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ऩङ्चयच्छेद-१ 

ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्त्रारमको कङ्ट र ङ्जवङ्झनमोजन 

(आ. व. २०७८/७९) 
 
 

१.१ ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्त्रारमको तहगत ङ्जवङ्झनमोजन 
(रु रािभा) 

क्र.सॊ. ऺरे फजेट ङ्जवङ्झनमोजन (चारङ्ट, ऩूॉजीगत य ङ्जवत्तीम व्मवस्था सभेत) 
जम्भा सॊघ प्रदेश स्थानीम तह 

१ ऊजाि ऺेर ८९,१८,०३ 88,47,06 ५,९५ 65,02 
२ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ऺेर ३२,७९,७८ २७,९३,३७ ४,८६,४१ ० 

 ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्त्रारम  1,21,97,81 1,16,40,43 4,92,36 65,02 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ऊजाि ऺेर 



 

 

 



आ.व. २०७८/७९ को वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ  ऊजाि ऺेर  

2 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

ऊजाि ऺेरतपि को फजेट तथा कामिक्रभ  
 

२.१ सॊघफाट सॊचारन हङ्टन ेकामिक्रभ/आमोजना                                     (रु. रािभा) 

क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 

1 30800011 ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्त्रारम फागभती  काठभाडौँ 16,80 
2 30800101 फङ्टढी गण्डकी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना फागभती,  

गण्डकी  
धाङ्छदङ, गोयिा 7,99,67 

3 30800102 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास दशक सम्फन्त्धी कामिमोजना फागभती  काठभाडौँ 1,38 
4 30800103 वैकङ्ञपऩक ऊजाि प्रवर्द्िन केन्त्र फागभती  काठभाडौँ 1,06,27 
5 30800104 याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि 

कामिक्रभ 
सफै काठभाडौँ 1,69,74 

6 30801011 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबाग फागभती  काठभाडौँ 12,69 
7 30801101 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेरको प्रवर्द्िन फागभती काठभाडौँ 15 
8 30801102 सद्ऱकोशी फहङ्टउरे्द्श्मीम आमोजना प्रदेश नॊ. 1 भोयङ 4,46 
9 30801103 ऩॊचेश्वय फहङ्टउरे्द्श्मीम आमोजना सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 84 
10 30801104 जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना अध्ममन सफै  ङ्जवङ्झबङ्ङ 1,28,22 
11 30801106 फङ्टढीगॊगा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना सङ्टदूयऩङ्ञिभ  आछाभ 1,56,06 
12 30821012 जर तथा ऊजाि आमोग फागभती काठभाडौँ 8,72 
13 30821013 नङ्छद फेङ्झसन मोजना तथा जरङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास 

गङ्टरुमोजना तजङ्टिभा आमोजना 
फागभती काठभाडौँ 20,19 

14 50108101 १३२ के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन 
ङ्जवस्ताय 

सफै  ङ्जवङ्झबङ्ङ 17,86,00 

15 50108102 थानकोट-चाऩागाउॊ-बक्तऩङ्टय १३२ के.बी फागभती काठभाडौँ, बक्तऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

1,00 

16 50108103 अन्त्म ३३ के.बई तथा सव-स्टेशन सफै सफै 6,85,00 
17 50108104 जरङ्जवद्यङ्टत सङ्टदृढीकयण आमोजना सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 17,30 
18 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण सफै  सफै 4,00,00 
19 50108106 कङ्ट रेिानी तेस्रो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना  फागभती भकवानऩङ्टय 5,00 
20 50108107 चभेङ्झरमागाड जर ङ्जवद्यङ्टत आमोजना  सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 1,00 
21 50108108 जराशममङ्टक्त आमोजनाहरुको छनौट तथा 

सॊबाव्मता अध्ममन 
गण्डकी ङ्जवङ्झबङ्ङ 14,50 

22 50108109 ठङ्टरा तथा भझौरा जरङ्जवद्यङ्टत अध्ममन 
आमोजना (चैनऩङ्टय सेती ज.ङ्जव.आ.) 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ  फझाॊग 2,00 

23 50108111 भाङ्झथपरो ङ्झरशङ्टरी (३ए) जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना  फागभती नङ्टवाकोट, यसूवा 1,18,00 
24 50108112 याहङ्टघाट जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना  गण्डकी  म्माग्दी 1,67,00 
25 50108113 तनहङ्टॉ  जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना  गण्डकी  तनहङ्टॉ 4,25,00 
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क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 

26 50108114 भाङ्झथपरो भोदी जर ङ्जवद्यङ्टत आमोजना गण्डकी कास्की 8,00 
27 50108115 नेऩार बायत ङ्जवद्यङ्टत  प्रशायण प्रदेश नॊ. २,  

फागभती 
धनङ्टषा, भकवानऩङ्टय, 

काठभाडौँ 
4,07,51 

28 50108116 ऩङ्टनिनङ्जवकयणीम तथा ऺभता ङ्जवस्ताय आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 5,18,00 
29 50108117 ताभाकोशी ऩाचौँ  जरङ्झफद्यङ्टत आमोजना फागभती  दोरिा 13,25 
30 50108120 ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड फागभती  काठभाडौँ 25,00 
31 50108121 याङ्जष्डम प्रशायण ग्रीड कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड फागभती काठभाडौँ 50,00 
32 50108122 अऩय अरुण जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना कम्ऩनी 

ङ्झरङ्झभटेड 
प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 51,32 

33 50108123 ऩावय सेक्टय ङ्चयपि भ ऐण्ड सस्टेनफर 
हाईड्रोऩावय डेबरऩभेन्त्ट प्रोजेक्ट 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 4,24,99 

34 50108124 नरगाड हाइड्रोऩावय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड कणािरी  जाजयकोट 50,00 
35 501०८127 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास दशक सम्फन्त्धी कामिमोजना सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 2,22,00 
36 50108128 सासेक-ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण तथा ङ्जवतयण प्रणारी 

सङ्टदृढीकयण आमोजना 
प्रदेश नॊ. २,  
फागभती 

ङ्जवङ्झबङ्ङ 6,30,00 

37 50108129 ङ्जवतयण प्रणारी स्तयोङ्ङङ्झत तथा ङ्जवस्ताय 
आमोजना 

रङ्टङ्ञम्फनी, 
कणािरी, 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ 6,60,00 

38 50108130 दङ्टधकोशी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना प्रदेश नॊ १ ओिरढङ्टॊगा, िोटाङ 7,40,00 
जम्भा  88,47,06 
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२.१.१) फ.उ.शी.नॊ. ३०८००१०३ वैकङ्ञपऩक उजाि प्रवर्द्िन केन्त्र    
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ   

1 प्रदेश नॊ. १ य ७ भा कामिक्रभ कामािन्त्वमन इकाईहरुको सॊचारन प्रदेश नॊ. १ य 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ५० 

2 स्थानीम तह तथा प्रदेश सयकायहरुराई नवीकयणीम ऊजाि प्रङ्जवङ्झध प्रवर्द्िनभा 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग तथा वाह्यऩहङ्टॉच सम्वङ्ञन्त्ध कामि 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ७५ 

3 ऊजाि दऺता सम्वङ्ञन्त्ध सॊघ, प्रदेश य स्थानीम स्तयभा ऺभता अङ्झबफङृ्जर्द्, सचेतना, 
ऊजाि दऺता नीङ्झत, मोजना, सॊजार ङ्झनभािण तथा सॊचारन 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ २८ 

4 ऊजाि दऺता सम्वङ्ञन्त्ध ङ्झफधङ्टङ्झतम उऩकयणहरुको भाऩदण्ड तथा फेसराइन य 
फेन्त्चभाकि  तमायी, ऊजाि दऺता सम्फङ्ञन्त्ध प्राङ्जवङ्झधक जाॉच गने प्रणारी ङ्जवकास गने 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ २० 

5 नभूना काविन न्त्मूट्रर गाउॉ फनाउने प्रमोजनका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ४० 
6 साविजङ्झनक तथा ङ्झनङ्ञज सॊस्थाराई ऊजाि दऺता अङ्झबवङृ्जर्द् सम्फन्त्धी कामिक्रभ सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ९० 
7 नवीकयणीम ऊजाि प्रङ्जवङ्झधको अध्ममन-अनङ्टसन्त्धान तथा कभिचायीको ङ्झसऩ-ऺभता 

अङ्झबवङृ्जर्द् 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ १२ 

8 प्राङ्झफङ्झधक एफॊ आङ्झथिक रुऩरे सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेका ङ्ञजणि जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरु 
सऩङ्ङ गनि थऩ अनङ्टदान (अन्त्म) 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ६,०० 

9 ङ्जवद्यङ्टतीकयण नबएका धाङ्झभिक एवॊ साभङ्टदाङ्जमक स्थानहरुभा सौमि प्रणारी जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ १,९१ 
10 रघङ्ट तथा साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरुराई याङ्जष्डम प्रशायण राइनभा जोड्ने सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ २,०० 
11 ऩेरेट तथा ङ्झिकेटको अथवा प्रमाग बएको प्राङ्ञस्टक यफय आङ्छद भाध्मभफाट 

औद्योङ्झगक य व्माऩाङ्चयक ऺेरहरुभा प्रमोग बइयहेको िङ्झनज इन्त्धन कभ गने 
कामिक्रभ सॊचारन 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ २,७० 

12 कृङ्जष ङ्झसॊचाईका राङ्झग सौमि ऩम्ऩ जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ १२,०० 
13 स्वच्छ उजािको भाध्मभफाट िाना ऩकाउन ेगङ्टइठा कृङ्जषजन्त्म अवशेषको 

प्रङ्झतस्थाऩन य उजाि नऩङ्टगेको ऺेरभा स्वच्छ उजाि कामिक्रभ सॊचारन 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ७,८८ 

14 उज्मारो नेऩारका राङ्झग याङ्जष्डम ङ्झभङ्झनग्रीड कामिक्रभ सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ४६,६० 
15 ङ्झभङ्झन ग्रीड आमोजनाको ङ्जवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ९० 
16 स्वच्छ ङ्जवकास सॊमन्त्र (CDM) भा दताि बएका वामोग्मास प्रान्त्टहरुको भभित 

सम्बाय तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ६,६० 

17 स्वच्छ ङ्जवकास सॊमन्त्र (CDM) भा दताि बएका ऩङ्टयाना रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत य 
सङ्टधाङ्चयएको ऩानी घट्ट आमोजनाहरुको ऩङ्टनङ्झनिभािण तथा सङ्टदृढीकयण 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ ५,७९ 

18 ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्, अनङ्टगभन, जनचेतना, प्रशासङ्झनक िचि सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ १०,७५ 
 जम्भा १,०६,२७ 
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२.१.२) फ.उ.शी.नॊ. ३०८००१०४ याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम उजाि कामिक्रभ 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
१ पोहोयवाट ऊजाि तथा व्मवसाङ्जमक वामोग्मास प्रान्त्ट जडान (SREP-

