

१७ कृमष मिधतुीकिण कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१८ लाईट ििमतको लामग सािाग्री खरिद न.पा. ३११५३ आ. श्रोत १ पटक १,००

१९ कायामलय परिसििा रान्सफिमि जडान कायम न.पा. ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २०,००

६५,५०

१ एि.एस.आई. अपिेटि तथा मफल्ड सिायकको सेिा किाि शलु्क । न.पा. २२४१३ आ. श्रोत १२ िमिना ७,५०

२ घटना दताम मडमजटाईजसेन सेिा शलु्क । न.पा. २२४१९ आ. श्रोत १ पटक ३०,००

३ नेपाल प्रकाशक संघ द्वािा पत्रकाििरुको क्षिता मिकास गने कायमक्रि न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

४ संघ संस्थािरुको आयोजनािा कायमक्रि सिकायम न.पा. २२५२२ आ. श्रोत १० पटक २५,००

१०,२०

१ ग्रिेल खरिद न.पा. ३१११४ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

२ िाटो खरिद न.पा. ३१११४ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

३ मिमथला पेमन्टङ््गग सािग्री खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ७०

४ मनिामण सािग्री खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

५ िाते औजाि खरिद न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

४४,५०

१
कृषक स्ति १ मदने स्थलगत पशपुालन सभबन्धी तामलि गाई, िैंसी, बाख्रा, कुखिुा ि 

िाछा ग्रामिन िगेिा ।
न.पा. २२५१२ आ. श्रोत २० पटक ३,००

२ पश ुबीिा सभबन्धी अन्तिमक्रया गोिी न.पा. २२५१२ आ. श्रोत १ पटक १,५०

३
बजाि व्यिस्थापन कायमक्रि ५० प्रमतशत लागत साझदेािीिा िाछा ि िास ुपसल सधुाि 

कायमक्रि
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

४ कृषक क्षिता अमििमृद्ध कायमक्रि गाई, िैंसी, बाख्रा ि कुखिुा पालन तामलि ३ मदने न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. ३ पटक ३,००

५ कृषक क्षिता अमििमृद्ध कायमक्रि:- जनुोमटक िोग सभबन्धी अमििमुखकिण न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,५०

६
डेिी प्रबद्धमन कायमक्रि/दगु्ध मचस्यान केन्र स्थापना (मचमलङ्ग भ्याट मिल्क एनालाईजि 

सेपिेटि आमद )
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११२२ - नगि स्तिीय पशपुन्छी मिकास कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११८ - नगि स्त्तिीय उजाम मिकास कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१११९ - नगि स्तिीय सािामजक मिकास कायमक्रि

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०११२० - नगि स्तिीय प्रधानिन्त्री िोजगाि कायमक्रि
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा७ िेमिज सप्ताि मदिस मनःशलु्क खोप सेिा (कुकुि/मििालो) न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

८ कृषक क्षिता अमििमृद्ध कायमक्रि पश ुआिािा व्यिस्थापन ३ मदने तामलि न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,५०

९ पश ुस्िास््यकिी तथा ईमन्समिनेटिको लगत अध्यािधीक ि परिचय पत्र मितिण न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

१०
पश ुआिािा मिकास कायमक्रि/मिउंदे/िमषमय ि बिुिमषमय घााँस मिकास कायमक्रि (ज,ै 

बमसमि, सडुान, नेमपयि, बदािे ि िलुाटो)
न.पा. २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. २ पटक ३,५०

११ पश ुबीिा मप्रमियििा १० प्रमतशत अनदुान मदने न.पा. २५३१५ आ. श्रोत १ पटक ३,००

१२ पश ुस्िास््य व्यिस्थापन िेमडकल उपचािका लामग औषधी खरिद तथा मितिण न.पा. २७२१३ आ. श्रोत ४ पटक २,००

१३
पश ुस्िास््य व्यिस्थापन/पश ुिस्तकुा लामग खोिेत, मप.मप.आि ि िेमिज िोग मिरुद्धको 

खोप खरिद
न.पा. २७२१३ आ. श्रोत २ पटक ३,००

१४
पश ुप्रजनन ्तथा नश्ल सधुाि/कृमत्रि गिामधानको लामग मललय ुनाईरोजन कन्टेनि लमजष्ट 

सािाग्री उपकिण खरिद
न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

१५
पश ुस्िास््य व्यिस्थापन प्रयोगशाला सेिा संचालन व्यिस्थापन िेमशनिी तथा औजाि 

लगायतका सािाग्री खरिद
न.पा. ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

१६
पश ुप्रजनन ्तथा नश्ल सधुाि/प्राकृमतक गिामधानका लामग उन्नत बोका/सांढे/िांगो खरिद 

तथा मितिण
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१७
मनिामििखूी बाख्रा पालन कायमक्रि एकल िमिला मिपन्न लमक्षत कायमक्रि बाख्रा खरिद 

तथा मितिण
न.पा. ३११३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१,०६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ पयमटन प्रबद्धमन िरियाली सौन्दयमकिण कायमक्रि । िडा नं १ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

८ बाल बामलकािरुको मशक्षा मिकासका लामग । िडा नं १ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

९ मिमिध खचम िडा नं १ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१० मतिािीजीको घि दखेी िरि नािायण सािको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

११ आकाश िाईनको घि दखेी िास्टि साििेको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२ मिनोद सािको घि दखेी पिूम िेन सडक जनकपिु फमनमचि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१३ ज्ञमनशिोि मसंिको घि दमेख डा. अरुण कुिाि मसंिको घि सभि सडक ििमत कायम । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,००

१४ श्याि सािको घि दखेी गंगा िाि यादिको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

१५ इश्वि सािको जग्गा दमेख दमक्षण िघपुमत पाटी ्यालेसको गेट सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,५०

१६ संजय पासीको घि दखेी जय गरुुदिेको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१७ शत्रधुन सािको घि दखेी दिेने्र सािको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१८ िोला सािको घि दखेी श्यािजीको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१९ मबनोद ठाकुिको घि दमेख शत्रधुन सािको घि सभि सडक ििमत कायम िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,५०

२० बेबी झाको घि दखेी उत्ति छोटे लाल दासको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२१ अमनल मसंिको घि दमेख पलु्चौक िलू सडक सभि सडक ििमत कायम िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२२ मसन्धलुी िोटल दखेी पमिि मिल्स एरिया जाने िेन सडक सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२३ िछािको घि दखेी अमित मसंिको घि सभिको सडक मनिामण । िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

२४ एकिािी झाको घि दमेख िाधे मसंि को घि सभि सडक ििमत कायम िडा नं १ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२०१ - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.१
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा२५ अन्य सािमजमनक मनिामण कायम । िडा नं १ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

९६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमतको ििमत सभिाि खचम िडा नं २ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७
िमिलािरुको लामग मसलाई कटाई तामलि दईु िमिने ि खरिद गरि एक एक थान मितिण 

गने
िडा नं २ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

८ SLC उमतणम छात्रछात्रा को लामग Computer तामलिको व्यिस्था िडा नं २ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

९
िडा नं २ का के्षत्र मशि चौक, िान ुचौक, मकशोिी नगि, साउजी टोलिरुिा डष्टमबन एक 

थान घि मपच्छे मितिण कायमक्रि
िडा नं २ २२५२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

१०
टोल समिमत दताम िएको िाडम नं २ िा सिसफाई सािाग्री खरिद तथा िस्तान्तिण 

कायमक्रि
िडा नं २ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,५०

११ स्िास््य मशमिि िटुु िोग जाच कायमक्रि िडा नं २ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

१२ श्रािण िमिनाको सोिबाि ि ििामशििात्रीको लामग पजुा पाठ कायमक्रि िडा नं २ २२५२९ आ. श्रोत १ पटक १,५०

१३ मिमिध खचम िडा नं २ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१४
िडाका अपाङ््गग तथा असिाय व्यिीिरुबाट िााँग िए अनसुािको पजूा सािाग्री खिीद 

तथा मितिण
िडा नं २ २५३१५ आ. श्रोत १ पटक ५,००

१५ कक्षा ८,९ ि १० को छात्रछात्रािरुको लामग साईकल खरिद तथा मितिण कायमक्रि िडा नं २ ३११२१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

१६
अमजत िििािीको घि दखेी पिूम चन्र ेलािाको घि को पिूम िाटोको उत्ति पट्टी िडा १ ि 

२ को मसिाना सभि नाला ि PCC ढलान
िडा नं २ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

१७
नेपाल साईकल रेमनंग सेन्टि दमेख िाि सोगािथको मिल सभिको सडकिा ग्रािले 

मनिामण कायम ।
िडा नं २ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१८
िाि चन्र पंमजयािको घि दखेी जानकी मफनान्स िुाँद ैगणेश पेन्टिको घि सभि नाला ि 

PCC ढलान
िडा नं २ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

१९ िानकी िोटल को उत्ति पट्टीिा नाला ििकेो नाला मनिामण ि PCC ढलान कायम िडा नं २ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६,१७

२० िानकी िोटल को उत्ति पट्टीिा नाला ििकेो नाला मनिामण ि PCC ढलान कायम िडा नं २ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२१
िडा नं २ मिजलुी पोलिा लागेको िल िोल्डि ताि लगायत पोलको ििमत संिाि गने 

कायम
िडा नं २ ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

२२ LED सेन्सि लाईट िडा नं २ को पोल िरुिा िल जडान िडा नं २ ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२३
प्रिेश्वि िमुखया को घि दखेी समुनल िण्डलको घि िुद ैजलादी पलु सभि सडक मनिामण 

ि ब्लकको काि
िडा नं २ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ४,००

२४
मशि चौकिा िलिुाई समिमतको उत्ति पट्टी नाला ििकेो सो नाला िामथ शौचालय ि एक 

थान िणे्ड पाइप जडान गने कायम
िडा नं २ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १५,००

७६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं ३ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं ३ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं ३ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ िडा नं. ३ िा WiFi जडान ि नमिकिण गनमका लामग । िडा नं ३ २२११२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

५ संचाि ििसलु िडा नं ३ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

६ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं ३ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

७ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं ३ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२०२ - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.२

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२०३ - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.३



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
८ िडा नं. ३ िा मिमिन्न मसप िलूक तामलि िमिला क्षिता अमि िमृद्धकिणका लामग । िडा नं ३ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

९ िडा नं. ३ िा प्रत्येक घििा १ परििाि १ डस्टमबन खरिद गिी मबतिण गने कायमक्रि । िडा नं ३ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

१०
िडा नं. ३ िा यिूािरुको लामग खलेकूद प्रोत्सािन गनमका लामग सािाग्री खरिद तथा 

मितिण कायमक्रि।
िडा नं ३ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

११ मिमिध खचम िडा नं ३ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१२ िडा नं. ३ िा शैमक्षक स्ति प्रोत्सािनका लामग मिपन्न िगमका लामग । िडा नं ३ २५३१५ आ. श्रोत १ पटक १,००