Biogas) 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 20,00 

२ प्रमोग बएका Lead Acid व्माट्रीको Recycling Plant स्थाऩनाभा सहमोग सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 50 
३ अनङ्टदान पायाभ प्रशोधन सम्फन्त्धी व्मवस्थाऩन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 22 
४ नवीकयणीम ऊजाि सम्फन्त्धी याङ्जष्डम नीङ्झत तजङ्टिभा गने सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 50 
५ घयामसी वामोग्मास प्रान्त्ट जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 27,50 
६ सौमि िानेऩानी तथा ङ्झसॉचाई ऩम्ऩ जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 6,70 
७ सॊस्थागत सौमि ङ्जवद्यङ्टत प्रणारी जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 23,50 
८ सॊस्थागत तथा साभङ्टदाङ्जमक वामोग्मास प्राण्ट जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 40 
९ ऊजािको उत्ऩादनभूरक ऩङ्चयप्रमोग प्रवर्द्िन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 90 
१० साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यङ्टतीकयणसॊग सम्फङ्ञन्त्धत आमोजनाहरुको सम्बाब्मता 

अध्ममन, सबे,ङ्झडजाइन,ङ्झफस्ततृ इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग, सङ्टऩङ्चयफेऺण, गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण, 
ताङ्झरभ, ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 60 

११ सौमि ऊजािसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्फङ्ञन्त्धत आमोजनाहरुको सम्बाब्मता अध्ममन, 
सबे,ङ्झडजाइन,ङ्झफस्ततृ इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग, सङ्टऩङ्चयफेऺण, गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण, ताङ्झरभ, 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 2,00 

१२ जैङ्जवक ऊजािसॉग सम्फङ्ञन्त्धत आमोजनाहरुको सम्बाब्मता अध्ममन, 
सबे,ङ्झडजाइन,ङ्झफस्ततृ इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग, सङ्टऩङ्चयफेऺण, गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण, ताङ्झरभ, 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 2,00 

१३ रैङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जक्रमाकराऩ सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 21 
१४ काविन तथा जरवामू ऩङ्चयवतिन सॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जक्रमाकराऩ सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 1,20 
१५ हङ्चयत जरवामू कोष (GCF) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामिक्रभहरुको तमाङ्चय तथा सो 

सम्फन्त्धी ङ्जक्रमाकराऩ 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 1,00 

१६ दङ्ञऺण एङ्झसमारी उऩऺेरीम ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारी ङ्जवस्ताय आमोजना (SASEC) 

सम्फन्त्धी ङ्जक्रमाकराऩ 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 36,50 

१७ याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयङ्ञणम ऊजाि कामिक्रभको सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी िचि 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 2,00 

१८ नेऩार ङ्झभङ्झनङ्झग्रड ऩङ्चयमोजना सम्फन्त्धी ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 5,40 
१९ याङ्जष्डम नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरु 

सॊचारन 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 60 

२० ङ्जहभारी य उच्च ऩहाङ्झड ङ्ञजपराहरुभा िाना ऩकाउन तथा कोठा तताउन 
दङ्टइ\ङ्झतन भङ्टिे पराभे सङ्टधायीएको च ङ्टरो प्रवर्द्िन 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 2,50 

२१ Tier 3 तहको सॊस्थागत तथा घयामसी सङ्टधायीएको पराभे तथा यकेट 
च ङ्टरो जडान 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 3,60 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
२२ ङ्झफधङ्टतको ऩहङ्टॉच नबएका ऺेरभा घयेरङ्ट सौमि ङ्झफधङ्टत प्रणारी जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 7,00 
२३ सौमि कङ्ट क्कय तथा ड्रामय जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 30 
२४ नेऩार ङ्झभङ्झनग्रीड कामिक्रभ अन्त्तगित सौमि/वामङ्ट य रघङ्ट तथा साना जरङ्जवधङ्टत 

आमोजना ङ्झनभािणका राङ्झग अनङ्टदान य ऋण 
सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 15,50 

२५ Challenge Fund भापि त नवीकयणीम ऊजाि प्रङ्जवङ्झधहरुको प्रवर्द्िन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 3,70 
२६ ङ्जऩको, रघङ्ट तथा साना जरङ्झफधङ्टत आमोजनाहरु ङ्झनभािण सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 4,00 
२७ सङ्टधायीएको ऩानी घट्ट जडान सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 25 
२८ अनङ्टऩारन (Compliance) सम्फङ्ञन्त्ध ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिहरु सॊचारन सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 19 
२९ नवीकयणीम ऊजाि प्रङ्जवङ्झध(सौमि ऊजाि, वामोग्मास, सङ्टधायीएको च ङ्टरो) हरुको 

अनङ्टगभन, भङ्टपमाॊकन, रघङ्ट तथा साना जरङ्झफधङ्टत आमोजनाहरुको POV) 
गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण, प्रबाव अध्ममन आङ्छद कामिहरु सॊचारन 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 63 

३० नवीकयणीम ऊजाि आमोजनाहरुको वातावयणीम तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺण 
सम्वङ्ञन्त्ध ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 35 

 जम्भा 1,69,74 
 

२.१.३) फ.उ.शी.नॊ. 308001१४ जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना अध्ममन 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
1 वेनी - कारीगण्डकी ज.ङ्जव.आ. (५० भे.वा.) गण्डकी प्रदेश ऩवित, म्माग्दी ४२ 
2 अरूण - ४ ज.ङ्जव.आ. (३०० भे.वा.) प्रदेश नॊ 1 सॊिङ्टवासबा २,७७ 
3 तपरो अरुण ज.ङ्जव.आ. प्रदेश नॊ 1 बोजऩङ्टय, सॊिङ्टवासबा २,५६ 
4 सङ्टनकोशी २/३ ज.ङ्जव.आ. फागभती प्रदेश ङ्झसन्त्धङ्टरी, याभेछाऩ ६,३८ 
5 भाङ्झथपरो चभेङ्झरमा ज.ङ्जव.आ. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश दाच ङ्टिरा २,१४ 
6 मानभा िोरा ज.ङ्जव.आ. प्रदेश नॊ 1 ताप्रेजङ्टङ २,२३ 
7 भध्म इॊिङ्ट ज.ङ्जव.आ.ज.ङ्जव.आ. प्रदेश नॊ 1 सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट १,३८ 
8 नौभङ्टये फहङ्टउदेश्म ज.ङ्जव.आ. रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्मङ्टठान , कङ्जऩरवस्तङ्ट, 

अघाििाॉची,  दाङ्ग 
३४,१० 

9 सेती एस-आय-6 जराशमङ्टक्त ज.ङ्जव.आ. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश डोटी आचभ २,८० 
10 कन्त्काई फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना ज.ङ्जव.आ. प्रदेश नॊ 1 झाऩा २,११ 
11 ङ्ञिम्ती ठोसे ङ्झसवारम ज.ङ्जव.आ. फागभती प्रदेश दोरिा, याभेछाऩ ६,८८ 
12 बाब ङ्टुंग ज.ङ्जव.आ.  कणािरी प्रदेश डोपऩा ४,६६ 
13 कवाडी १ ज.ङ्जव.आ. प्रदेश नॊ 1 सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट १,३६ 
14 कारीगण्डकी जरासममङ्टक्त वहङ्टउद्देश्मीम ज.ङ्जव.आ. गण्डकी प्रदेश ऩफित, म्माग्दी ७,२१ 
15 हङ्टम्रा कणािरी ज.ङ्जव.आ. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश हङ्टम्रा १,९९ 
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२.१.३) फ.उ.शी.नॊ. 308001१४ जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना अध्ममन 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
16 कोिाजोय जराशममङ्टक्त आमोजना फागभती प्रदेश काभ्र/ेङ्झसन्त्धङ्टरी ४,०३ 
17 ङ्जहभा ज.ङ्जव.आ. (१० भे.वा.) कणािरी प्रदेश जङ्टम्रा, ङ्झसॊजा २,५४ 
18 सङ्टऩय फङ्टढीगण्डकी ज.ङ्जव.आ.  गण्डकी प्रदेश गोयिा २,४० 
19 अऩय होंगङ्ट ज.ङ्जव.आ. (३८ भे.वा.)  प्रदेश नॊ १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट २,४० 
20 भस्मािरदी ३ ज.ङ्जव.आ. (४२ भे.वा.) गण्डकी प्रदेश रभजङ्टङ २,४० 
21 रोवय फडीगाड जराशमङ्टक्त ज.ङ्जव.आ. (३५० भे.वा.) रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश गङ्टपभी ५३८ 
22 टोभ डोगय (फङ्टढीगण्डकी) ज.ङ्जव.आ. (४३.५२ भे.वा.) गण्डकी प्रदेश गोयिा २,४० 
23 डाॉडागाउॉ िरॊगा बेयी अधिजराशमङ्टक्त ज.ङ्जव.आ. (१२८ 

भे.वा.) 
कणािरी प्रदेश जाजयकोट ४,५० 

24 कारीगण्डकी २ अधिजराशमङ्टक्त ज.ङ्जव.आ. (४७७ भे.वा.) गण्डकी, रङ्टङ्ञम्फनी तनहङ्टॉ, ऩापऩा, स्माॉङझा ५,७५ 
25 रोहये अधिजराशमङ्टक्त ज.ङ्जव.आ. (६० भे.वा.) फागभती प्रदेश दोरिा ५,०० 
26 ङ्झतरा ज.ङ्जव.आ. (३५ भे.वा.) कणािरी प्रदेश काङ्झरकोट/जङ्टम्रा २,४० 
27 हङ्टम्रा कणािरी क्मास्केड ज.ङ्जव.आ. (९१६ भे.वा.) कणािरी प्रदेश हङ्टम्रा ५,२५ 
28 भङ्टगङ्ट कणािरी ज.ङ्जव.आ.(१०० भे.वा.) कणािरी प्रदेश भङ्टगङ्ट ३,०० 
29 सोराय आमोजना  सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ १,५० 
30 कोड ङ्झडजाइन फागभती प्रदेश काठभाडौँ 30 
   जम्भा १,२८,२२ 

 

२.१.४) फ.उ.शी.नॊ. 50108101 132 के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
1 काफेरी कोङ्चयडोय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. १ झाऩा, इराभ, ऩाॉचथय 10 
2 ङ्झसॊगङ्जट-राभोसाॉघङ्ट १३२ के.बी. प्र.रा.आ. फागभती  दोरिा, ङ्झसन्त्धङ्टऩपचोक 2,00 
3 कोहरऩङ्टय-भहेन्त्रनगय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. रङ्टङ्ञम्फनी, सूदङ्टयऩङ्ञिभ  फाॉके, फङ्छदिमा, कैरारी, 

कॊ चनऩूय 
2,50 

4 याभेछाऩ-गज्र्माङ्ग-ङ्ञिम्ती १३२ के.बी. प्र.रा.आ. फागभती  याभेछाऩ, दोरिा 5,00 
5 रुऩङ्झन १३२ के.बी. सफस्टेशन प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी 5 
6 कङ्ट श्भा-तपरो भोदी १३२ के.बी. प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश ऩवित 5 
7 कङ्ट साहा-कटैमा १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (दोस्रो 

सङ्जकि ट) 
प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी, सङ्टन्त्सयी 1,00 

8 यक्सौर-ऩयवानीऩङ्टय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (दोस्रो 
सङ्जकि ट) 

प्रदेश नॊ. २ फाया, ऩसाि 50 

9 हेटौडा-ङ्जवयगॊज ६६ के.बी प्र.रा.आ. ऺभता अङ्झबवङृ्जि 
आमोजना 

प्रदेश नॊ. २, 
फागभती 

फाया, ऩसाि, भकवानऩङ्टय 50 
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२.१.४) फ.उ.शी.नॊ. 50108101 132 के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
10 नमाॉ भोदी-रेिनाथ १३२ के.बी. प्र.रा.आ. गण्डकी  कास्की, ऩवित 18,00 
11 सोरङ्ट कोङ्चयडय १३२ के.बी. प्र. रा. प्रदेश नॊ. १, प्रदेश 

नॊ. २ 
ङ्झसयहा, उदमप्रयू, 

ओिरढङ्टङा, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 
15,00 

12 गङ्टपभी -ऩौडी अभयाई-अबाििाॉची-गोरुङ्झसॊघे १३२के बी 
प्र.रा.आ. 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरफस्तङ्ट, अघाििाॉची, 
गङ्टपभी, फाग्रङ्टङ 

10,00 

13 फङ्टटवर (गारुङ्ञशॊगे)- रङ्टम्फीनी १३२ के.बी. प्र.रा.आ. रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 2,00 
14 कङ्ट शाहा ङ्जवयाटनगय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ सङ्टन्त्सयी, भोयङ 1,00 
15 वरेङ्जप-वारृङ्जवसे १३२ के.बी. प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 1,00 
16 दोदॊ कोयीडोय १३२ केबी प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश रम्जङ्टङ 10,00 
17 ऩूवॉ ङ्ञचतवन १३२ के.बी. सवस्टेशन आमोजना फागभती प्रदेश ङ्ञचतवन 1,00 
18 ढपकेफय-रोहायऩट्टी १३२ के.बी प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ भहोतयी, धनङ्टषा 1,00 
19 अभयऩङ्टय ढङ्टॊगेसाॉग ङ्ट १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय, ताप्रेजङ्टङ 1,00 
20 कोहरऩङ्टय-सङ्टिेत-दैरेि १३२ के.बी प्र.रा.आ. रङ्टङ्ञम्फनी, कणिरी 

प्रदेश 
फाॉके, सङ्टिेत, दैरेि 1,00 

21 ढपकेफय फारगॊगा १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 50 
22 रारफन्त्दी -नवरऩङ्टय -सङ्झरभऩङ्टय १३२ के.बी 

प्र.रा.आ. 
प्रदेश नॊ. २ सरािही 50 

23 ऩथरैमा -हयङ्झनमाॉ १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ फाया 50 
24 ब ङ्टभङ्जह (सङ्टनवर) -हाक्की १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (१६ 

ङ्जक.ङ्झभ) 
रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 50 

25 गोदक-अनायभङ्झन १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (३५ 
ङ्जक.ङ्झभ) 

प्रदेश नॊ. १ इराभ, झाऩा 50 

26 वाङ्जपकोट-िङ्टॊग्री १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (५० ङ्जक.ङ्झभ) रङ्टङ्ञम्फनी, कणिरी 
प्रदेश 

रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ, योपऩा 50 

27 सङ्टनकोशी १३२ के.बी. सब्सटेशन आमोजना फागभती प्रदेश ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 50 
28 सम्ऩङ्झतमा-भैनङ्जहमा १३२ के.बी. प्र.रा.आ. 

(३५ङ्जक.ङ्झभ) 
रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही, कङ्जऩरफस्तङ्ट 1,00 

29 गोदक-स्वामाक १३२ के.बी. प्र.रा.आ. (१६ङ्जक.ङ्झभ) प्रदेश नॊ. १ इराभ, झाऩा 1,00 
30 रम्ही घोयाही सफस्टेशन ङ्जवस्ताय आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 2,00 
31 रुऩङ्झन फोदेफयसाइन १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी 50 
32 चन्त्रऩूय सङ्टकदेफचौक १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ यौतहट 50 
33 रहान सङ्टङ्ञिऩूय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयहा 50 
34 LDC सङ्टङ्छरङ्झधकयण आमोजना फागभती प्रदेश काठभाण्डौँ 20 
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२.१.४) फ.उ.शी.नॊ. 50108101 132 के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
35 नवरऩङ्टय-रारफन्त्दी १३२/३३ के.बी. सफस्टेशन 

आमोजना 
प्रदेश नॊ. २ सरािही 5,00 

36 बक्तऩङ्टय-फानेश्वय-ऩाटन ६६ के.बी प्र.रा.आ. ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि आमोजना 

फागभती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩूय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

5,00 

37 चभेङ्झरमा-स्माउरे-अत्तङ्चयमा १३२ के.बी. दोश्रो सङ्जकि ट 
आमोजना 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश कैरारी, डडेरधङ्टया, 
फैतङ्झड, दाच ङ्टिरा 

50 

38 प्र.रा.आ. अध्ममन आमोजना सफै  50 
39 सभङ्टन्त्रटाय ङ्झरशङ्टरी ३ वी हव १३२ के.बी प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश यसङ्टवा, नङ्टवाकोट 30,50 

40 ङ्झग्रड सब्टेशन सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण तथा ऺभता ङ्जवस्ताय 
आमोजना 

प्रदेश नॊ. २, 
फागभती प्रदेश,  
गण्डकी प्रदेश. 

ङ्झसयाहा, धनङ्टषा, काभ्र,े 
ङ्ञचतवन, तनहङ्टॉ, 

नवरऩङ्टय,  ऩयासी, 
रुऩन्त्देही 

10 

41 काठभाडौँ उऩत्मका प्रसायण ऺभता सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण 
आमोजना (पेज १) 

फाग्भती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

22,00 

42 प्रसायण तथा ङ्जवतयण सूऩयीवेऺण ऩयाभशि आमोजना सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 5,50 

43 काठभाडौँ उऩत्मका सफस्टेशन अटोभेसन आमोजना फाग्भती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

26,00 

44 काठभाडौँ उऩत्मका प्रसायण ऺभता सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण 
आमोजना (पेज २) 

फाग्भती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

18,00 

45 हेटोडा ऩयवानीऩूय ऩोियीमा १३२ के.बी प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश, प्रदेश 
नॊ. २   

भकवानऩङ्टय, फाया, ऩसाि 22,00 

46 १३२ के.बी प्रशायण कन्त्डक्टय अऩग्रडे आमोजना सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 21,00 
47 ग्रीड सब्सटेशन अटोभेशन आमोजना पेज २ फागभती प्रदेश काठभाण्डौँ 5,50 
48 काठभाण्डौँ उऩत्मका प्र.रा.आ. तथा स.स ङ्जवस्ताय 

आमोजना 
फाग्भती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩङ्टय, 

रङ्झरतऩङ्टय 
5,50 

49 डाॉडािेत याहङ्टघाट १३२ के.बी. प्र.रा.आ. तथा स.स 
आमोजना 

गण्डकी प्रदेश म्माग्दी 32,00 

50 घोयाही-भाडीचौय १३२ के.बी. प्र.रा.आ. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ, योपऩा 32,00 
51 सङ्टिेत १३२ के.बी स.स आमोजना कणािरी प्रदेश सङ्टिेत 1,00 
52 ऩन्त्गताङ १३२ के.बी स.स आमोजना फागभती प्रदेश ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 31,00 
53 केयोन १३२ के.बी स.स आमोजना प्रदेश नॊ. १ भोयङ 41,40 
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२.१.४) फ.उ.शी.नॊ. 50108101 132 के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
54 कोहरऩूय नेऩारगॊज १३२ के.बी प्र.रा तथा स.स 

आमोजना 
रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 30,50 

55 अरुणिोरा दङ्टम्कीफास १३२ के.बी स.स आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 29,00 

56 प्रसायण तथा ङ्झफतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ढीकयण सूऩयीवेऺण 
ऩयाभशि आमोजना 

सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 3,50 

57 ङ्ञिम्ती -ढपकेफय २२० के.बी. प्रशायण राईन (७५ 
ङ्जक. ङ्झभ.) 

प्रदेश नॊ. २, 
फागभती प्रदेश 

भोहत्तयी, धनङ्टषा, 
ङ्झसन्त्धङ्टरी, याभेछाऩ 

1,00 

58 हेटौडा-बयतऩङ्टय २२० के.बी. (७५ ङ्जक.ङ्झभ.) फागभती प्रदेश भकवानऩङ्टय, ङ्ञचतवन 75,00 
59 बयतऩङ्टय-फदिघाट २२० के.बी. प्र.रा. (७५ ङ्जक.भी) फागभती प्रदेश, 

रङ्टङ्ञम्फनी, 
ङ्ञचतवन, ऩयासी, 

नवरऩङ्टय 
12,50 

60 कोशी कोङ्चयडोय २२० के.बी. प्र.रा. (१२० ङ्जक.ङ्झभ.) प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी, धनकङ्ट टा, 
सॊिङ्टवासबा, तेह्रथङ्टभ, 

ताप्रेजङ्टङ्ग 

2,04,50 

61 ङ्झरशङ्टरी ३ फी.हफ सवस्टेशन आमोजना फागभती प्रदेश नङ्टवाकोट 47,00 
62 ङ्ञचङ्झरभे ङ्झरशङ्टरी २२० के. बी. प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश नङ्टवाकोट, यसङ्टवा 45,00 
63 रेिनाथ-दभौरी २२० के.बी. प्र.रा. (४५ ङ्जक.भी.) गण्डकी प्रदेश कास्की, तनहङ्टॉ 8,50 

64 धयान २२०/३३ के.बी. सब्सटेशन आमोजना (३० 
ङ्जक.ङ्झभ) 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टन्त्सयी 1,00 

65 तङ्टङ्ञम्रॊगटाय-सीतारऩाटी २२० के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 50 
66 ङ्झरशङ्टरी ३ फी यातभाटे २२० के.बी प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश धाङ्छदङ्ग, नङ्टवाकोट 1,00 
67 कारीगण्डकी कोयीडोय ४००/२२० के.बी प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश, 

रङ्टङ्ञम्फनी 
म्माग्दी, ऩवित, फाग्रङ्टङ 

स्माङजा, ऩापऩा 
84,00 

68 भस्र्माङदी कोयीडोय २२० के.बी प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश, 
फागभती प्रदेश 

तनहङ्टॉ, भनाङ, रम्जङ्टङ, 
गोयिा, ङ्ञचतवन 

3,67,00 

69 भस्र्माङदी काठभाडौँ २२० के.बी प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश, 
फागभती प्रदेश 

तनहङ्टॉ ,गोयिा, ङ्ञचतवन, 
धाङ्छदङ्ग य काठभाण्डौ 

95,00 

70 रप्सी पेदी तथा चागूनायामण सफस्टेसन ङ्झनभािण 
आमोजना 

फागभती प्रदेश काठभाण्डौँ, बक्तऩूय 73,00 

71 सूऩयीवेऺण ऩयाभशि आमोजना सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ 6,00 
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२.१.४) फ.उ.शी.नॊ. 50108101 132 के.बी. तथा अन्त्म प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
72 न्त्मू फङ्टटवर वदािघाट २२० के.बी. प्र.रा.आ. तथा 

स.स आमोजना 
रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 33,00 

73 फोयॊग-झराुंग-यातभाटे-नौङ्झफसे २२० के.बी प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश धाङ्छदङ्ग 32,00 

74 हेटौडा-ढपकेवाय-इनरुवा ४०० के.बी. सवस्टेशन 
ङ्जवस्ताय आमोजना 

प्रदेश नॊ. २, 
फागभती प्रदेश 

भकवानऩङ्टय,धनङ्टषा, 
सङ्टनसयी 

10,00 

75 अरुण-ईनारुवा ङ्झतङ्गरा ङ्झभचेमा ४०० के.बी. 
प्र.रा.आ. 