१३ िडा नं. ३ िा अिमस्थत ििकेा आधािितू सेिा प्रदान गने औषधी खरिदका लामग । िडा नं ३ २७२१३ आ. श्रोत १ पटक १,००

१४
लक्ष्िण सि पोखिीको दमक्षण मडलिा ििकेो अधिूो नाला मनिामण सिेुश सािको घिदमेख 

अमनल गपु्ताको घि सभि अधिूो नाला मनिामण ।
िडा नं ३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

१५ िडा नं. ३ िा सनैुना िागमलाई मप.सी.सी. सडक ि नाला मनिामण । िडा नं ३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१६

िडा नं. ३ िा श्रिण झाको घि दखेी पमिि िाि स्नेिीको घि सभि पिूम सोमिन्त्रा दिेीको 

घि दखेी लिकूस टेन्ट िाउस सभि नाला पणूम मनिामण तथा मजनोधािका साथै 

त्यसमिचका बाटो ग्रिले िा ििमत गने कायम ।

िडा नं ३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१७ िडा नं. ३ िा जानकी िमन्दिको पिूमपमट चापाकल जडान । िडा नं ३ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१८
िडा नं. ३ िा अिमस्थत एमतिामसक दिेान पोखिीलाई तािजाली घिेा, चौिदी छुट्याउने 

ि सिसफाई गने कायम ।
िडा नं ३ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

१९

जगदीश सािको घि दमेख संजय उपाध्यायको घि सभि बीच सेन्टििा पाईप नाला तथा 

िमिन्र िगतको घि दमेख अमनल गपु्ताको घि सभि साईड नालािा पाइप नाला ि चभेबि 

मनिामण कायम

िडा नं ३ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १८,००

१,२१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं ४ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं ४ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं ४ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं ४ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं ४ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं ४ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ मिमिध खचम िडा नं ४ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

८
मिक्रि ठाकुिको घि दखेी पिन ठाकुिको घि सभि ि कैलाश ठाकुिको घि दखेी अजय 

ठाकुिको घि सभि सडक मनिामण
िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

९
संघीय प्रििी कायामलयको उत्ति परट्टको पखामल दखेी मिजय यादिको घि िुाँद ैिसन्त 

यादिको घि सभि सडक मनिामण
िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१० मजतेन्र सािको घि दखेी मिल्टु सािको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

११
पे्रि िमुखयाको घि परिक्रिा सडक सभि ि अनन्त सािको घि दखेी अरुण मिश्रको घि 

सभिको अधिुो सडक मनिामण
िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१२
िनिुान िमन्दि दखेी पिूम िाि सनु्दि लालको घि दखेी उत्ति सागीको घि सभि सडक 

मनिामण
िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

१३ तामििको घि दखेी िोलािा को घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१४ शंकि यादि कबाड दमेख लक्षिण िण्डलको घि सभि पी.मस.मस िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१५ सरिता झाको घि दखेी िंज ुदिेी िगतको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१६ मिमनता िमल्लक को घि दखेी लक्ष्िी सािको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १४,००

१७ किलेश ठाकुिको घि दखेी जय नािायण मिश्रको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००
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सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१८ िाि समुदष्ट को घि दखेी चन्दनको घि िुाँद ैिनोज िण्डलको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१९ योगेन्र लाल कणमको घि दखेी मपताभबि झाको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२० बसन्त यादिको घि दमेख मशिकुिाि िाउतको घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२१ प्प ुपाण्डेको घि दखेी संमजि ठाकुिको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२२ िंमजत सािको घि दखे ुतािाकान्त पाठक घि सभि सडक मनिामण िडा नं ४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२३ मिमिन्न ठाउिरुिा नया चपाकल जडान कायम िडा नं ४ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

२४ मिमिन्न सडकिरुिा ग्रिैल कायम िडा नं ४ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १०,००

७६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं ५ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं ५ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं ५ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं ५ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं ५ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं ५ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५
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१३ सगुन्दा शिामको घि दखेी िोिन झाको घिसभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं ७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००
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कायम
िडा नं ९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३२ परिक्रिा सडक दमेख दमक्षण िेल्ि ेलाईन झगरु पासिानको घि सभिको सडक मनिामण िडा नं ९ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

३३
िाि अमशष यादिको घिदखेी दमक्षण जाने सडक िाजमकशोि झाको घि िुद ैमशश ुप्रज्ञा 

स्कुल जाने सडकसभिको सडक मप.सी.सी. ि नाला मनिामण कायम
िडा नं ९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

३४ खानेपानी चापाकलका लागी िडा नं ९ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

३५ िडा नं. ९ को ििैि स्थान िमन्दिको संिक्षण, सभिर्धन, पखामल तथा गेट मनिामण िडा नं ९ ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,००

३६ िणै्डपाईपको चितुिा मनिामण कायम िडा नं ९ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

३७
ििैि िमन्दिको संिक्षण सभबद्धमनको लामग प्रखाल गेट मनिामण तथा िणे्ड पाईप ि 

मिमिन्न ठाउाँिा चबतुिा मनिामण गने कायम ।
िडा नं ९ ३११५९ प्र.स.स. १ पटक ५,००

३८
ििैि िमन्दिको संिक्षण सभबद्धमनको लामग प्रखाल गेट मनिामण तथा िणे्ड पाईप ि 

मिमिन्न ठाउाँिा चबतुिा मनिामण गने कायम ।
िडा नं ९ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ४,००

७६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १० २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२१० - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.१०



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १० २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १० २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १० २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १० २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १० २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ िमिला मसपिलुक सीप तामलि कायामक्रि िडा नं १० २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

८ जिे नागरिक सभिान कायमक्रिको लामग । िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ४,५०

९ िामसक स्िास््य कायमक्रि अमििखुी किण िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१० जिे नागरिक मदिस तथा सभिान कायमक्रिको लामग । िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ०

११ यिुा, बालबामलका, िमिला मदिस अमियान आमद िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१२ पणूम खोप घोषणा कायमक्रि िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

१३ लैंमगक मिसंा न्यमूनकिण कायमक्रि िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१४ पणूम गिमिमत जााँच पनु मिमजट कायमक्रि िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१५ िाताििण ििीयाली प्रबद्धमन िाताििण सौन्दयमकिण तथा िकृ्षािोपन कायमक्रि िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१६ पदामधकािी, यिुा तथा िालिैत्री सफल अभ्यास अबलोकन कायमक्रि िडा नं १० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

१७ मिमिध खचम िडा नं १० २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१८ जानकी चौक दखेी िानि अमधकाि आयोग ि अन्य स्थानिा CCTV जडान िडा नं १० ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ८,००

१९ समुदष्ट नािायण ठाकुि दखेी उति तफम को बाटो मप.मस.मस. नाला ि बाटो मनिामण िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२०
बछाि घि खाली जग्गा दखेी आनन्द कसेिाको बाटो सभि मप. मस. मस. नाला ि बाटो 

मनणामण
िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक १७,१५

२१ मबना कान्तको घि नमजकको बाटो मप. मस. मस. नाला ि बाटो मनिामण िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२२ अंजकुो घि दखेी श्यािझाको घि सभि मप.मस.मस. नाला ि बाटो मनिामण िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,८०

२३

श्यािमकसोि िंडल घिदखेी मकसोिी घि पछाडीको सडक मप.मस.मस. नाला ि बाटो 

मनिामण, मबना कान्तको घि नमजकको बाटो मप.मस.मस. नाला ि बाटो मनिामण, िाज कुिाि 

ििासेठको घि अगाडी चपतुिा तथा िेमलङ््गग मनिामण कायम ।

िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,९५

२४
श्यािमकसोि िंडल घिदखेी मकसोिी घि पछाडीको सडक मप. मस. मस. नाला ि बाटो 

मनिामण
िडा नं १० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२५ दिु सञ्चाि नमजक िाईटेन्सन लाईन जडान िडा नं १० ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

२६ िडाका मबमिन्न स्थानिा धािा िा ह्याण्ड पाईप जडान कायम िडा नं १० ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

२७ िाज कुिाि ििासेठको घि अगाडी चपतुिा तथा िेमलङ््गग मनिामण गने कायम िडा नं १० ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

२८

समुदष्ट नािायण ठाकुि घि दखेी उति तफम को बाटो मप.मस.मस. नाला ि बाटो मनिामण, दिु 

सञ्चाि नमजक िाईिास्क लाईट लाईन जडान ि िडाका मबमिन्न स्थानिा धािा िा 

ह्याण्ड पाईप जडान कायम ।

िडा नं १० ३११५९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ८,५०

२९

समुदष्ट नािायण ठाकुि घि दखेी उति तफम को बाटो मप.मस.मस. नाला ि बाटो मनिामण, दिु 

सञ्चाि नमजक िाईिास्क लाईट लाईन जडान ि िडाका मबमिन्न स्थानिा धािा िा 

ह्याण्ड पाईप जडान कायम ।

िडा नं १० ३११५९ ने.स.स. १ पटक ६०

८१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं ११ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं ११ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं ११ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं ११ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं ११ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं ११ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ िमिलािरुको लामग ब्यटुी पालमि तामलि िडा नं ११ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक २,००

८ दमलत िमिला को लामग मसलाई कटाई तामलि िडा नं ११ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक २,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२११ - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.११



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा९ खलेकुद कायमक्रि खचम । िडा नं ११ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

१० मिमिध खचम िडा नं ११ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

११ िडाको मिमिन्न ठाउिा मस.मस. लयाििा जडान िडा नं ११ ३११२२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१२ सत्य नािायण गपु्ता को घि दमेख बमलिाि को घि सभि मप सी सी मनिामण िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१३ काशी साि को जग्गा दमेख धिुन दास को घि सभि सडक मनिामण िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,५०

१४ उिेश साि को घि दमेख िरि साि को घि सभि सडक मनिामण िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१५
िािपतृ सािको घि दमेख जोमगन्र सािको घि सभि पी सी सी ि पाइप लाइन नाला 

मनिामण कायम ।
िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१६
मदमलप लाल कणमको घि दमेख प्रिोद सािको घि सभि दिेान जी टोलिा पी सी सी ि 

पाइप लाइन नाला मनिामण कायम .
िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१७ चौिमटया सडक दमेख धिुन दास को घि सभि सडक मनिामण िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,५०

१८
चन्रशेखि सािको घि दमेख अमित साि को घि सभि ३५ मि. पी. सी. मनिामण गने कायम 

।
िडा नं ११ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१९ िडाको मिमिन्न ठाउाँिा नयााँ िणे्ड पाइप जडान गने कायम । िडा नं ११ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