प्रदेश नॊ. १, प्रदेश 
नॊ. २ 

सॊिङ्टवासबा, सङ्टनसयी, 
झाऩा, ओिरढङ्टॊगा, 

सोरङ्टिङ्टम्फू  

13,10 

76 बेयी कोङ्चयडोय ४०० के.बी. प्र.रा. आमोजना कणािरी प्रदेश रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ, 
जाजयकोट 

50 

77 यसङ्टवागढी ङ्ञचङ्झरभे यातभाटे ४०० के.बी. प्र.रा.आ. प्रदेश नॊ. १ धाङ्छदङ्ग, नङ्टवाकोट, 
यसङ्टवा 

50 

78 नमाॉ फङ्टटवर रभही कोहऩूय नमाॉ अत्तङ्चयमा ४०० 
के.बी प्र.रा.आ. 

रङ्टङ्ञम्फनी, कणािरी 
प्रदेश, 

ऩयासी, फाॉके, सङ्टिेत, 
दाङ, कैरारी 

3,50 

79 अरुणऩूर-ङ्झतररा हफ-न्त्मू ङ्ञिम्ती-ताभाकोशी ३-
सङ्टनकोशी हफ-ढपकेवय ४०० केबी प्र.रा.आ. 

प्रदेश नॊ. १, 
फागभती प्रदेश 

सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, याभेछाऩ, 
ओिरढङ्टङ्गा 

18,00 

80 ताभाकोशी काठभाडौँ २२०/४०० के.बी प्र.रा.आ. फागभती प्रदेश दोरिा. याभेछाऩ, 
काठभाडौँ,  

1,88,00 

81 भूरऩानी 132 के.बी सब्सटेशन आमोजना फागभती प्रदेश बक्तऩङ्टय 11,50 
82 चोबाय ऩाटन चाऩागाउ ब ङ्टङ्झभगत 132 के.बी 

प्र.रा.आ. 
फागभती प्रदेश काठभाडौँ, रङ्झरतऩङ्टय 350 

83 झङ्टयझङ्टये 132 के.बी. प्रशायण राईन तथा सवस्टेशन 
आमोजना 

फागभती प्रदेश भकवानऩङ्टय 20 

84 ऩोिया ङ्झफयोटा 132/11 के.बी प्र.रा.आ. गण्डकी प्रदेश  50 
85 काठभाण्डौँ उऩत्मका प्रणारी सङ्टदृङ्जढकयण आमोजना फागभती प्रदेश काठभाडौँ, रङ्झरतऩङ्टय 50 
86 स्माउरे-साॉपेफगय १३२ के.बी प्र.रा.आ. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश आछाभ 30 
87 ऩोिया रेिनाथ १३२ के.बी प्र.रा.आ. ऺभता 

अङ्झबफङृ्जर्द् आमोजना 
गण्डकी प्रदेश कास्की 50 

   जम्भा 17,86,00 
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२.१.५) फ.उ.शी.नॊ. 50108103 अन्त्म ३३ के.बी राईन तथा सफस्टेशन आमोजनाहरु 

क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
1 रेटाङ्ग-याजायानी ३३/११  के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 40 

2 चैनऩङ्टय ङ्झसतरऩाटी (भानेबञ्ज्माङ्ग)सॊिङ्टवासबा ३३ के.बी. प्रशायण 
राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 40 

3 ङ्जवयाटचोक केयोन रेटाङ ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा 
सवस्टेसन आमोजना    

प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 40 

4 हङ्चयनगया  ३३  के.बी. प्रशायण राइन तथा १०/१६ एभ.बी.ए 
सवस्टेसन आमोजना  

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 40 

5 ऩाङ्ञिवास  प्रशायण राइन तथा ३ एभ.बी.ए सवस्टेसन आमोजना प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 35 
6 साॊग ङ्टटाय घङ्टभॉ ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    फागभती प्रदेश याभेछाऩ 40 
7 अऩय ऩङ्टवािोरा-भाइऩोियी (सन्त्दकऩङ्टय) ३३ के.बी.  प्रदेश नॊ. १ ईराभ 40 
8 ङ्झतङ्गरा दङ्टधकोशी ३३ केबी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
प्रदेश नॊ. १ सोरसिङ्टम्वङ्ट 40 

9 ऩॊचभूिी (ऩाॊचथय)३३ केबी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

प्रदेश नॊ. १ ऩाॊचथय 40 

10 याॊके (ऩाॊचथय) ३३ केबी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    प्रदेश नॊ. १ ऩाॊचथय 40 
11 भाझिकि  (उदमऩङ्टय) ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 40 

12 ओिारढङ्टङ्ग कोषभञ्जमाङ ३३ केबी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना     

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 40 

13 ऩातो ३३/११ के.बी. सवस्टेसन आमोजना प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी 40 
14 बगवानऩङ्टय ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयहा 40 
15 हङ्चयऩङ्टयवा वसन्त्तऩङ्टय ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
प्रदेश नॊ. २ सरािही 40 

16 गहङ्चयमा डेभङ्चयमा ३३/११  के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

प्रदेश नॊ. २ सरािही 40 

17 ङ्झनजगढ कोरवी ३३ के.बी आमोजना प्रदेश नॊ. २ फाया 40 
18 उङ्छदऩङ्टय फेंसीशहय भनाङ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
गण्डकी प्रदेश भनाङ 40 

19 बोरेटाय ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    गण्डकी प्रदेश रभजङ्टङ 30 
20 ङ्चयघा िवािङ ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    गण्डकी प्रदेश फाग्रङ्टङ 40 
21 तातोऩानी सा.ज.ङ्जव. केन्त्र सङ्टदृढीकयण आमोजना  गण्डकी प्रदेश कास्की 15 
22 गोयिा ङ्झसयानचौय ङ्ञचप्रेटी ३३ के.बी. आमोजना गण्डकी प्रदेश गोयिा 40 
23 कोवाङ–छङ्टसाङ्क ३३ के.बी. प्रशायण राइन आमोजना गण्डकी प्रदेश भङ्टस्ताङ 40 
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२.१.५) फ.उ.शी.नॊ. 50108103 अन्त्म ३३ के.बी राईन तथा सफस्टेशन आमोजनाहरु 

क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
24 थानचौक ३३ के.बी प्र.रा तथा सब्सटेशन आमोजना, भनाङ गण्डकी प्रदेश भनाङ 40 
25 िोरेफेशी (गोयिा) ३३ के.बी. प्र. रा. तथा स.स आमोजना  गण्डकी प्रदेश गोयिा 40 
26 ङ्ञजतऩङ्टय ठाडा ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश अघाििाॉची 40 
27 गङ्टपभी शाङ्ञन्त्तऩङ्टय ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश गङ्टपभी 40 

28 ङ्ञजतऩङ्टय सरझण्डी ३३/११  के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश रुऩन्त्देङ्जह 40 

29 ङ्चयङ्झड ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सफस्टेशन आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश गङ्टपभी 40 
30 प्मूठान ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्मूठान 20 
31 यजवाडा ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्मूठान 25 
32 िवाङ ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्मूठान 15 
33 ङ्झछन्त्च ङ्ट याकभ जाजयकोट ३३ के.बी. प्र. रा. तथा सब्सटेशन 

आमोजना  
कणािरी प्रदेश जाजयकोट 25 

34 ङ्झसतरऩाटी भङ्टङ्झसकोट ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

कणािरी प्रदेश रुकङ्ट भ 25 

35 दैरेि सवस्टेसन तथा ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण आमोजना  कणािरी प्रदेश दैरेि 15 
36 सङ्टिेत ङ्झफजौया ३३ के.बी. प्रशायण राइन  कणािरी प्रदेश सङ्टिेत 15 
37 याभघाट सङ्टिेत ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
कणािरी प्रदेश सङ्टिेत 20 

38 ङ्ञचगाड ऺेर रगामत सङ्टिेत २ ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय आमोजना  कणािरी प्रदेश सङ्टिेत 15 
39 काङ्झरकोट सा.ज.ङ्जव. केन्त्र सङ्टदृढीकयण आमोजना कणािरी प्रदेश काङ्झरकोट 10 
40 हेपदङ्टङ ज.ङ्जव. ऩङ्टनङ्झनिभाण आमोजना  कणािरी प्रदेश हङ्टम्रा 25 
41 दैरेि ङ्ञचपिा जङ्टम्रा ३३ के.बी. राईन तथा स.स. आमोजना कणािरी प्रदेश जङ्टम्रा 20 
42 कङ्ट दङ्टु्-चोिफा वजाय जाजयकोट ३३  के.बी. राईन तथा ३ 

एभ.बी.ए स.स. आमोजना  
कणािरी प्रदेश जाजयकोट 20 

43 रुकङ्ट भकोट ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश रुकङ्ट भ ऩङ्टवि 30 
44 कङ्ट दङ्ट चोिाफजाय य चोिाफजाय दङ्टनई ३३ के.बी. प्रशायण राइन 

तथा सवस्टेसन आमोजना    
कणािरी प्रदेश डोपऩा 15 

45 नागभा ङ्झसजा गभगडी ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

कणािरी प्रदेश भङ्टगङ्ट 15 

46 सेयी दैरेि ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय आमोजना  कणािरी प्रदेश दैरेि 10 
47 दङ्टपरङ्ट कारीकोट ३३ के.बी प्रशायण राइन तथा सब्सटेशन 

आमोजना  
कणािरी प्रदेश काङ्झरकोट 25 

48 याकभ दैरेि ३३ के.बी प्रशायण राइन तथा सब्सटेशन आमोजना  कणािरी प्रदेश दैरेि 15 
49 सकामर डडेरधङ्टया  ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश डडेरधङ्टया 35 

50 साॉपेफगय (अछाभ) भातिडी (फाजङ्टया)३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश आछाभ, 30 
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२.१.५) फ.उ.शी.नॊ. 50108103 अन्त्म ३३ के.बी राईन तथा सफस्टेशन आमोजनाहरु 

क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
सवस्टेसन आमोजना    फाजङ्टया 

51 साॉपेफगय (ङ्छदऩामर) चभया चौतया ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा 
सवस्टेसन आमोजना    

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश ङ्छदऩामर 30 

52 फङ्टडय-जोगवूढा-फगयकोट-डडेरधङ्टया ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा 
सवस्टेसन आमोजना    

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश डडेरधङ्टया 30 

53 चभेङ्झरमा ङ्जवद्यङ्टतीकयण आमोजना  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश दाच ङ्टिरा 30 
54 ऩाटन भेरौरी ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन आमोजना    सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश फैतडी 30 
55 अत्तङ्चयमा ऩङ्टनवािस ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 

आमोजना    
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश कैरारी 30 

56 रम्की सङ्टगयिार ३३ के.बी. प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश कैरारी 30 

57 ऩाङ्चयफगय रङ्झतनाथ ३३ के.बी प्रशायण राइन तथा सवस्टेसन 
आमोजना    

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश दाचूिरा 35 

58 साॊपे-कभरफजाय-भान्त्भा-जम्रा ३३ के.बी. प्र.रा. तथा स/स 
आमोजना  

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश जङ्टम्रा 40 

59 हङ्टङ्झत ३३ के.बी. प्र.रा. तथा स/स आमोजना  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश दाचूिरा 30 
60 रेकभ ३३ के.बी. प्र.रा. तथा स/स आमोजना  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश दाचूिरा 30 
61 चनौरी-भाडी ३३ के.बी बङू्झभगत केवर आमोजना  फागभती प्रदेश ङ्ञचतवन 40 
62 िङ्टकोट नेऩारथोक याकाथङ्टभ ३३ के.बी. प्र.रा.आमोजना  फागभती प्रदेश याभेछाऩ 40 
63 सडक ङ्जवसतायभा ङ्जवद्यङ्टतीम सॊयचना (ऩोर साने)  आमोजना  सफै सफै 50 
64 भाताङ्झतथि भािङ्टि ३३ के.बी. स.स. आमोजना फागभती प्रदेश भकवानऩङ्टय 40 
65 चौताया,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचौक ३३ के.बी. स.स. आमोजना फागभती प्रदेश ङ्झसन्त्धङ्टऩापचो

क 
40 

66 यसङ्टवाघाट िोटाङ ३३/११ के.बी. स.स आमोजना प्रदेश नॊ. १ िोटाङ 40 
67 ट्रान्त्सपयभय टेङ्ञस्टङ्ग रैव फागभती प्रदेश काठभाण्डौँ 40 
68 यसङ्टवा नङ्टवाकोट ३३ के.बी. स.स. आमोजना फागभती प्रदेश यसङ्टवा, 

नङ्टवाकोट 
33,30 

69 भादन कङ्ट डायी भकैफायी ३३ के.बी. प्र.रा. तथा स.स. आमोजना  फागभती प्रदेश काभ्र े 50 
70 िोकना ङ्झनजगढ ३३/११ के.बी. स.स. आमोजना फागभती प्रदेश रङ्झरतऩङ्टय 40 
71 ३३/११ के.बी. राईन तथा स.स. सम्बवमता अध्मन आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 30 
72 सोरङ्ट कङ्चयडोय ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण आमोजना  प्रदेश नॊ. १ इराभ 50 
73 ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण (ङ्ञजणि काठको ऩोर फदरी) सफै प्रदेश सफै 50 
74 साभूदाङ्जमक ङ्जवद्यारम एवॊ साभूदाङ्जमक िानेऩानीको रागी ङ्जवद्यङ्टत 

ङ्जवस्ताय आमोजना  
सफै प्रदेश सफै 50 

75 अङ्झतङ्जवऩङ्ङ वगि तथा साॉस्कृङ्झतक भहत्वका सम्ऩदाहरुभा ङ्झनशङ्टपक 
ङ्झभटय जडान कामिक्रभ 

सफै प्रदेश सफै 1,00 

76 ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण तथा ङ्जवस्ताय आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 53,00 
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२.१.५) फ.उ.शी.नॊ. 50108103 अन्त्म ३३ के.बी राईन तथा सफस्टेशन आमोजनाहरु 

क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
77 काठभाडौँ उऩत्मका भध्म तथा उत्तय ङ्जवतयण प्रणारी सूङ्जर्द्ढीकयण 

आमोजना  
फागभती प्रदेश काठभाडौँ 47,00 

78 काठभाडौँ उऩत्मका ऩङ्टवि तथा दङ्ञऺण ङ्जवतयण ङ्जवतयण प्रणारी 
सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना 

फागभती प्रदेश काठभाडौँ 1,42,00 

79 काठभाडौँ उऩत्मका ऩङ्ञिभ ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  फागभती प्रदेश काठभाडौँ 72,50 
80 ङ्झफतयण ट्रासपयभिय ियीद आमोजना  सफै प्रदेश सफै 71,00 
81 ङ्झग्रड जङ्झडत सौमि ङ्जवदू्यत उत्ऩादन आमोजना (VGF)  प्रदेश नॊ १, 

गण्डकी प्रदेश, 
झाऩा,कास्की, 

ऩयासी 
15,20 

82 तनहङ्टॉ ङ्जवदू्यङ्झतकयण आमोजना  गण्डकी प्रदेश तनहङ्टॉ 27,00 
83 रङ्झरतऩङ्टय बक्तऩूय ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  फागभती प्रदेश रङ्झरतऩङ्टय, 

बक्तऩङ्टय 
1,02,30 

84 ऩोिया बयतऩूय ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  गण्डकी प्रदेश कास्की, 
ङ्ञचतवन 

62,00 

85 ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  गण्डकी प्रदेश, 
कणािरी प्रदेश 

ङ्जवङ्झबङ्ङ 50 

86 ३३/११ के.बी. सवस्टेशन सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  प्रदेश नॊ. १, प्रदेश 
नॊ. २ 

सङ्टनसयी, 
भोयङ, सद्ऱयी 

50 

87 ३३ के.बी राइन ङ्जवस्ताय तथा सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 50 
88 ङ्जवतयण प्रणरी स्तयोङ्ङती तथा ङ्जवस्ताय आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 33,00 

   जम्भा 6,85,00 
 

 

 

२.१.६) फ.उ.शी.नॊ. 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
1 अधङ्टयो ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण  सफै प्रदेश सफै ङ्ञजपरा २,१५,०० 
2 अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण सफै प्रदेश सफै ङ्ञजपरा १,५०,०० 
३ साभूदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण   सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ २६,०० 
४ ङ्झसॊचाइका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीकयण   सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ ९,00 

   जम्भा ४,००,०० 
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२.१.६.१) फ.उ.शी.नॊ. 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयणको ङ्ञजपरागत यकभ ङ्जवङ्झनमोजन 

क्र.सॊ. ङ्ञजपरा ङ्जवतयण केन्त्र अधङ्टयो ग्राङ्झभण 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 

अन्त्म ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण 

ङ्झसॊचाइका राङ्झग 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण   

प्रदेश नॊ. १ प्रादेङ्ञशक कामािरम, ङ्जवयाटनगय 
प्रदेश नॊ. १ प्रादेङ्ञशक कामािरम, ङ्जवयाटनगय ४०० २०० ० 
1 इराभ 1 ३०० २०० ० 
2 झाऩा 5 ४०० २५० ४० 
3 भोयङ्ग 4 २०० ३०० ४० 

4 सङ्टनसयी 3 २०० ३०० ४० 

5 धनकङ्ट टा 1 १५० ५० ० 
6 सॊिङ्टवासबा 1 २०० ५०० ० 
7 तेह्रथङ्टभ 1 २५० १०० ० 
8 बोजऩङ्टय 1 ४०० ३०० ० 
9 ताप्रेजङ्टङ्ग 1 २०० १०० ० 

10 ऩाॊचथय 1 १५० १५० ० 
11 उदमऩङ्टय 1 ४०० २०० ० 
12 िोटाङ्ग 1 २५० ३०० ० 
13 ओिरढङ्टॊगा 1 २५० ३०० ० 
14 सोरङ्टिङ्टम्वङ्ट 1 २५० ३५० ० 
 जम्भा 23      40,00           36,00        1,20  

प्रदेश नॊ. २ प्रादेङ्ञशक कामािरम, जनकऩङ्टय 
प्रदेश नॊ.२ प्रादेङ्ञशक कामािरम, जनकऩङ्टय ३०० ३०० ० 
15 ङ्झसयाहा 3 ३०० २०० ४५ 
16 सद्ऱयी 3 ३०० २०० ४५ 

17 यौतहट 3 ३०० २०० ४० 
18 धनङ्टषा 4 ४०० २०० ५० 

19 भहोत्तयी  2 ४०० २०० ५० 
20 सरािही  3 ३०० १५० ४० 
21 वाया 3 ३०० १५० ४० 
22 ऩसाि 2 ३०० १५० ४० 

 जम्भा 23      29,00           17,50        3,50  
फागभती प्रदेश ङ्झडङ्झबजन कामािरम, हेटौडा 
फागभती प्रदेश ङ्झडङ्झबजन कामािरम, हेटौडा ४०० ० ० 
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२.१.६.१) फ.उ.शी.नॊ. 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयणको ङ्ञजपरागत यकभ ङ्जवङ्झनमोजन 

क्र.सॊ. ङ्ञजपरा ङ्जवतयण केन्त्र अधङ्टयो ग्राङ्झभण 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 

अन्त्म ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण 

ङ्झसॊचाइका राङ्झग 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण   

23 भकवानऩङ्टय            2  ५०० ४०० ४५ 
24 ङ्ञचतवन            3  ३०० ३०० ४५ 
25 ङ्झसन्त्धङ्टरी             1  ६०० ४०० ० 

 जम्भा          6       18,00           11,00         90  

फागभती प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, काठभाण्डौं 
फागभती प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, काठभाण्डौं ३०० २०० ० 

26 दोरिा             1  २० ३० ० 
27 धाङ्छदङ             1  १०० ५० ० 
28 यसङ्टवा            1  ३० २० ० 
29 नङ्टवाकोट            1  ५० ५० ० 

30 काठभाण्डौं            5  ५५० १५० ० 
31 बक्तऩङ्टय            2  २३० २७० ० 
32 रङ्झरतऩङ्टय            2  १५० ५० ० 
33 काबेऩरान्त्चोक            2  ४०० ४०० ० 
34 याभेछाऩ            1  ३० ७० ० 
35 ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक              2  १०० २०० ० 

 जम्भा         18       19,60           14,90   
गण्डकी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, ऩोिया  
गण्डकी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, ऩोिया  ३०० १०० ० 
36 गोयिा            2  ४०० ४०० ० 
37 तनहङ्टॊ            2  १५० ५० ३० 

38 कास्की            2  १०० १०० ० 

39 स्माङजा             1  ५० ५० ० 
40 फाग्रङ्टङ्ग            1  ३०० २०० ० 
41 भङ्टस्ताङ्ग            1  १०० ५० ० 
42 म्माग्दी            1  २०० २०० ० 
43 ऩवित            1  ३० ७० ० 
44 भनाङ्ग            1  ५० ५० ० 

45 रम्जङ्टङ्ग            1  ५० ५० ० 
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२.१.६.१) फ.उ.शी.नॊ. 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयणको ङ्ञजपरागत यकभ ङ्जवङ्झनमोजन 

क्र.सॊ. ङ्ञजपरा ङ्जवतयण केन्त्र अधङ्टयो ग्राङ्झभण 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 

अन्त्म ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण 

ङ्झसॊचाइका राङ्झग 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण   

46 नवरऩूय            1  ५०० ४०० ० 
 जम्भा         14       22,30           17,20         30  

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, वङ्टटवर  
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, वङ्टटवर  २५० १५० ० 

47 ऩयासी            1  ५० १०० ४० 

48 रुऩन्त्देही            2  ३०० १५० ४० 
49 कङ्जऩरफस्तङ्ट            2  १०० १०० ४० 
50 गङ्टपभी            1  १०० ८० ० 
51 ऩापऩा            1  ३०० १०० ० 

52 अघाििाॊची            1  १५० ५० ० 
 जम्भा          8       12,50             7,30        1,20  

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्रदेश ङ्झडङ्झबजन कामािरम, नऩेारगञ्ज  
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश प्रदेश ङ्झडङ्झबजन कामािरम, नेऩारगञ्ज ३०० १०० ० 
53 योपऩा              1  ४०० ४०० ० 
54 प्मङ्टठान            1  ३५० ३५० ० 

55 दाङ            3  ६१० २०० ३० 
56 फाॊके            2  २०० २०० ४० 
57 फङ्छदिमा            2  १०० १०० ४० 
58 रुकूभ ऩूवि            1  २९० २०० ० 
 जम्भा          10       22,50           15,50        1,10  