२०
जनकपिुधाि उप-ििानगिपामलका िडा नं. ११ िा पने िनिुान िमन्दि सौन्दयमकिण 

कायम ।
िडा नं ११ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ४,००

२१
जनकपिुधाि उप-ििानगिपामलका िडा नं. ११ िा पने लक्ष्िण अखाडाको थानिा 

सौन्दयमकिण गने कायम ।
िडा नं ११ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ४,००

९१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १२ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १२ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १२ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १२ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १२ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १२ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ पयमटन प्रबद्धमन िरियाली, सौन्दयमकिण कायमक्रि । िडा नं १२ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक १,००

८ मिमिध खचम िडा नं १२ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

९ सािमजमनक दलान कुिा ठकाई साि को जग्गािा बनेको ििन को छत ढलान िडा नं १२ ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

१०
कटी टोलको सामिजमनक दलान दखेी Six Lane सभि िुद ैििैि िमन्दि दमेख उत्ति सभि 

िाटो ग्रिेल कायम
िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

११ ििे शंकि दास को थि दमेख िािचन्र िमुखयाको घि सभि को पी.मस.मस सडक ढलान िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२

एयिपोटम जाने बाटो दखेी दमक्षण नािायण काजीको जग्गा िुाँद ैमदपक चौधिी को जग्गा 

िुाँद ैिाज कुिाि साि जग्गा सभि ि मजिछ चौधिी जग्गा दखेी एयिपोटम सभि िाटो पनेु 

कायम ।

िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१३
िनिुान नगि मगरिजा पथ दखेी ििैि िमन्दि िुाँद ैमिन्दशे्वि यादिको जग्गा िुाँद ैउत्ति सभि 

िाटो पनेु
िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१४ ललन सािको घि दखेी मगरिजा पथ सभि मनिामण कायम । िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१५
कुिा बजाि दखेी पिूम दमलत दलान दखेी कुिा जाने बाटो सभि त्यिी बाटो िा पने पिूम 

तफम  बाटोिा िाटो ग्रिेल
िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१६ मडििाि स्थान बाटोिा िाटो तथा ग्रिैल िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१७
कुिा ििादिे िमन्दि दखेी उत्ति गनौि िमुखयाको घि िुाँद ैिाि अमशष िण्डल घि सभि 

P.C.C.
िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१८ मसरििा पंमडत को घिदखेी मिलाश पंमडत को घि सभि P.C.C. िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१९ िनु्ना झाको घि दखेी दमक्षण जाने बाटो िा िाटो पनुम जािनु िंडल घि सभि िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१२१२ - जनकपिुधाि उप ििानगिपामलकािडा नं.१२



सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
२०

दमलत दलान दमेख कुिा जाने बाटो सभि तथा पिूम गली सिेतिा नाला तथा सडक 

स्तिोन्नती कायम
िडा नं १२ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ८,१७

२१
दमलत दलान दमेख कुिा जाने बाटो सभि तथा पिूम गली सिेतिा नाला तथा सडक 

स्तिोन्नती कायम
िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२२ छत्रधािी पोखिी दखेी प्रिेश्वि चिाि घि िुाँद ैमगरिजा पथ सभि िाटो ग्रािले गने कायम । िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

२३ कटी टोलको सामिजमनक दलान दखेी Six Lane सभि िाटो ग्रिेल िडा नं १२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२४ िणै्ड पाईप जडान कायम । िडा नं १२ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२५ सस्िशान घाटिा िाटो पनेु िडा नं १२ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ३,००

९१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १३ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १३ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १३ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०
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२०
िािगलुाि सािको घि दमेख उिेश सािको घि सभि ििकेो अधिुो बाटोिा नाला ि 

पी.सी.सी. मनिामण कायम |
िडा नं १५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९,००

२१ मबमिन्न ठाउिरुिा कृमष सडक मनिामण गने कायम | िडा नं १५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,५०

२२ गणेश झाको घि दमेख िािसनु्दिको घि सभि अधिुो सडक मनिामण कायम िडा नं १५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,००

२३ मिमिन्न ठाउिा लाईट जडान कायम िडा नं १५ ३११५३ ने.स.स. १ पटक १०,००

२४ िडाका मिमिन्न ठाउिरुिा खानेपानी चापाकल मनिामण गने कायम | िडा नं १५ ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२५ िाटो ग्रािले मबमिन्न ठाउिरुिा गने कायम | िडा नं १५ ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,५०

१,०१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १६ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १६ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १६ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १६ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १६ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १६ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ मिमिध खचम िडा नं १६ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

८ मिसंाि धिमशाला मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

९ मिमथला मििािी मकतमन ििन मनिामण िडा नं १६ ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १०,००

१०
मसया िाि सािको घि दमेख मशिजी गािी को घि िुद ैिामजन्र पमजयािको घि सभि 

सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

११ किाित नदाफ को घि दमेख िािदिे ठाकुिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१२ िािमदप पंमडतको घि दखेी मजिछ पंमडतको घि सभि मप.मस.मस ढलान गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१३ िुलाकी सडक दमेख शंकि शिाम को घि सभिको सडकिा मप.मस.मस. गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१४ जािनु लालको घि दमेख फुसला िमुखया को घि सभि अधिुो सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१५
झण्डा चौक दमेख समुधि ठाकुि को घि सभि ि िाि उमदत ठाकुि को घि दमेख पिूम 

मकशोिी दासको घि पिूम सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१६
िंडल जी को घि दमेख ( पलु चौक ) स्कुल आदशम सेकेन्री ई. बों स्कुल सभि सडक 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१७ जोमगन्र ठाकुिको घि दमेख नयााँ पलु सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००
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१८

सत्यनािायण यादिको घि जाने बाटो मनि सािमजमनक पैमन निििा कल्िटम मनिामण गने 

कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१९ श्रिण धानकु को घि दमेख पिूम ग्रािले िएको सडक सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९,५०

२०
कमपल यादिको घि दमेख कामलचिण िंडलको घि सभिको सडक िा मप.मस.मस. गने 

कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

२१
संजय पासिान को घि दमेख दमक्षण कृरण सािको घि सभि ि तपेश्वि सािको घि दमेख 

पिूम पमिि िुद ैिोगेन्र यादिको घि सभि सडक मनिामण गने कायम ।
िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

२२ मजतन िाउत को घि दमेख मकशोिी सािको घि सभि अधिुो सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,५०

२३ बेचन नदाफको घि दमेख दाउद नदाफ को घि सभि सडक मनिामण गने कायम । िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२४ जोमगन्र चौधिीको घि दमेख खकैा िण्लडको घि सभि सडक मनिामण गने कायम िडा नं १६ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१,११,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १७ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १७ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १७ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १७ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १७ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १७ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ मिमिध खचम िडा नं १७ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

८ िािजानकी कुट्टी दखेी िडा नं. १९ को मसिाना सभिको सडक ििमत तथा ग्रािले कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

९
िनििपिुिा सगुि िंडलको घि दखेी मदनेश िंडलको दलान सभिको सडक 

मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१०
िनििपिुिा ििन्थीको घि दखेी िािपकुािको घि िुद ैिसन्त िंडलको घि सभिको सडक 

मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

११ चौिािा िले्थ पोस्टदखेी श्री सिस्िती िा.मि.सभिको सडक ििमत तथा ग्रिले कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१२ कनकपरट्टिा लक्ष्िण यादिको घि दखेी ििन्थीको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१३ तेतिीयािा िििा टोलिा अधिुो सडक मप.सी.सी.पिुा गने कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१४ कनकपट्टीिा िमस्जद दखेी िोमिनको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१५
तेतिीयािा मदपन िििाको घि दखेी जनकपिु मपच सडक सभिको सडक ििमत तथा 

ग्रािले कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१६
बेलौनीिा िािा पंमजयािको घि दखेी श्रीनािायणको घि िुद ैििादिे सािको घि सभिको 

सडक मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१७
तेतिीयािा मकशोिी यादिको घि दखेी चन्र मिि यादिको घि सभिको सडक 

मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,२०

१८ बेलौनी मडििाि स्थानको प्राङ््गगणिा मप.सी.सी.कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१९
ओसिािा मििेन्र यादिको घि दखेी िाििली पासिानको घि िुद ैदमलत दलान सभिको 

सडक मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२०
कटिैत गाउाँिा जनकपिु खरििानी जाने सडक दखेी चौिािा सभिको सडक ििमत तथा 

ग्रिेले कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२१ िईुया स्थान दखेी मकशनु िंडलको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२२ निल िाउतको घि दखेी लालिाि ुबिामको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००
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२३

श्याि ुश्रिेको घि दखेी उिेश िमुखयाको घि िुद ैदिेनाथ िमुखयाको घि सभिको सडक 

मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १२,५०

२४
कटिैत गांउिा िाजशे्वि यादिको घि दखेी सािमजमनक दलान िुद ैसंजन दिेीको घि 

सभिको सडक मप.सी.सी.कायम
िडा नं १७ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १२,५०

२५ तेतिीयािा सािमजमनक पिुनी पोखिीलाई मजणोद्धाि कायम िडा नं १७ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १,८०

८६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १८ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १८ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १८ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं १८ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १८ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १८ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ मिमिन्न स्थानिा जनचतेना कायमक्रिको लामग िडा नं १८ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

८ िठ, िमन्दि ि धामिमक तथा सााँस्कृमतको कायमक्रिको लामग िडा नं १८ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

९ मिमिध खचम िडा नं १८ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१० िडा कायामलयिा ििमत तथा आिश्यक कायमको लामग . िडा नं १८ ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,५०

११
श्री संकि मन िा मि आधािितु मिद्यालय ि िोइल टोलिा ििकेो िा प्रा मिद्यालयको 

लामग आिश्यकता अनसुाि तथा फमनमचि सािानिरु ि अन्य कायमको लामग
िडा नं १८ ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,००

१२ िनफुल िमुखयाको घि दखेी िाि चिण िमुखयाको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१३ ििे नािायण ठाकुिको घि दखेी अजुमन िमुखयाको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१४ िनेुश्वि सािको घि दखेी जनक िण्डलको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१५ चन्दन िमुखयाको घि दखेी िाि चिण िमुखयाको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१६
िुकुि दिे ठाकुिको घि दखेी िाि प्रिोद िमुखयाको घि िुद ैिुलाकी सडक सभिको 

सडक मनिामण कायम
िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,५०

१७ ब्रििदिे सािको घि दखेी पमनयाि थान सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

१८ िाि ुसाि ि श्याि साि तेलीको घि दखेी सोनेलालको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१९ जििा िमुखयाको घि दखेी िाि सेिकको घि सभि सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२० िखान पोखिीको पमिि िुद ैउचका सभि कृमष सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२१
िोईल टोलको िाि मजबन थापाको घि दखेी अशोक िण्डलको घि सभि सडक मनिामण 