कणािरी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, सूिेत  

कणािरी प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, सूिेत  ४०० १०० ० 
59 डोपऩा            1  १५० १०० ० 
60 हूम्रा            1  १५० १०० ० 
61 जाजयकोट            1  २०० १५० ० 
62 कारीकोट            1  २०० १०० ० 
63 सपमान             1  ३०० २०० ० 

64 दैरेि            1  २५० १०० ० 
65 भङ्टगङ्ट            1  १५० १५० ० 
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२.१.६.१) फ.उ.शी.नॊ. 50108105 साभङ्टदाङ्जमक तथा अन्त्म ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयणको ङ्ञजपरागत यकभ ङ्जवङ्झनमोजन 

क्र.सॊ. ङ्ञजपरा ङ्जवतयण केन्त्र अधङ्टयो ग्राङ्झभण 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 

अन्त्म ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण 

ङ्झसॊचाइका राङ्झग 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण   

66 जङ्टम्रा            1  २०० १०० ० 
67 सूिेत              1  ३६० १९० ० 
68 रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ            1  २०० ३०० ० 
 जम्भा         10       25,60           15,90   

सूदूय ऩङ्ञिभ प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, अत्तङ्चयमा  

सूदूय ऩङ्ञिभ प्रदेश प्रादेङ्ञशक कामािरम, अत्तङ्चयमा  ४०० १०० ० 

69 डडेपधङ्टया            1  ३५० १५० ० 
70 कैरारी            3  ४२० २७० ४० 
71 कन्त्चनऩङ्टय            2  १५० १०० ४० 
72 अछाभ            1  २४० १०० ० 
73 फझाङ            1  १५० १०० ० 
74 फाजङ्टया            1  १५० १५० ० 
75 डाटी            1  १५० १०० ० 
76 दाच ङ्टिरा            1  २४० २०० ० 
77 फैतडी            1  ३०० २०० ० 

 जम्भा         12       25,50           14,70         80  
कङ्ट र जम्भा        124     2,15,00         1,50,00        9,00  

 

 

 

२.1.७) फ.उ.शी.नॊ. ५०१०८१०८ जराशममङ्टक्त आमोजनाहरुको छनौट तथा सॊबाव्मता 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
1 उत्तयगॊगा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना अध्ममन  गण्डकी प्रदेश फाग्रङ्टङ ६,00 
2 आङ्झधॊिोरा जरङ्जवद्मङ्टत आमोजना  गण्डकी प्रदेश स्माङजा १,५० 
३ वेगनास रुऩा ऩम्ऩ जरासममूक्त जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना गण्डकी प्रदेश कास्की २,०० 
४ कूरेिानी ङ्झसस्नेयी ऩम्ऩ जरासममूक्त जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना फागभती भकवानऩङ्टय ३,०० 
५ जरङ्जवद्यङ्टत अध्ममन आमोजना  सफै ङ्जवङ्झबङ्ङ २,०० 

   जम्भा १४,५० 
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२.1.८) फ.उ.शी.नॊ. 50108115 नऩेार बायत ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राईन आमोजना 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  

१ नेऩार बायत ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राईन आमोजना  प्रदेश नॊ. २, फागभती  धनङ्टषा, भकवानऩङ्टय ३,३०,०० 
२ सॊस्थागत सूङ्जर्द्ढीकयण आमोजना  फागभती प्रदेश काठभाडौँ ७७,५१ 

   जम्भा ४,०७,५१ 
 

२.1.९) फ.उ.शी.नॊ. ५०१०८११६ ऩङ्टनिनङ्जवकयणीम तथा ऺभता ङ्जवस्ताय आमोजना 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 

१ ऩङ्टनिनङ्जवकयणीम ऊजाि तथा ऺभता ङ्जवस्ताय आमोजना फागभती प्रदेश नङ्टवाकोट ५,०८,०० 
२ Energy Efficiency Project सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ ५,०० 
३ स्भाटि स्ट्रीट राइट प्रभोसन आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ ५,०० 

   जम्भा ५१800 
 

२.1.१0) फ.उ.शी.नॊ. 50108120 ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
१ ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड प्रशासङ्झनक िचि फागभती प्रदेश काठभाडौँ 4,90 
२ पूकोट कणािरी अधिजराशममङ्टक्त जरङ्जवद्यङ्टत 

आमोजना 
कणािरी प्रदेश काङ्झरकोट 9,50 

३ ङ्जकभाथाॊका अरुण जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 2,50 
४ भङ्टगङ्ट कणािरी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना कणािरी प्रदेश,  

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
भङ्टगङ्ट, हङ्टम्रा, जङ्टम्रा, 
काङ्झरकोट, फाजङ्टया 

2,60 

५ जगदङ्टपरा हाईड्रोऩावय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड कणािरी प्रदेश डोपऩा 5,50 
   जम्भा २५,०० 

 

२.1.१1) फ.उ.शी.नॊ. 50108121 याङ्जष्डम प्रशायण ग्रीड कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ 
१ कणािरी कङ्चयडोय आमोजना कणािरी प्रदेश, 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
काङ्झरकोट, अछाभ, सङ्टिेत, 

कैरारी 
२४,७५ 

२ फझाॊग- ऩङ्ञिभ सेती- दोदोधया आमोजना सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश कैरारी, डोटी, डडेरधङ्टया, 
फझाॊग 

७,६२ 

३ तभोय हफ- चाॉगे आमोजना प्रदेश नॊ. 1 ताप्रेजङ्टङ ५,१३ 
४ ङ्जकभाथाॊका- अरुण हफ आमोजना प्रदेश नॊ. 1 सॊिङ्टवासबा १,०५ 
५ बेयी कङ्चयडोय आमोजना कणािरी प्रदेश फाॉके, फङ्छदिमा, सङ्टिेत, 

सपमान, रुकङ्ट भ, जाजयकोट 
१,३० 

६ भेवा हफ- चाॉगे (ढङ्टॊगेसाॉग ङ्ट) आमोजना प्रदेश नॊ. 1 ताप्रेजङ्टङ ४,८५ 
७ दयौंदी हफ- नमा भस्मािरदी आमोजना गण्डकी प्रदेश गोयिा, तनहङ्टॉ ५,३० 

   जम्भा ५०,०० 
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२.1.१2) फ.उ.शी.नॊ. ५०१०८१२७ ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास दशक सम्फन्त्धी कामिमोजना 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  

१ स्भाटि ङ्झभटयीङ्ग आमोजना फागभती प्रदेश काठभाडौँ, बक्तऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय 

१९,०० 

२ स्भाटि ङ्झभटयीङ्ग आमोजना पेज २ प्रदेश नॊ १, गण्डकी 
प्रदेश, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ३१,०० 

३ डाटा तथा ङ्झनमन्त्रण केन्त्र ङ्झनभािण आमोजना फागभती प्रदेश काठभाडौँ ९१,०० 
४ स्भाटि ङ्झभटयीङ्ग स्भाटि ङ्झग्रड आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ २९,०० 
५ ङ्ञज.आइ.एस.स्भाटि ङ्झग्रड आमोजना सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ 10,00 
६ ङ्जवद्यङ्टङ्झतम सवायी चाङ्ञजिङ स्टेशन ऩूवािधाय ङ्झनभािण 

आमोजना 
सफै प्रदेश ङ्जवङ्झबङ्ङ ५१,०० 

   जम्भा २,२२,०० 
 

२.1.१3) फ.उ.शी.नॊ. ५०१०८१२८ सासेक-ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण तथा ङ्जवतयण प्रणारी सङ्टदृढीकयण आमोजना 
क्र.सॊ.  कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ  
१ ङ्ञिम्ती-फाह्रङ्झफसे-रङ्ञप्सपेदी ४०० केबी सफस्टेशन आमोजना फागभती प्रदेश काठभाण्डौ, 

ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
२,७४,०० 

२ प्रदेश न. २ ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण तथा ङ्जवतयण प्रणारी 
सङ्टङ्जर्द्ङ्जढकयण आमोजना  

प्रदेश नॊ. २ ङ्जवङ्झबङ्ङ ३,५६,०० 

   जम्भा ६,३०,०० 
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२.२) प्रदेशफाट सशति अनङ्टदानभा सॊचारन हङ्टन ेकामिक्रभ/आमोजना 

२.२.१) फ.उ.शी.नॊ. 3080010४ याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ     (रु रािभा) 
प्रदेश ङ्ञजपरा ङ्जक्रमाकराऩ यकभ  

प्रदेश नॊ. १ भोयङ नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

६५ 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

६० 

फागभती प्रदेश भकवानऩङ्टय नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

८० 

गण्डकी प्रदेश कास्की नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

८० 

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश रुऩन्त्देही नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

८० 

कणािरी प्रदेश सङ्टिेत नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

१,२० 

सङ्टदूयऩङ्ञिभभ 
प्रदेश 

कैरारी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो/सौमि ऊजाि/वामङ्ट ऊजाि/ङ्झभनी ङ्झग्रड/साना जरङ्जवद्यङ्टत) 

१,१० 

  जम्भा ५,९५ 
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२.३) स्थानीम तहफाट सशति अनङ्टदानभा सॊचारन हङ्टन ेकामिक्रभ/आमोजना 
२.३.१) फ.उ.शी.ङ्झनॊ. ३०८००१०4 याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ             (रु रािभा) 

प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ पङ्ट ङङ्झरङ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ आठयाई ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ पक्ताङरङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ ङ्झभक्वािोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ भेङ्चयङदेन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ भैवािोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ ऩाङ्झथबया मारवयक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ ङ्झसङ्छदरवा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ ङ्झसयीजङ्घा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय ङ्जपङ्छदभ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय कङ्ट म्भामक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय तङ्टम्वेवा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय पारेरङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय पापगङ्टनन्त्द 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय ङ्झभक्राजङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय माङवयक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय ङ्जहङ्झरहाङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ ईराभ नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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२.३.१) फ.उ.शी.ङ्झनॊ. ३०८००१०4 याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ             (रु रािभा) 
प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