कायम
िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,००

२२ िोईल टोलको बदुाई पोखिीको पमिि िुद ैििि सभिको कृमष बाटो मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२३
िाि सनु्दि ठाकुिको घि दखेी मबन्द ेठाकुि िजािको घि िुद ैलक्ष्िण ठाकुिको घि 

सभिको सडक मनिामण कायम
िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

२४ िाि सनु्दि ठाकुिको घि दखेी लक्ष्िण ठाकुिको घि सभिको सडक मनिामण कायम िडा नं १८ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२५ अन्य सािमजमनक मनिामण कायम । िडा नं १८ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

१,०१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं १९ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं १९ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं १९ २२१११ आ. श्रोत १ िमिना ०

४ संचाि ििसलु िडा नं १९ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं १९ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं १९ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ जिे नागरिक तथा एकल िमिलाको लामग सभिान कायमक्रि िडा नं १९ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ३,००
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खर्य 
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा८ यिुा तथा बालबामलकािरुको लामग खलेकुद िडा नं १९ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

९
दमलत तथा आमथमक रुपिा पछाडी पिेका नागरिकिरुलाई क्षिता मिकास तथा 

जनचतेना कायमक्रि
िडा नं १९ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

१० यस िडालाई पणूम खोप घोषणा कायमक्रि तथा सिके्षण गने कायम िडा नं १९ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

११ मिमिध खचम िडा नं १९ २२७११ आ. श्रोत १० िमिना २,२०

१२ िडा नं. १९ को स्िास््य चौकीको संस्थागत मिकास तथा व्यिस्थापन िडा नं १९ २५३१२ आ. श्रोत १ पटक २,००

१३ मिपद व्यिस्थापन िडा नं १९ २७२१३ आ. श्रोत १ पटक १,००

१४
मपपिाढी मिन्दशे्वि सािको घि िििा टोल िुाँद ैििेला सभि ि बगिा दासको घि दखेी 

मििेन्र िाउतको घि सभि PCC ढलान
िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१५
मशिपिु टोलिा मिजय िण्डलको घि दखेी चन्दशे्वि टरियाको घि सभि ि िािपतृ 

धानकुको घि दमेख पोखिीको डील सभि नाला तथा PCC ढलान
िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१६ मपपिाढी टोलिा समुजत सािको घि दखेी िाि प्रतापको घि सभि PCC ढलान िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१७
िसुििी टोलिा धनषुापथ िोड दमेख िठीबालीको घि िुाँद ैमिरु िेस्तिको घि सभि PCC 

ढलान
िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१८ मपपिाढी िोिन सािको घि घि दखेी मिक्रि सािको घि सभि PCC ढलान ि नाला िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१९ बेंगा मपपिाढी ििैि स्थान दखेी नदी सभि RCC नाला मनिामण कायम िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९,००

२० बेंगा टोलिा मकशोिी पंमडतको घि दखेी िाि एकिालको घि सभि मनिामण कायम िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

२१ पलुचौकिा बाटो ििमत संिाि िाटो ग्रािले िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२२ मशिपिु टोलिा ओि ठिमिमया घि दखेी पप ुयादिको घि सभि PCC ढलान िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२३
थभुिनैािा िाि गलुाि यादिको घि दखेी मिद्यालयको पोखिीको दमक्षण मिड सभि 

PCC ढलान
िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

२४ मशिपिु टोलिा ििोसीको घि दखेी अशीमसया दासको घि सभि PCC ढलान िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२५ मशिपिु टोलिा जनता प्रा. मि. दखेी मिदीको घि सभि PCC ढलान िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२६ मशिपिुिा शेखि िंडलको घि दखेी मिल्टु िमुखयाको घि सभि िाटो ग्रािले िडा नं १९ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

२७ िडा कायामलय परिसि मित्र सौन्दयमकिण तथा संस्थागत मिकास िडा नं १९ ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,००

२८ जिमुनयााँ छमटका टोलिा इनाि सौन्दयमकिण िडा नं १९ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १,५०

९६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २० २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २० २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २० २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २० २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २० २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २० २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ स्िास््य चौकीको लामग िडा नं २० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५,००

८ जिे नागरिक अपाङ््गगिरुको सभिान कायमक्रि । िडा नं २० २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ०

९ मिमिध खचम िडा नं २० २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१० िण्डािी टोलिा सािमजमनक धिमशाला मनिामण कायम िडा नं २० ३१११२ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ६,००

११ चन्रकान्त कणमको घि दखेी ििेी दत्तको घि सभि मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१२
श्री नािायण सािको घि दखेी सभिमुदन िाईनको घि सभि नाला पाइप चभेबि समितको 

मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग
िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

१३ जगमदश पासिानको घि दखेी अमधकािी पोखिी सभि िाटो ग्रािले कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,५०
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हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१४

मिन्द ेपासिानको घि दखेी कैलास झाको घि सभि अधिूो मप.सी.सी. ढलान कायमको 

लामग
िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,००

१५ लाल किािीको घि दखेी कलाि किािीको घि सभि मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१६
कलािको दखेी अलाउमदनको घि िुाँद ैओमसि किािीको घि सभि मप.सी.सी. ढलान 

कायमको लामग
िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१७ सनु्दि पोखिी दखेी िोफीिको घि सभि िाटो ग्रािले कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,००

१८
िुसैनी किाडीको घि दमेख इन्रसे किारिको घि सभि चभेबि नाला तथा पी.मस.मस 

ढलान कायम
िडा नं २० ३११५१ आ. श्रोत १ पटक १,००

१९
िुसैनी किाडीको घि दमेख इन्रसे किारिको घि सभि चभेबि नाला तथा पी.मस.मस 

ढलान कायम
िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२० कािी दासको घि दखेी परिक्षण दासको घि सभि अधिूो मप.सी.सी. ढलान कायम िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,५०

२१ िििानको घि दखेी गिुनी खातनुको घिसभि मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९,००

२२ लमतफ किािीको घि दखेी बधुन किािीको घिसभि मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२३
मसलस लाईन दखेी िचेन किाडीको घि दखेी पमिि दखेी कुिामन किािीको घि सभि 

मप.सी.सी. ढलान कायमको लामग
िडा नं २० ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२४ खाने पानी िणै्ड पाईप २० थान खिीदको लामग िडा नं २० ३११५६ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२५ अन्य सािमजमनक मनिामण कायम । िडा नं २० ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

१,०१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २१ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २१ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २१ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २१ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २१ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ४,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २१ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ ब्रह्मस्थानको पजूाको लामग िडा नं २१ २२५२९ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,५०

८ मिमिध खचम िडा नं २१ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

९ िाजमषम उच्च िा. मि को फमनमचि व्यिस्थापन िडा नं २१ ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

१० गयात्री प्रज्ञामपठलाई स्कूलको फमनमचि व्यिस्थापनको लामग िडा नं २१ ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५०

११ बगीया िामलको घि दखेी िकृ्षीको घि सभि सडक मनिाणम कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १४,००

१२ बामटका िमन्दि दखेी िाि श्रिे पासिानको घि सभि बाटो मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१३ अिात टोलको िलु बाटो दखेी समुसल सािको घि सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१४
परिक्षण पिूकेो घि दखेी सकुि मियाको घि िुाँद ैझोली पंमडतको घि सभि ि िाि सरुप 

पासिानको घि सभि बाटो नाला मनिामण कायम ।
िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

१५ ललन झाको घि दखेी सिेुन्र ििासेठको घि सभि सडकिा चभेबि ि सडक दलान िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१६ उमतप ठाकुिको घि दखेी इसिी िाई पोखडी सभि सडक नाला मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१७ ििशे िितोको घि दमेख नगेस्िि सािको घि सभि नाला तथा ढलान कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१८ ििशे िितोको घि दमेख नगेस्िि सािको घि सभि नाला तथा ढलान कायम । िडा नं २१ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ४,००

१९ मबनोद सािको घि दखेी िाि मबलास िायको घि सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२० िाि नन्दन पासिानको घि दखेी के्षत्रीय सडक सभि मनिाणम कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,५०

२१ दशिथ सािका घि दखेी मदनेश यादिको घि सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

२२

के्षत्रीय सडक दखेी िमकि नदाफको घि सभि ि कािी पटेलको घि दखेी फुलिरिया 

बालाको घि सभि ि ििने्र ठाकुिको घि दखेी िाि निायण यादिको घि सभि सडक 

मनिाणम कायम ।

िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा२३ िाि प्रसादको घि दखेी नथनुी तेमलको घि सभि सडक नाला मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२४ शंकि ििासेठको घि दखेी ब्रह्मदिे दासको घि िुाँद ैमिचला पैन सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १०,००

२५ जलेुखाको घि दमेख दिेने्र सािको घि सभि सडक मनिामण गने कायम िडा नं २१ ३११५१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ३,५०

२६ पे्रि प्रसादको घि दमेख नथनुी तेमलको घि सभि सडक नाला मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,५०

२७ शोरि िािको घि दखेी लमल्तिािको घि सभि सडक मनिाणम कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२८ तत्िा टोलको अधिुो सडक मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

२९
िण्डल टोलका धिमशाला दखेी िकृ्षलाल िण्डलका घि िुद ैपंमडतको िण्डलको घि 

सभि सडक दलान मनिामण कायम ।
िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३०
िलसधुन िण्डलको घि दखेी िािहृदय िण्डलको घि सभि साथै लक्ष्िण िण्डलको घि 

सभि सडक दलान मनिामण कायम ।
िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३१ बलिा बालाको घि दखेी िामनफ मियााँको घि सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३२ मदमलप चौधिीको घि दखेी के्षत्रीय सडक सभि मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३३ गणेश पंमडतको इनाि िऐको ठाउाँिा पाकम  मनिाणम कायम । िडा नं २१ ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,००

३४ गौििी पोखडी दखेी जगेुश्वि सडुीको घि सभि सडक कुलो मनिामण मनिामण कायम । िडा नं २१ ३११५९ ने.स.स. १ पटक १०,००

३५ पासिान जातीको िमन्दििा िमूतमको लामग । िडा नं २१ ३११५९ ने.स.स. १ पटक २,००

३६ प्रज्ञामपठ स्कुलिा आिश्यक िाटो िने कायम । िडा नं २१ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५०

३७ बजाि मस्थत मजणम ििनलाई ििमत सधुाि कायमको लामग िडा नं २१ ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ०

८१,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २२ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २२ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २२ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २२ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २२ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २२ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ दमलत मिपन्न परििािका लामग स्ििोजगाि िलूक तामलि िडा नं २२ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक १,००

८
जिे नागरिक सभिान मिपन्न दमलत जिेने्दाि मिद्याथीलाई सियोग एि ंपिुस्काि िलूक 

कायमक्रि संचालन
िडा नं २२ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

९
दधुिमत नदी लगायतका सािमजमनक स्थलिरुिा िरियाली प्रबद्धमन लामग िकृ्षािोपण 

तथा व्यिस्थापन कायमक्रि ।
िडा नं २२ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ५०