प्रदेश नॊ. १ इराभ देउभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ भाई नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ सूमोदम 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ च ङ्टराच ङ्टरी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ पाकपोकथङ्टभ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ भाईजोगभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ भाङसेफङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ योङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ इराभ सन्त्दकऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा िाॉदवायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा धभिदेवी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा ऩाॉचिऩन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा भादी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा ङ्ञचङ्ञचरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा बोटिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा भकारङ्ट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा सबाऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा ङ्झसरीचोङ नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 10 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ म्माङरङ्टङ 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ रारीगङ्टयाॉस 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ आठयाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ छथय गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ पेदाऩ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ भेन्त्छमामेभ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा धनकङ्ट टा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा ऩाङ्ञिवास 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा भहारक्ष्भी  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा शङ्जहदबङू्झभ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा चौङ्झफसे गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा छथय जोयऩाटी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा साॉग ङ्टयीगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय बोजऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय षडानन्त्द 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय अरुण गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय आभचोक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय टमाम्केभैमङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय ऩौवादङ्टङ्मा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय याभप्रसाद याई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय सापऩाङ्झसङ्झरछो 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय हतङ्टवागढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ ङ्छदके्तर रुऩाकोट 
भझङ्टवागढी  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ हरेसी त ङ्टवाच ङ्टङ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ ऐसेरङ्टिकि  
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ केङ्जऩरासगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ िोटेहाङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ जन्त्तेढङ्टॊगा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ ङ्छदप्र ङ्टङ च ङ्टइच ङ्टम्भा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ यावा वेसी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ वयाहऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ साकेरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट सोरङ्टदङ्टधकङ्ट ण्ड  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट िङ्टम्वङ्ट ऩासाङपहाभङ्ट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट भाप्म दङ्टधकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट थङ्टरङ्टङ दङ्टधकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट नेचासपमान 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट भहाकङ्ट रङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट ङ्झरिङ्टङ्जऩके 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट सोताङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा ङ्झसङ्जर्द्चयण 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा ङ्ञिजीदेम्वा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा चम्ऩादेवी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा ङ्ञचशॊिङ्टगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा भानेबञ्माङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा ङ्झरिङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा सङ्टनकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय कटायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय चौदण्डीगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय ङ्झरमङ्टगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय फेरका 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय उदमऩङ्टयगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय ताप्री गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय यौताभाई नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङ 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा अजङ्टिनधाया  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा कन्त्काई  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा गौयादह 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा दभक नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा ङ्जवतािभोड 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा बरऩङ्टय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा भेचीनगय  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा ङ्ञशवसताऺी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा कचनकवर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा कभर गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा गौङ्चयगॊज 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा झाऩा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा फाह्रदशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा फङ्टर्द्शाङ्ञन्त्त 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ झाऩा हङ्ञपदफायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ ङ्जवयाटनगय 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ उरािफायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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प्रदेश नॊ. १ भोयङ ऩथयी शङ्झनिये 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ फेरवायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ यॊगेरी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ यतङ्टवाभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ रेटाङ नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ सङ्टनवषॉ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ सङ्टन्त्दयहयैचा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ कटहयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ कानेऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ केयाफायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ ग्राभथान 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ जहदा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ धनऩारथान 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ फङ्टढीगॊगा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ ङ्झभक्राजङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी इटहयी उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी धयान उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी इनरुवा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी दङ्टहवी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी फयाह  ऺेर 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी याभधङ्टनी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी कोशी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी गढी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी देवानगञ्ज 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी फजङ्टि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी बोक्राहा नयङ्झसॊह 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी हङ्चयनगय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी कञ्चनरुऩ  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी िडक नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी डाक्नेश्वयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी याजङ्जवयाज 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी फोदेफयसाईन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी शम्ब ङ्टनाथ  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी सङ्टरुगाॊ नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी हनङ्टभाननगय 
कॊ काङ्झरनी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी सद्ऱकोशी  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी अग्नीसाइय नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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कृष्णासवयन 
गाउॉऩाङ्झरका 

च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी ङ्झछङ्ङभस्ता 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी ङ्झतयहङ्टत 
गाउॊऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी ङ्झतराठीकोईराडी 
गाउॊऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी ङ्झफष्णङ्टऩ ङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी याजगढ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी भहादेवा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी रुऩनी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी फरान-ङ्जवहङ्टर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा कपमाणऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा गोरफजाय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा धनगढीभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा ङ्झभचैमा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा रहान नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा ङ्झसयहा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा सङ्टिीऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा कजिन्त्हा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा अनिभा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा औयही गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा नयहा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 

च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा नवयाजऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा फङ्चयमायऩट्टी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा बगवानऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा रक्ष्भीऩङ्टय ऩतायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा सिङ्टवानान्त्कयकट्टी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा जनकऩङ्टयधाभ 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा ङ्ञऺयेश्वयनाथ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा गणेशभान–चायनाथ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा धनङ्टषाधाभ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा नगयाइन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा ङ्झभङ्झथरा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा ङ्जवदेह नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा सफैरा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा शङ्जहदनगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा कभरा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा ङ्झभङ्झथरा ङ्जवहायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा हॊसऩङ्टय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा औयही गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा जनकनङ्ञन्त्दनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा फटेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा भङ्टङ्ञिमाऩङ्जट्ट 
भङ्टसहयङ्झभमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा रक्ष्भीङ्झनमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा धनौजी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी गौशारा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी जरेश्वय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी फङ्छदिफास 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी औयही 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी फरवा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी बॉगाहा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी भङ्जटहानी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी भनया ङ्झससवा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी याभगोऩारऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी रोहयऩट्टी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी एकडाया 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी ङ्जऩऩया गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी भहोत्तयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी सम्सी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी सोनभा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही ईश्वयऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही गोडैटा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही भरॊगवा  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही रारफन्त्दी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही फयहथवा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही फरया नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही फागभती 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही हङ्चयवन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही हङ्चयऩङ्टवाि 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही कङ्झफरासी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही चक्रघट्टा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही चन्त्रनगय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही धनकौर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही िह्मऩङ्टयी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. २ सरािही याभनगय 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही ङ्जवष्णङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही फसफयीमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही कौडेना 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ सरािही ऩसाि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट गरुडा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट गौय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट चन्त्रऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट ईशनाथ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट कटहयीमा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट गढीभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट गजङ्टया नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट देवाही गोनाही 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट ऩयोहा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट पतङ्टवा ङ्जवजमऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट फौधीभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट भाधवनायामण 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट भौराऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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प्रदेश नॊ. २ यौतहट याजऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट वनृ्त्दावन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट याजदेवी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट दङ्टगािबगवती 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट मभङ्टनाभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया करैमा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ङ्ञजतऩङ्टय-ङ्झसभया 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया कोपहवी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ङ्झनजगढ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया भहागढीभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ङ्झसम्रौनगढ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ऩचयौता 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया आदशि कोटावर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया कयैमाभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया देवतार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ऩयवानीऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया प्रसौनी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया पेटा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ फाया फायागढी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
प्रदेश नॊ. २ फाया सङ्टवणि गाॉउऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 

च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
8 

प्रदेश नॊ. २ फाया ङ्जवश्राभऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि वीयगञ्ज 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ऩोिङ्चयमा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ऩसािगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि फहङ्टदयभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ङ्झछऩहयभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि जगयनाथऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि धोफीनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ऩकाहा भैनऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ऩटेवाि सङ्टगौरी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ङ्झफन्त्दफाङ्झसनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि सिङ्टवा प्रसौनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ठोयी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि काङ्झरकाभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि ङ्ञजयाबवानी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती दोरिा ङ्ञजयी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा ङ्झबभेश्वय  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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फाग्भती दोरिा काङ्झरन्त्चोक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा गौयीशङ्कय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा ताभाकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा वैतेश्वय गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा भेरङ्टङ्ग गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा ङ्जवगङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती दोरिा शैरङ्टङ्ग गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

फाग्भती याभेछाऩ भन्त्थरी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ याभेछाऩ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ उभाकङ्ट ण्ड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ िाॉडादेवी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ गोकङ्ट रगङ्गा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ दोयम्फा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ ङ्झरिङ्ट ताभाकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती याभेछाऩ सङ्टनाऩङ्झत 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी कभराभाई 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी दङ्टधौरी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी गोरन्त्जोय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी घ्माङरेि नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी तीनऩाटन 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी ङ्जपक्कर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी सङ्टनकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टरी हङ्चयहयऩङ्टयगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक धङ्टङ्झरिेर 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक नभोफङ्टर्द् 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक ऩनौती नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक ऩाॊचिार 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक फनेऩा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक भण्डनदेउऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक िानीिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक चौंयीदेउयारी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक तेभार गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक फेथानचोक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक ब ङ्टम्रङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक भहाबायत 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काभ्रऩेरान्त्चोक योशी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक चौताया 
सागाचोकगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक भेरम्ची 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक वाह्रङ्जवसे 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ईन्त्रावती 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक जङ्टगर गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ऩाॉचऩोियी 
थाङऩार 

गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फरेपी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक बोटेकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ङ्झरसॊिङ्टऩािय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक सङ्टनकोशी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक हेरम्फङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती यसङ्टवा उत्तयगमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती यसङ्टवा काङ्झरका 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती यसङ्टवा गोसाईंकङ्ट ण्ड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती यसङ्टवा नौकङ्ट ण्ड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती यसङ्टवा आभाछोङ्छदङभो 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ङ्जवदङ्टय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
फाग्भती नङ्टवाकोट फेरकोटगढी 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ककनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ङ्जकस्ऩाङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट तादीगाउॉ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट तायकेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट दङ्टप्चेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ऩञ्चकन्त्मा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ङ्झरिङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट ङ्ञशवऩङ्टयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती नङ्टवाकोट सङ्टमिगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ धङ्टनीफेंसी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ नीरकण्ठ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ िङ्झनमाफास 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ गङ्गाजभङ्टना 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ गजङ्टयी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ गपछी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ ज्वाराभूिी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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फाग्भती धाङ्छदङ ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ थाके्र गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ नेरावती डफजोङ्ग 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ फेनीघाट योयाङ्ग 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ रुवी भ्मारी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती धाङ्छदङ ङ्झसर्द्रेक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन बयतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन काङ्झरका 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन िैयहनी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन भाडी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन यत्ननगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन याद्ऱी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती ङ्ञचतवन इच्छाकाभना 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय हेटौंडा उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय थाहा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय ईन्त्रसयोवय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय कैराश 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय फकैमा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय फाग्भती नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 



ऊजाि ऺेर  आ.व. २०७८/७९ को वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ 

43 

 

२.३.१) फ.उ.शी.ङ्झनॊ. ३०८००१०4 याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ             (रु रािभा) 
प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
फाग्भती भकवानऩङ्टय ङ्झबभपेदी 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय भकवानऩङ्टयगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय भनहयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती भकवानऩङ्टय याङ्ञक्सयाङ्ग 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती बक्तऩङ्टय चाॉग ङ्टनायामण 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती बक्तऩङ्टय बक्तऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती बक्तऩङ्टय भध्मऩङ्टय ङ्झथभी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती बक्तऩङ्टय सूमिङ्जवनामक 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय रङ्झरतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय गोदावयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय भहारक्ष्भी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय कोन्त्ज्मोसोभ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय फाग्भती 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती रङ्झरतऩङ्टय भहाङ्कार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ काठभाण्डौं 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ कागेश्वयी–भनोहया 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ कीङ्झतिऩ ङ्टय  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ गोकणेश्वय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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फाग्भती काठभाडौ चन्त्राङ्झगयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

फाग्भती काठभाडौ टोिा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ तायकेश्वय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ दङ्ञऺणकारी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ नागाजङ्टिन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ फङ्टढाङ्झनरकण्ठ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