१० मिमिध खचम िडा नं २२ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

११
िनखत दमेख टोका छिनदी सभि कृमष सडक तथा छिनदीिा कच्ची बााँध को व्यिस्था 

।
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ४,५०

१२ िडा कायामलय दमेख पिूम नाला तथा बाटो मप.मस.मस ढलान गने कायम िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २७,००

१३
चन्दनिाज पाण्डेको घि दखेी दमक्षण मििेन्र मिश्रको घि सभिको सडक दबैु छेउको नाला 

मनिामण कायम ।
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१४
िडाका िलू सडक दधुिमत चौक दखेी पमिि िािचन्र सिनीको घि सभि को अधिूो 

मप.सी.सी. ढलान तथा नाला मनिामण कायम ।
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१५
सल्लन पाण्डेको घि दखेी पिूम सामिक फमनमचि (भ्रििपिुा) सडक सभिको बाटोिा 

पमिि तफम  मप.सी.सी. सडक ढलान कायम ।
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१६
श्री मबलट िण्डलको घि दखेी पमिि खता ओलाि सभिको सडकको दबैु छेउिा अधिूो 

नाला मनिामण कायम
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१७ ज्ञानी िण्डल घि नमजकको अधिूो मप.सी.सी. सडक ढलान कायम । िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,५०

१८ िािदलुाि सािको घि नमजकको अधिूो मप.सी.सी. मनिामण कायम । िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१९ दधुिमत नदी उकास एिि शिसान घाट सभि िामसएको डीलको ििमत सभिाि कायम । िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

२०
पदाथम िमुखयाको घि दखेी दमक्षण भ्रििपिुा जाने सभिको सडकिा अधिूो ििकेो 

मप.सी.सी. मनिामण कायम ।
िडा नं २२ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

२१ िडाका मिन्न चौकिरुिा ५ थान िाइ िास्ट लाइट जडान कायम । िडा नं २२ ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२२ िा. मब. बसमिटी को मबद्यतुीय व्यिस्थापन िडा नं २२ ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,००

२३
ग्यास पसल दखेी उत्ति िदन िण्डलको घि िुाँद ैज्ञानदीप ई. बो. स्कूल सभिको सडकिा 

प्रोटेलसन िाल मनिामण एि. िाटो पनेु कायम ।
िडा नं २२ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

२४ स्िास््य चौकी ििनको ग्रील गेट मनिामण काि िडा नं २२ ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक २,००

९६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २३ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २३ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २३ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २३ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २३ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २३ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७ मसप मिकास तामलि िडा नं २३ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक ४,००

८ खलेकुद कायमक्रि । िडा नं २३ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक २,००

९ बकृ्षािोपन कायमक्रि िडा नं २३ २२५२२ आ. श्रोत १ पटक ४,५०

१० मिमिध खचम िडा नं २३ २२७११ आ. श्रोत १२ पटक १,८०

११ मिपद व्यिस्थापन तथा अन्य सािाग्री खिीद तथा मितिण िडा नं २३ २७२१२ आ. श्रोत १ पटक ३,००

१२ कोमिड-१९ सिुक्षा लगायतका सािाग्री खरिद िडा नं २३ २७२१३ आ. श्रोत १ पटक ५०

१३
मिन्धीिा िसुििी टोलिा अजुमन िितोको घि दखेी किलकान्त झाको घि सभिको 

सडक मप.सी.सी.कायम ।
िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७,००

१४ बेलािा बेचन िमुखयाको घि दखेी जोगी सािको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१५ िाटो ि ग्रािले । िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१६
लादोिा जनकपिु जलेश्वि सडक दखेी पिुम अलाउमदन साफीको घि सभिको सडक 

मप.सी.सी.ि नाला मनिामण कायम
िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१७ बेलािा िाईि ेदमेख मिनोद साि पान पसल बालाको घि सभिको सडक ग्रािले कायम िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१८
बेलािा समुजत साि तेलीको घि दखेी िसुििी पोखिी सभिको सडक मप.सी.सी. ि नाला 

मनिामण कायम
िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१९ मिन्धी ितौली सडकिा िाटो तथा ग्रािलेको कायम । िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२० मिन्धीिा िडा कायामलयको पछाडीको अधिुो सडक मनिामण िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२१ लादोिा अघनकुो घि दखेी िोमस्लि िाईनको घि सभिको सडक मप.सी.सी.कायम िडा नं २३ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२२ मिजलुी तथा लाईट जडान िडा नं २३ ३११५३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

२३ िाटो ि ग्रािले िडा नं २३ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ९,००

९६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २४ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २४ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २४ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २४ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २४ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २४ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५
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सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा७ मिमिध खचम िडा नं २४ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

८
सोनापडा मजत ूलाल कणमको घि दखेी िलू सडक सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

९
खमलल शेषको घि दखेी जमफरुल शेषको घि सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. मनिामण 

कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,५०

१०
शेष समिरुलको घि दखेी शेष अमजबलुको घि सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

११
सोनापडा िाि बिण िण्डलको घि दखेी िाि चन्र यादिको घि सभि मप.मस.मस.मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१२
सोनापडा िाज दासको घि दखेी उत्ति िौदी दासको घि सभि चभेबि नाला ि मप .मस.मस. 

मनिामण गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,५०

१३
िसुििी दलान दखेी पमिि मशि नन्दन िितोको घि सभिको सडकिा चभेबि नाला ि 

मप.मस.मस.कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१४ फूलो सािको घि दखेी पमिि बसमिया जाने सडकिा ग्रािले गने कायम । िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१५
िाि चन्दि सिनीको घि दखेी िाि पतृ सिनीको घि सभि चभेबि नाला ि मप .मस.मस. कायम 

।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ८,००

१६
मिजय दासको घि दखेी िा.प्रा.मि.बसिीया ३ सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २०,००

१७
ििादिे सिनीको घि दखेी िाि प्रसाद सिनीको घि सभिको सडकिा चभेबि नाला ि 

मप.मस.मस. (अधिुो योजना)
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

१८ मिनोद सािको घि दखेी मििािीको घि सभि ग्रािले गने कायम । िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,००

१९ िमिन्र सिनीको घि दखेी िाि मिनय सिनीको घि सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. कायम । िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२०
लक्ष्िण पंमडतको घि दखेी उपेन्र पंमडतको घि सभि चभेबि नाला ि मप.मस.मस. मनिामण 

गने कायम ।
िडा नं २४ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,००

२१ गोगल प्रसाद निनूा िा.मि. संस्थापिु पक्षको सामलक मनिामण कायम । िडा नं २४ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ५,००

२२ िडा कायामलयको गेट मनिामण तथा ताििाि गने कायम । िडा नं २४ ३११६१ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक ५,००

९६,००

१ किमचािीको बैठक ित्ता िडा नं २५ २११३४ आ. श्रोत १२ िमिना ७२

२ पदामधकािी बैठक ित्ता िडा नं २५ २११४१ आ. श्रोत १२ िमिना ३,६०

३ पानी तथा मबजलुी िडा नं २५ २२१११ आ. श्रोत १० िमिना ४०

४ संचाि ििसलु िडा नं २५ २२११२ आ. श्रोत १२ िमिना ६

५ मनमिमत सािमजमनक सभपमत्तको ििमत सभिाि खचम िडा नं २५ २२२३१ िा.बााँ.-ने.स. १० पटक ८,१७

६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री िडा नं २५ २२३११ आ. श्रोत १ पटक १,२५

७
यस िडा नं. २५ अन्तगमत मित्र ििकेा डोििरुलाई मसलाई कटाई गनम तामलि ि 

सािाग्रीिरु खिीद गरि मदने
िडा नं २५ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक २,५०

८ मसप िलुक तामलि गनम गिाउन कायम । िडा नं २५ २२५१२ आ. श्रोत १ पटक १,५०

९ मिमिध खचम िडा नं २५ २२७११ आ. श्रोत १२ िमिना १,८०

१०
िडा नं. २५ अन्तगमत स्थानीय ििकेा एकता ललि लाई फमनमचि ि खलेकुदको सािाग्री 

सािानका लामग ।
िडा नं २५ ३११२३ िा.बााँ.-ने.स. १ पटक १,५०

११
मिनोद सािको घि दखेी पल्टु सािको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम 

।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,००

१२
मिनोद िण्डलको घि दखेी िाि मिलास िण्डलको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. 

ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,२०

१३ िलु सडक दखेी फििाना को घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०
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सि.

नं.
कार्यक्रम/आर्ोजना/सक्रर्ाकलापको नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान

खर्य 

शीर्यक
स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१४ शेष उिफान घि दखेी ईििानको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१५ गलुिा िििाको घि दखेी पल्टु िििाको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,२०

१६ िलु सडक दखेी िािनाथको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,८२

१७ गफुिको घि दखेी मजिछको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१८
सिेुश घि दखेी दमक्षण तफम  जाने सािमजमनक बाटो जानकी पोखिी सििको बाटोलाई 

मप.सी.सी. ढलान गिी उि बाटोको मबच िुाँद ैअन्दि ग्राउण्ड नाला मनिामण गने ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

१९
िोला ठाकुिको घि दखेी बलिाि ठाकुिको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७९

२०
िाजशे सािको जग्गा दखेी श्री प्रसाद सािको घि सभिको अधिूो बाटोलाई मप.सी.सी. 

ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,३५

२१
मधिज ठाकुिको घि दखेी मिजने्र ठाकुिको घि सभिको अधिुो बाटो लाई मप.सी.सी. 

ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२२
चन्र कान्त झाको घि दखेी धिममिि झाको घि सभिको बाटोलाई १४ मफट बाटोलाई 

मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,८९

२३ िलु सडक दखेी सामििको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,०९

२४ िनोज सादाको घि दखेी सकेुश सादाको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२५
मसया िाि यादिको घि दखेी गनौिा िाउतको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान 

गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

२६
िाज मकशोि िण्डलको घि दखेी बिादिु िण्डलको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. 

ढलान गने कायम गने ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,४५

२७
दाउदको घि दखेी उत्ति तफम  जाने नौसादको घि सभिको बाटो लाई मप.सी.सी. ढलान 

गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,४५

२८
चन्रकान्त झाको घि दखेी अमजत झाको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,११

२९ मदप नािायण को घि दखेी गोन ुसािको घि सभि को बाटोलाई मप.सी.सी. गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३०
सलेुि साफीको घि दखेी बेचन सामफको घि सभिको बाटो लाई मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३१ िोला िििाको घि दखेी चन्दशे्वि िििाको घि सभिको बाटो मप.सी.सी. गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३०

३२
िाि औताि िाउतको घि दखेी िाि खलेािन िमुखयाको घि सभिको बाटोलाई 

मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ७०

३३
ििने्र पासिानको घि दखेी बेलिा पासिानको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान 

गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,६५

३४
िलु सडक िािगलुाि यादिको घि दखेी िाि पमुनत यादिको घि सभिको लाई 

मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,३८

३५
मशि कुिाि िण्डलको घि दखेी मजिछ दासको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान 

गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,४०

३६
िलु सडक िो. सएुिको घि दखेी िदशाम फैजाने िसु्तफा सभिको बाटो लाई मप.सी.सी. 

ढलान गने ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,२८

३७
जगुल िाउतको पसल दखेी कािी िण्डलको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान 

गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,९१
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३८

िलु सडक बामिदको घि दखेी िो. कमलिलु्ला घि िुाँद ैपमिि तफम  पाईप सभिको 

बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

३९ झगरु ठाकुिको घि दखेी ििशे यादिको घि सभि को बाटोलाई मप.सी.सी. गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,२१

४० मिनोद पासिानको घि दखेी सोनिा पोखडी सभिको बाटोलाई ग्रािले गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ०

४१ िलु सडक दखेी पमिि िलुताजको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,४३

४२
समलि सामफको घि दखेी िो. सििदुको घि सभिको बाटो लाई मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,२२

४३ िो. सिुबको घि दखेी ईसितको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम । िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक १,२४

४४
बमिद को घि दखेी िनु्नाको घि सभिको १२ मफट बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम 

।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ५,०८

४५
िो. कलािको घि दखेी िो. मजलानीको घि सभिको बाटोलाई मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक २,२३

४६
िो. जदैको घि दखेी िौलाना िमदसको जग्गा सभिको बाटो लामग मप.सी.सी. ढलान गने 

कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ९१

४७
िाल संचालन ििकेो िडा कायामलयको िाउण्री ि गेट सलाईमडङ््गग ि गाडी पामकम ङ््गग 

सेड मनिामण गने ि िडा कायामलयको कभपाउण्डलाई मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ६,६४

४८
ितमिान िडा अध्यक्ष चन्दशे्वि सािको घि दखेी बौएलालको घि सभि को बाटो लाई 

मप.सी.सी. ढलान गने कायम ।
िडा नं २५ ३११५१ ने.स.स. १ पटक ३,५२

४९
िदशाम कदरिया बिकातीको पिुानो ििनको कोठालाई ििमत सभिाि ि कभपाउण्डिा 

िाटो पनेु कायम ।
िडा नं २५ ३११५९ ने.स.स. १ पटक ०

५८,१०,००

१
CBIMNCI कायमक्रि (कायमक्रि समिक्षा, स्थलगत अनमुशक्षण, सिता तथा पिुच 

कायमक्रि)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक १०,००

२ Inj.Oxytocin िण्डािणका लागी ILR Refrigerator खिीद न.पा. ३११२२ ने.स.शसतम १ पटक ४,००

३ NCD स्क्रीमनंग लयाभप न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,००

४
अमत गरिब परििाििरुको लामग कमभतिा १० जनाको लामग िुने गिी साझा समुिधा 

केन्रको स्थापना।
न.पा. २२५२९ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

५ अन्तिामररय अप्रिासी मदिस न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३०

६
अन्य मिमिध खचम - आयोजना, सािामजक सिुक्षा तथा घटना दताम सभबन्धी मिमिन्न 

बैंठकको मचयापान लगायतको खचम
न.पा. २२७११ ने.स.शसतम २ पटक १,१५

७ अपाङ््गग सिाज जनकपिु,(अपाङ््गगता िएका व्यमिलाई सीपिलूक तामलि) न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १०,००

८
आ.ि. २०७८/७९ िा स्थापना िएको तिकािीबाली पकेट मिकास कायमक्रिको 

मनिन् तिता
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ६,००

९ आ.ि. २०७९/८० िा नयााँ तिकािीबाली पकेट मिकास कायमक्रि सञ् चालन न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १२,००

१० आाँखा, नाक, कान, घांटी तथा िखु स्िास््य सभिमन्ध अमििखुीकिण न.पा. २२५१२ ने.स.शसतम १ पटक १,८०

११

आकमस्िक अिस्थािा औषधी एि ंल्याब सािाग्री ढुिानी, िेकमडमङ्ग तथा रिपोमटमङ्गका 

लामग फिम फििेट छपाइ, ई-मट.मब िमजस्टिअध्यािमधक , मिश्व क्षयिोग मदिस सभबन्धी 

कायमक्रि, स्थलगत अनमुशक्षण तथा सपुरििके्षण, क्षयिोगका कायमक्रिको अधम बामषमक 

समिक्षा तथा कोिटम मिश्

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ५ पटक २,६५

१२ आधािितू तथा आकमस्िक स्िास््य सेिाको लामग औषमध खरिद न.पा. २७२१३ ने.स.शसतम १ पटक ३०,२०

बजटे उपशीषमक : ८०२१७३०१५११ - संघीय सिकािबाट िस्तान्तरित कायमक्रि (शसतम अनदुान)
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१३
आधािितू तिका स्िीकृत दििन्दीका मशक्षक, िाित अनदुान मशक्षकका लामग तलब 

ित्ता अनदुान (मिशेष मशक्षा परिषद अन्तिगतका मशक्षक/किमचािीिरु सिेत)
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक २२,०९,००

१४
आप्रिासी स्रोत केन्र ि मजल्ला प्रशासन कायमलयको प्रमतमनमध, स्थानीय तिको 

प्रमतमनमध ि परियोजना किमचािी साँगको सिन्िय िठैक
न.पा. २११३४ ने.स.शसतम १ पटक २०

१५ आप्रिासी स्रोत केन्रको कायामलय संचालन/ किमचािी भ्रिण खचम / मशिोिाि खचम न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक ८,८९

१६ आप्रिासी स्रोत केन्रको लामग िेशनिी तथा औजाि न.पा. ३११२२ ने.स.शसतम १ पटक १,००

१७ आप्रािसन कािदाििरुको संजाल क्षिता अमिबरृी न.पा. २२५१२ ने.स.शसतम ४ पटक २,००

१८ आयिुदे औषधालय किमचािीिरुको भ्रिण खचम । न.पा. २२६१२ ने.स.शसतम ५ पटक ५०

१९ आयिुदे औषधालयको आिश्यकता अनसुाि मिमिध खचम । न.पा. २२७११ ने.स.शसतम १२ पटक ६०

२० आयिुदे औषधालयको लामग इन्धन अन्य प्रयोजन खचम न.पा. २२३१४ ने.स.शसतम ५ पटक २५

२१ आयिुदे औषधालयिा कायमित किमचािीिरुको तलब तथा ित्ता खचम । न.पा. २११११ ने.स.शसतम १० िमिना २३,००

२२ आयिुमेदक औषधी खरिद न.पा. २७२१३ ने.स.शसतम १ पटक ३,५०

२३ आयोजना अनगुिन िलू्यांकन एि ंसशुासन कभपोनेन्ट न.पा. २२६११ ने.स.शसतम २ पटक ८८

२४ इमपडेमियोलोमजकल रिपोमटमङ््गग न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २०

२५ उख ुपकेट के्षत्रिा स्यालो ट्यिुिले जडान न.पा. ३११५६ ने.स.शसतम १ पटक १०,००

२६ उन्नत बीउ मितिकलाई प्रोत्सािन अनदुान न.पा. २२५२१ ने.स.शसतम १ पटक १,५०

२७ एक पामलका एक िटेेरिनिी डालटि न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १२ िमिना ४,८०

२८ एि. आई. एस. अपिेटि ि मफल्ड सिायक दमैनक भ्रिण ित्ता/यातायात खचम/ईन्धन । न.पा. २२६१२ ने.स.शसतम २ पटक ६०

२९ एि. आई. एस. अपिेटि ि मफल्ड सिायक पारिश्रमिक, चाडपिम खतम तथा पोशाक खचम न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १० िमिना ६,२२

३० एि. आइम. एस. अपिेटि ि मफल्ड सिायको लामग सञ्चाि खचम न.पा. २२११२ ने.स.शसतम १ पटक ७

३१
कभयमुनमट डट्स कायमक्रि कायमक्रि संचालन, ि स्िास््यकमिमिरू लाइ क्षयिोग िोडुलि 

तामलि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम २ पटक १,८०

३२
किािः अिबे, अनिी (खोप सेिा कायमक्रि संचालनको लामग उच्च मििाली, पिाडी 

मजल्लािरु ि ििा तथा उप ििानगिपामलका, संस्थागत मललमनक न.पा. िरु)
न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १३ िमिना २,६०

३३ कायामलय सञ्चालन तथा प्रशासनीक खचम । न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम १ पटक ४०

३४ मकसान सचूीकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३,००

३५ कृमत्रि गिामधान मिसन कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम २ पटक ३,००

३६ कृमष स्नातक किाि न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १ पटक ४,८०

३७ कृमष, पशपुन्छी तथा ित्स्य त्याकं अध्यािमधक कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,००

३८
केन्रबाट छनौट िएका निनुा मिद्यालय,मिशेष मिद्यालयको क्रिागत ििन मनिामण तथा 

कक्षा ११ स्तोन्नमत िएका प्रामिमधक धाि मिद्यालयको ल्याि व्यिस्थापन अनदुान
न.पा. ३१११२ ने.स.शसतम २ पटक ६५,००

३९
केन्रबाट छनौट िएका निनुा मिद्यालय,मिशेष मिद्यालयको क्रिागत ििन मनिामण तथा 

कक्षा ११ स्तोन्नमत िएका प्रामिमधक धाि मिद्यालयको ल्याि व्यिस्थापन अनदुान
न.पा. ३१११२ ने.स.शसतम २ पटक २४,००

४०
केन्रबाट छनौट िएका निनुा मिद्यालय,मिशेष मिद्यालयको क्रिागत ििन मनिामण तथा 

कक्षा ११ स्तोन्नमत िएका प्रामिमधक धाि मिद्यालयको ल्याि व्यिस्थापन अनदुान
न.पा. ३१११२ ने.स.शसतम २ पटक १२,००

४१ कोमिड १९ को भ्यामलसनको मडमजटाइजशेन तथा लय ूआि कोड प्रिामणकिण न.पा. २२४१९ ने.स.शसतम १ पटक १,४०
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा

४२

कोमिड १९ लगायत मिमिन्न ििािािीजन्य िोगिरुको िोकथाि, मनयन्त्रण तथा 

मनगिानीका लामग सिोकाििाला साँगको अन्तिमक्रया तथा RRT, स्िास््यकिी 

परिचालन

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,००

४३
कोमिड १९ मिरुद्ध खोप अमियान तथा बसु्टि खोप सिेत संचालन ब्यिस्थापन खचम 

(पामलकास्तरिय योजना ि पामलका तथा स्िास््य सस्था स्तरिय सपुरििके्षण )
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ७,३५

४४
कोमिड-१९ बाट पगेुको शैमक्षक क्षमतको परिपिुण तथा अन्य मिपदको सियिा मसकाइ 

मनिन्तिताका लामग कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक १,१८

४५
कोमिड-१९ बाट पगेुको शैमक्षक क्षमतको परिपिुण तथा अन्य मिपदको सियिा मसकाइ 

मनिन्तिताका लामग कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक ५८

४६
कोमिड-१९ बाट पगेुको शैमक्षक क्षमतको परिपिुण तथा अन्य मिपदको सियिा मसकाइ 

मनिन्तिताका लामग कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक ३,२४

४७

क्षयिोगका जोमखि सििु तथा स्िास्थ सेिाको पिुच कि िएका सिदुायिा सकृय 

क्षयिोग खोजपडताल कायमक्रि। घिपरििािका सदस्यिरूको सभपकम  परिक्षण, एि ंपााँच 

िषम िमुनका बालबामलिा क्षयिोग िोकथाि सभबन्धी टी.मप.टी. कायमक्रि

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,५५

४८ खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगिा अनदुान न.पा. २२५२१ ने.स.शसतम १ पटक १०,२०

४९

गरिबी मनिािणका लामग लघ ुउद्यि मिकास कायमक्रि संचालन मनदमेशका, २०७७ 

बिोमजि उद्यिीको स्तिोन्नती (आिश्यकता पमिचानका आधाििा पनुतामजगी ि 

एडिान्स सीप मिकास तामलि कायमक्रि)

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ४,००

५०
गरिबी मनिािणका लामग लघ ुउद्यि मिकास कायमक्रि संचालन मनदमेशका, २०७७ 

बिोमजि लघ ुउद्यि मिकास िोडेलिा नयााँ लघ ुउद्यिी मसजमना गने
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २३,६०

५१ गनुासो सनुिुाइ कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २,००

५२
ग्रामिण अपाङ््गग सिोकाि केन्र, धनषुा, जनकपिु (अपाङ््गगता िएका व्यमिको क्षिता 

मिकास कायमक्रि)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

५३ जनचतेना अमियान (PAC) नेपाल न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

५४ जानकी िमिला जागिण सिाज न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

५५ मजल्ला मित्र सािी परियोजनाको अधम िामषमक तथा िामषमक सिीक्षा गोिी न.पा. २२५१२ ने.स.शसतम १ पटक १,२२

५६ जिे नागरिक स्िास््य प्रबद्धमन कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५०

५७

डेंग ुलगायतका मकटजन्य िोगिरूको मनयन्त्रणका लामग लािखटेु्टको िासस्थान खोजी 

गिी लािाम नष्ट गने अमियान संचालन गने तथा सिोकाििालािरूसंग अमििमुखकिण 

गने ि मकटजन्य िोग मनयन्त्रण कायमक्रिको डाटा िरेिमफकेशन

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३,००

५८ तलब तथा समुबधा- आप्रिासी स्रोत केन्र किमचािी न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक २१,९३

५९ तलब तथा समुबधा- िनोसािामजक पिािशमकताम न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक ४,४६

६० तलब तथा समुबधा -मिमत्तय साक्षिता सिजकताम क्रायमक्रि न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक ४,४६

६१ तोमकएका मिद्याथीको मदिा खाजाका लामग मिद्यालयलाई अनदुान न.पा. २११२२ ने.स.शसतम ४ पटक ४५,८४

६२ तोमकएका मिद्याथीको मदिा खाजाका लामग मिद्यालयलाई अनदुान न.पा. २११२२ ने.स.शसतम ४ पटक २,५७,३०

६३ तोमकएका मिद्याथीको मदिा खाजाका लामग मिद्यालयलाई अनदुान न.पा. २११२२ ने.स.शसतम ४ पटक ९२,९०

६४
मदगो िन व्यिस्थापन तथा िकृ्षािोपण कभपोनेन्ट (नीमज तथा सािमजमनक के्षत्रिा 

िकृ्षिोपण)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २६,००

६५
धनषुा मजल्ला ज.उप.ि.न.पा. िडा नं. ९ संकट िोचन सडक तथा िडा नं. १४ मडििास 

स्थान सडक स्तिोन्नती ।
न.पा. ३११५१ ने.स.शसतम १ पटक ५०,००

६६
धनषुा मजल्ला जनकपिु उपििानगिपामलका जानकी िमन्दि अगाडीको तेलिा तथा 

िििा पोखिी सौन्दयीकिण कायम ।
न.पा. ३११५९ ने.स.शसतम १ पटक ५०,००
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स्रोत लक्ष इकाई जम्मा

खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
६७ धनषुा मजल्ला जनकपिु उपििानगिपामलका -१७ िनििपिु बाटो स्तिोन्नती कायम । न.पा. ३११५१ ने.स.शसतम १ पटक ५०,००

६८ धनषुा िोटेश्वि-२ पाटो चोक दमेख िाजपिुसभि सडक स्तिोन्नती कायम । न.पा. ३११५१ ने.स.शसतम १ पटक ५०,००

६९ धिििान,जनकपिुधाि उपििानगिपामलका न.पा. ३११५९ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

७० निनूा िोजगाि सेिा केन्र सञ्चालन न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक १६,००

७१
निीकिणीय ऊजाम प्रिमध जडान (िायोग्यााँस/मिद्यतुीय चलुो/सधुारिएको चलुो/सौयम 

ऊजाम)
न.पा. ३११५३ ने.स.शसतम १ पटक ८,००

७२ नागरिक आिोग्य कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,५०

७३

मनयमित खोप सदुृढीकिण, पणूम खोप समुनितता ि दीगोपनाको लामग सकु्ष्ियोजना 

अद्यािमधक २ मदन ि सिसफाई प्रबर्धन ्याकेज पनुमताजगी तामलि १ मदन गिी ३ मदन 

एि ंपणूमखोप न.पा., गा.पा. समुनमितताको लामग स्थामनय ति, िडा, खोप सिन्िय 

समिती तथा निमनिामचमत जनप्रमतमन

न.पा. २२५१२ ने.स.शसतम १ पटक ३,२६

७४ परििाि मनयोजन मकशोि मकशोिी तथा प्रजनन ्स्िास््य कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ६,४०

७५
पश ुसेिा मििाग ि प्रादमेशक मनकायिा पशपुन्छी त्यांक तथा पश ुसेिाका 

कायमक्रिको प्रगमत रिपोमटमङ्ग
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २०

७६
पशपंुक्षी आदीबाट िुने ईन्फुएन्जा, बडम फ्ल,ु AMR, मसमष्टसकोमसस, टलसो्लाज्िोमसस 

आमद मिमिन्न सरुिािोग सभबमन्ध िोकथाि तथा मनयन्त्रणका लामग सचतेना कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २०

७७ पशपुन्छी िोगको अन्िषेण, निनुा सङ््गकलन तथा पे्रषण न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १०

७८
पामलका स्तििा स्िास््य संस्थािरुको िामसक बैठक, स्िास््य कायमक्रििरुको डाटा 

िरेिमफकेशन एि ंगणुस्ति सधुाि साथै अधमबामषमक एि ंबामषमक समिक्षा
न.पा. २११३४ ने.स.शसतम १ पटक २,९५

७९ पिूमपञ्चकिम कायमक्रि । न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ७५

८० पोपण मिशेष (स्िास््य) के्षत्रका कायमक्रि सञ्चालन न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,५०

८१ पोषण कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ४,८३

८२
पोषण संिदेनशील (खानेपानी तथा सिसफाइ, कृमष, पशसेुिा, िमिला तथा 

बालबामलका, मशक्षा ि शासकीय प्रिन्ध) के्षत्रका कायमक्रििरू सञ्चानल)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३,००

८३
पोषण संिदेनशील (खानेपानी तथा सिसफाइ, कृमष, पशसेुिा, िमिला तथा 

बालबामलका, मशक्षा ि शासकीय प्रिन्ध) के्षत्रका कायमक्रििरू सञ्चानल)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५,५०

८४
पोषण सधुािको लामग मिपन्न सिदूायका िमिला सििू िा सिकािीिरूलाई मिपन्न 

सदस्यिरूको आयआजमन सधुाि कायमक्रिको गनम अनदुान
न.पा. २६४१३ ने.स.शसतम १ पटक ६,००

८५ प्रजनन ्रुग्णता स्िास््य सेिा न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३,६०

८६
प्रमत मिद्याथी लागतका आधाििा मसकाइ सािग्री तथा मडमजटल मसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लामग मिद्यालयलाइ अनदुान
न.पा. २२३११ ने.स.शसतम ४ पटक २४,७६

८७
प्रमत मिद्याथी लागतका आधाििा मसकाइ सािग्री तथा मडमजटल मसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लामग मिद्यालयलाइ अनदुान
न.पा. २२३११ ने.स.शसतम ४ पटक १२,१६

८८
प्रमत मिद्याथी लागतका आधाििा मसकाइ सािग्री तथा मडमजटल मसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लामग मिद्यालयलाइ अनदुान
न.पा. २२३११ ने.स.शसतम ४ पटक ६८,३१

८९
प्रािमभिक बाल मिकास सिजकतामिरुको पारिश्रमिक तथा मिद्यालय किमचािी 

व्यबस्थापन अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक २०,०२

९०
प्रािमभिक बाल मिकास सिजकतामिरुको पारिश्रमिक तथा मिद्यालय किमचािी 

व्यबस्थापन अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक १,१२,४२

९१
प्रािमभिक बाल मिकास सिजकतामिरुको पारिश्रमिक तथा मिद्यालय किमचािी 

व्यबस्थापन अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक ४०,७५

९२ प्रामिमधक सिायकको तलि न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १२ िमिना ३,९३

९३ प्रामिमधक सिायकको पोसाक न.पा. २११२१ ने.स.शसतम १ पटक १०
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा९४ प्रामिमधक सिायकको स्थानीय ित्ता न.पा. २११३१ ने.स.शसतम २ पटक ११

९५ बालसंिक्षण ्सािदुामयक अध्ययन केन्र न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५,००

९६
बैदमेशक िोजगािीिा जान चािने सभिामित कािदाििरुलाई गिन अमििखुीकिण 

कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३

९७ िनोसिामजक पिािशम संचालन खचम न.पा. २२४११ ने.स.शसतम ४ पटक ९३

९८ िसलन्द सािान खरिद (सेिा केन्र सञ्चालानाथम) न.पा. २२३११ ने.स.शसतम २ पटक १,८०

९९ िमिला अपाङ््गग कल्याणकािी संघ,धनषुा,जनकपिुधाि (मस.मि.आि. कायमक्रि) न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३,००

१००
िात ृतथा निमशश ुकायमक्रि अन्तगमत आिा सिुक्षा, गिमिती, ििसंचाि, उत्पे्रिणा सेिा, 

न्यानो झोला ि मनशलु्क गिमपतन कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक १७,८२

१०१ िात ृतथा निमशश ुकायमक्रि संन्चालन न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ७,१४

१०२
िाध्यमिक ति कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गमणत ि मिज्ञान मिषयिा मशक्षण सियोग 

अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक ८,५८

१०३
िाध्यमिक ति कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गमणत ि मिज्ञान मिषयिा मशक्षण सियोग 

अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक ४,२२

१०४
िाध्यमिक ति कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गमणत ि मिज्ञान मिषयिा मशक्षण सियोग 

अनदुान
न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक २३,६७

१०५

िाध्यमिक तिका स्िीकृत दििन्दीका मशक्षक, िाित अनदुान मशक्षक लामग तलब ित्ता 

अनदुान (मिशेष मशक्षा परिषद अन्तिगतका मशक्षक/किमचािी,प्रामिमधक धािका 

प्रमशक्षक सिेत)

न.पा. २११११ ने.स.शसतम ४ पटक ८,१२,००

१०६ िास ुजााँच ऐन कायामन्िन सिमजकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ९,७०

१०७ िेमशनिी औजाि तथा फमनमचि ििमत सभिाि (सेिा केन्र सञ्चालानाथम) न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ३ पटक ९६

१०८ िाररपमत िमनङ््गग मसल्ड प्रमतयोमगता (स्थानीय ति स्तिीय) न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक १,००

१०९
िामररय िमिला स्िास््य स्ियंसेमिका कायमक्रि (पोशाक प्रोत्सािन, यातायात खचम, 

िामषमक समिक्षा गोिी ि मदिस िनाउने खचम सिेत)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३०,००

११० रिटनी स्ियंि सेिक परिचालन न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक ५,८४

१११ िोजगाि संयोजकको तलि न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १३ िमिना ४,९४

११२ िोजगाि संयोजकको पोसाक न.पा. २११२१ ने.स.शसतम १ पटक १०

११३ िोजगाि संयोजकको स्थानीय ित्ता न.पा. २११३१ ने.स.शसतम २ िमिना १७

११४ िोजगाि सिायकको तलब न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम १२ िमिना ३,९३

११५ िोजगाि सिायकको पोशाक ित्ता न.पा. २११२१ ने.स.शसतम १ पटक १०

११६ िोजगाि सिायको स्थानीय ित्ता न.पा. २११३१ ने.स.शसतम २ पटक ११

११७ िोजगाि सेिा केन्र संगको सिकायम न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक १,१०

११८ िोजगाि सेिा केन्रको साँचालन खचम न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक २,६५

११९
िोजगाि सेिा केन्रको सदुृमढकिण (कभ्यटूि, फमनमचि मफलचसम, लयाििा, अन्य 

मिद्यतुीय उपकिण)
न.पा. ३११२३ ने.स.शसतम १ पटक ३,००

१२० िोजगािी सजृना (आई.मड.ए.) न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक २४,०७

१२१ िोजगािी सजृना (नेपाल सिकाि) न.पा. २२४१३ ने.स.शसतम ४ पटक ५७,७९

१२२
िडा न. २० नब्की पोखिी को अधिुो धिमशाला मनिामण कायम जनकपिु 

उपििानगिपामलका २०
न.पा. ३१११२ ने.स.शसतम १ पटक २५,००

१२३ िडा न. ४ िाधे कृरण अधिुो धिमशाला मनिामण जनकपिु उपििानगिपामलका ४ न.पा. ३१११२ ने.स.शसतम १ पटक २५,००

१२४ मिमत्तय साक्षिता क्रायमक्रि संचालन खचम न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक २,२५

१२५ मिद्यालय आयिुदे तथा योग मशक्षा कायमक्रि । न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ५०

१२६ मिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक २७,२१

१२७ मिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक ४,८५

१२८ मिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनदुान न.पा. २२३१९ ने.स.शसतम ४ पटक ९,८७
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१२९

मिद्यालय स्िास््य मशक्षा/आिा सििू तथा िमिला स्िास््य स्ियं सेमिकािरुका लामग 

सािामजक ब्यििाि परिितमन कायमक्रि
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ७५

१३०
मिद्यालयिा शैमक्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एिि ्कायमसभपादनिा आधारित प्रोत्सािन 

अनदुान
न.पा. २११३५ ने.स.शसतम ४ पटक १४,३३

१३१
मिद्यालयिा शैमक्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एिि ्कायमसभपादनिा आधारित प्रोत्सािन 

अनदुान
न.पा. २११३५ ने.स.शसतम ४ पटक ८०,४९

१३२
मिद्यालयिा शैमक्षक गणुस्ति सदुृढीकिण एिि ्कायमसभपादनिा आधारित प्रोत्सािन 

अनदुान
न.पा. २११३५ ने.स.शसतम ४ पटक २९,१८

१३३
मििागले उपलव्ध गिाउने मिमध/पद्दमत अनसुाि िडा स्तिबाट घटना दताम सप्ताि 

अमियान सञ्चालन
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ७०

१३४

मिश्व औलो मदिस िनाउने, मकटजन्य िोग मनयन्त्रण कायमक्रिको अनगुिन एिि ्

िलू्याङ््गकन तथा मकटजन्य िोग मनयन्त्रणका लामग बिुमनकाय अन्तिमक्रया गने तथा 

Active Case Detection (औलो ि कालाजाि)

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ३०

१३५
शैमक्षक पिुाँच समुनमितता, अनौपचारिक तथा िकैमल्पक मशक्षा कायमक्रि (पिभपिागत 

मिद्यालय, िकैमल्पक मिद्यालय, साक्षिता ि मनिन्ति मशक्षाका कायमक्रि सिेत)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक ९,०९

१३६
शैमक्षक पिुाँच समुनमितता, अनौपचारिक तथा िकैमल्पक मशक्षा कायमक्रि (पिभपिागत 

मिद्यालय, िकैमल्पक मिद्यालय, साक्षिता ि मनिन्ति मशक्षाका कायमक्रि सिेत)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक २५,०७

१३७
शैमक्षक पिुाँच समुनमितता, अनौपचारिक तथा िकैमल्पक मशक्षा कायमक्रि (पिभपिागत 

मिद्यालय, िकैमल्पक मिद्यालय, साक्षिता ि मनिन्ति मशक्षाका कायमक्रि सिेत)
न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक ४,४६

१३८ संस्थागत सदुृमढकिण तथा क्षिता अमििमृद्ध कभपोनेन्ट न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक २५,१२

१३९ सञ्चाि सािाग्री प्रसािण तथा छपाई (सञ्चाि ि पाँिुच अमियान सञ्चालान) न.पा. २२३१५ ने.स.शसतम १ पटक १,५०

१४० सिदुाय अमििखुीकिण कायमक्रि न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक १२

१४१ सभबमन्धत सिोकाििालािरुिाट परियोजना अनगुिन तथा िलु्याकंन न.पा. २२६११ ने.स.शसतम ४ पटक ४०

१४२
सभिाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि ि बजाि प्रमतस्पधाम बमृद्ध गनमका लामग कमभतिा ५ 

जनाको सििुिा प्रमबमध िस्तान्तिण
न.पा. २२५२१ ने.स.शसतम १ पटक १,४०

१४३

सिोकाििालािरुसंगको अन्तिमक्रया तथा अमििखुीकिण कायमक्रि ( प्रििी 

/पत्रकाि/मिमडया परिचालन/स्थानीय जनप्रमतमनधी/ स्थानीय तिको मिषयगत शाखा 

जस्तै स्िास्थ शाखाका स्दस्यिरु/स्थानीयतििा िनोसािामजक मिषयको मदगोपन/ 

सिदुायका अगिुािरुलाई आप्रािसनको असि तथा प्रिाि, का

न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम ४ पटक २,८२

१४४ सस्थागत क्षिता मिकास,पिीक्षा सञ्चालन एिि ्मिद्याथी िलु्याङ््गकन न.पा. २५३११ ने.स.शसतम ४ पटक १,७५

१४५ सस्थागत क्षिता मिकास,पिीक्षा सञ्चालन एिि ्मिद्याथी िलु्याङ््गकन न.पा. २५३११ ने.स.शसतम ४ पटक ३,५६

१४६ सस्थागत क्षिता मिकास,पिीक्षा सञ्चालन एिि ्मिद्याथी िलु्याङ््गकन न.पा. २५३११ ने.स.शसतम ४ पटक ९,८२

१४७
सािी परियोजना कयामन्ियनको लामग स्थानीय सिकािको पदामधकािी साँग सिन्िय 

िठैक
न.पा. २११४१ ने.स.शसतम ४ पटक ४०

१४८ सािदुामयक मिद्यालयका छात्रािरुलाई मनशलु्क स्यामनटिी ्याड ब्यिस्थापन न.पा. २११२३ ने.स.शसतम ४ पटक ७,५७

१४९ सािदुामयक मिद्यालयका छात्रािरुलाई मनशलु्क स्यामनटिी ्याड ब्यिस्थापन न.पा. २११२३ ने.स.शसतम ४ पटक १५,४१

१५० सािदुामयक मिद्यालयका छात्रािरुलाई मनशलु्क स्यामनटिी ्याड ब्यिस्थापन न.पा. २११२३ ने.स.शसतम ४ पटक ४२,५३

१५१ सािदुामयक सेिा समिमत न.पा. २२५२२ ने.स.शसतम १ पटक ८,००

१५२ सािमजमनक मिद्यालयका मिद्याथीिरुका लामग मनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान न.पा. २२३१३ ने.स.शसतम ४ पटक २०,७१

१५३ सािमजमनक मिद्यालयका मिद्याथीिरुका लामग मनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान न.पा. २२३१३ ने.स.शसतम ४ पटक ४२,१५

१५४ सािमजमनक मिद्यालयका मिद्याथीिरुका लामग मनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान न.पा. २२३१३ ने.स.शसतम ४ पटक १,१६,२७
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खचम केन्र : जनकपिुधाि उप ििानगिपामलका, धनषुा
१५५

सािमजमनक मिद्यालयिा अध्ययनित मिद्याथीिरुका लामग छात्रबमृत्त (आिासीय तथा 

गैिआिासीय)
न.पा. २७२११ ने.स.शसतम ४ पटक ६,५१

१५६
सािमजमनक मिद्यालयिा अध्ययनित मिद्याथीिरुका लामग छात्रबमृत्त (आिासीय तथा 

गैिआिासीय)
न.पा. २७२११ ने.स.शसतम ४ पटक ३४,६७
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