फाग्भती काठभाडौ शॊियाऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा गोयिा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा ऩारङ्टङटाय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा अङ्ञजयकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा आरूघाट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा गण्डकी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा च ङ्टभनङ्टव्री 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा धाचे गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा ङ्झबभसेनथाऩा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा शङ्जहद रिन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा ङ्झसयानचोक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी गोयिा फायऩाक सङ्टङ्झरकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी रभजङ्टङ फेसीशहय नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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नगयऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
गण्डकी रभजङ्टङ भध्मनेऩार 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ याईनास 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ सङ्टन्त्दयफजाय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ कव्रासोथाय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ दङ्टधऩोियी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ दोदॊ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी रभजङ्टङ भस्मािङदी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ बानङ्ट नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ ङ्झबभाद 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ व्मास नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ शङ्टक्रागण्डकी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ आॉफङ्टिैयेनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ ऋङ्जषङ्ग गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ देवघाट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ म्माग्दे गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी तनहङ्टॉ फङ्ञन्त्दऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी कास्की ऩोिया 
भहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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गण्डकी कास्की अङ्ङऩूणि 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी कास्की भाछाऩङ्टछे्र 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी कास्की भादी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी कास्की रूऩा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी भनाङ चाभे गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भनाङ नाऩाि ब ङ्टङ्झभ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भनाङ नासों गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भनाङ भनाङ ङ्छदछ माङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भङ्टस्ताङ घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भङ्टस्ताङ थासाङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भङ्टस्ताङ रो-घेकय 
दाभोदयकङ्ट ण्ड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भङ्टस्ताङ रोभन्त्थाङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी भङ्टस्ताङ वाह्रगाउॉ भङ्टङ्ञक्तऺेर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

गण्डकी ऩवित कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी ऩवित परेवास 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी ऩवित जरजरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी ऩवित ऩैमूॊ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी ऩवित भहाङ्ञशरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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गण्डकी ऩवित भोदी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी ऩवित ङ्जवहादी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा गपमाङ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा चाऩाकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा ऩङ्टतरीफजाय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा बीयकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा वाङ्झरङ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा अजङ्टिनचौऩायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा आॉङ्झधिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा कारीगण्डकी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा पेदीिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा ङ्जवरुवा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी स्मारजा हङ्चयनाश 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी फेनी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी अङ्ङऩूणि 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी धवराङ्झगयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी भॊगरा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी भाङ्झरका 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी म्माग्दी यघङ्टगॊगा नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
गण्डकी फागङ्टरङ गपकोट 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ जैङ्झभनी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ ढोयऩाटन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ फाग्रङ्टङ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ काठेिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ तभानिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ तायािोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ ङ्झनसीिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ वङ्जढगाड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी फागङ्टरङ फयेङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

कावासोती 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

गैंडाकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

देवच ङ्टरी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

भध्मङ्जवन्त्दङ्ट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

फौदीकारी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी फङ्टङ्झरङटाय नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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(फदिघाट सङ्टस्ता 
ऩूवि) 

गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

ङ्झफनमी ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

गण्डकी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩूवि) 

हङ्टप्सेकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

फदिघाट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

याभग्राभ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

सङ्टनवर 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

सङ्टस्ता गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

ऩापहीनन्त्दन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

प्रताऩऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता 

ऩङ्ञिभ) 

सयावर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही फङ्टटवर 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ङ्झतरोत्तभा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही देवदह 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्वनी साॊस्कृङ्झतक 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ङ्झसर्द्ाथिनगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही सैनाभैना 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ओभसङ्झतमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही कन्त्चन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही कोटहीभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही गैडहवा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही भचिवायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही भामादेवी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही योङ्जहणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही शङ्टर्द्ोधन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही सम्भयीभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ङ्झसमायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट कङ्जऩरवस्तङ्ट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट कृष्णनगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट फाणगॊगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट फङ्टर्द्ब ङ्टभी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट भहायाजगञ्ज 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञशवयाज 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट भामादेवी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट मसोधया 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्जवजमनगय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट शङ्टर्द्ोधन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा तानसेन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा याभऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा ङ्झतनाउ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा ङ्झनस्दी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा ऩूवििोरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा फगनासकारी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा भाथागढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा यम्बा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा ङ्चयब्दीकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा यैनादेवी छहया 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ब ङ्टङ्झभकास्थान 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ङ्ञशतगॊगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची सङ्ञन्त्धिकि  
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची छरदेव 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ऩाङ्ञणनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची भारायानी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी भङ्टङ्झसकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी येसङ्टॊगा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

9 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी इस्भा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी कारीगण्डकी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी गङ्टपभीदयफाय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी चन्त्रकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी छरकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी भदाने गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी भाङ्झरका 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी रुरु गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी सत्मवती 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ (ऩूवॉ 
बाग) 

ऩङ्टथा उत्तयगॊगा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ (ऩूवॉ 
बाग) 

बभेू गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ (ऩूवॉ 
बाग) 

ङ्झसस्ने गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा योपऩा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा थवाङ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा ऩङ्चयवतिन 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा भाडी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा रुन्त्टीगढी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा रङ्टङग्री गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा गॊगादेव 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा सङ्टनछहयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान प्मूठान 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान स्वगिद्रायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ऐयावती 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान गौभङ्टिी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ङ्ञझभरुक 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान नौफङ्जहनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान भपरयानी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान भाण्डवी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान सरुभायानी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ घोयाही 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ तङ्टपसीऩङ्टय 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 
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रङ्टङ्ञम्फनी दाङ रभही नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ गढवा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ दॊगीशयण 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ फॊगराच ङ्टरी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ फफई गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ याजऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ याद्ऱी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ शाङ्ञन्त्तनगय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके नेऩारगञ्ज 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके कोहरऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके िजङ्टया गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके जानकी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके डङ्टडङ्टवा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके नयैनाऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके फैजनाथ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके याद्ऱीसोनायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा गङ्टरङ्चयमा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा ठाकङ्ट यफाफा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा फाॉसगढी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 8 
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नगयऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा भधङ्टवन 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा याजाऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा फायफङ्छदिमा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा गेरुवा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा फढैमातार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) आठङ्झफसकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) चौयजहायी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) भङ्टङ्झसकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) फाॉङ्जपकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ) सानीबेयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान फागचौय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान फनगाॉड कङ्ट ङ्जऩण्डे 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान शायदा नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान कऩङ्टयकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान काङ्झरभाटी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान कङ्ट भाि 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान छरेश्वयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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कणािरी सपमान ङ्झसर्द् कङ्ट भाि 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सपमान दाभाि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा ठूरीबेयीनगयऩाङ्झर
का 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी डोपऩा ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी डोपऩा काईके 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा छाकाि ताङसोङ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा जगदङ्टपरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा डोपऩो फङ्टर्द् 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा भङ्टड्केच ङ्टरा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी डोपऩा शे पोक्सङ्टन्त्डो 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा चन्त्दननाथ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी जङ्टम्रा कनकासङ्टन्त्दयी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा गङ्टङ्छठचौय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा तातोऩानी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा ङ्झतरा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा ऩातायासी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा ङ्झसॊजा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जङ्टम्रा ङ्जहभा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 10 
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च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
कणािरी भङ्टगङ्ट छामाॉनाथ याया 

नगयऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी भङ्टगङ्ट ित्माड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी भङ्टगङ्ट भङ्टगङ्टभकाभाियोंग 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी भङ्टगङ्ट सोरु गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा अदानच ङ्टरी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा िाऩङ्टिनाथ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा चॊिेरी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा ताॉजाकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा नाम्िा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा सकेगाड 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी हङ्टम्रा ङ्झसभकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी काङ्झरकोट िाॉडाचक्र 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी काङ्झरकोट ङ्झतरागङ्टपा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी काङ्झरकोट यास्कोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

12 

कणािरी काङ्झरकोट शङ्टब काङ्झरका 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी काङ्झरकोट नयहङ्चयनाथ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी काङ्झरकोट ऩचारझयना 
गाउॉऩङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी काङ्झरकोट ऩराता गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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कणािरी काङ्झरकोट भहावै गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी काङ्झरकोट साङ्ङी ङ्झरवेणी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट छेडागाड 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट नरगाड 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट बेयीभाङ्झरका 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट कङ्ट से गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट जङ्टनीचाॉदे 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट फायेकोट 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी जाजयकोट ङ्ञशवारम 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि आठफीस 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि चाभङ्टण्डा ङ्झफन्त्रासैनी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि दङ्टपरङ्ट नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि नायामण 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि ठाॉटीकाॉध 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि डङ्टॊगेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि नौभङ्टरे गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि बगवतीभाई 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी दैरेि बैयवी गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 10 
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च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
कणािरी दैरेि भहाफङ्ट गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 

च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
10 

कणािरी सङ्टिेत गङ्टबािकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत ऩञ्चऩङ्टयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत बेयीगॊगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत रेकफेसी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत फीयेन्त्रनगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत ङ्ञचङ्गाड गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत चौकङ्ट न ेगाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत फयाहतार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

कणािरी सङ्टिेत ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया ङ्झरवेणी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया फङ्झडभाङ्झरका 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया फङ्टढीगॊगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया फङ्टढीनन्त्दा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया गौभङ्टर गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया िद्ऱड छेडेदह 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया जगङ्ङाथ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया स्वाभीकाङ्झतिक 
िाऩय गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फाजङ्टया ङ्जहभारी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ जमऩथृ्वी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ फङ्टॊगर नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ साईऩार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ केदायस्मङ्टॉ 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ िद्ऱडछाङ्ङा 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ छङ्झफसऩाङ्झथबया 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ तारकोट 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ थराया गाॉउऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ दङ्टगािथरी 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ भष्टा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ ङ्जवत्थडङ्ञचय 
गाॉउऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फझाङ सूभाि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी ङ्छदऩामर ङ्झसरगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी ङ्ञशिय नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी आदशि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी के.आई.ङ्झसॊ. 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी जोयामर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

8 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी ऩूवॉचौकी नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 10 
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गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी फडीकेदाय 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी फोगटान पङ्ट ङ्झडसर 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डोटी सामर गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ कभरफजाय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ ऩॊचदेवर ङ्जवनामक 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ भॊगरसेन 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ साॉपेवगय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ चौयऩाटी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ ढकायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ तङ्टभाििाॉद 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ फाङ्ङीगढी जमगढ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ भेपरेि 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ अछाभ याभायोशन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा भहाकारी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा शैपमङ्ञशिय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा अङ्जऩङ्जहभार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा दङ्टहङ्टॉ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा नौगाड गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा व्माॉस गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा भाभाि गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा भाङ्झरकाजङ्टिन 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा रेकभ गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी दशयथचन्त्द 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी ऩाटन नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी ऩङ्टचौडी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी भेरौरी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी डीरासैनी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी दोगडाकेदाय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी ऩॊचेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी ङ्ञशवनाथ 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी ङ्झसगास 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ फैतडी सङ्टनिमा गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया अभयगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया ऩयशङ्टयाभ 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया अजमभेरु 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया आङ्झरतार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया गन्त्माऩधङ्टया नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 10 
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प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

गाउॉऩाङ्झरका च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 
सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया नवदङ्टगाि 

गाउॉऩाङ्झरका 
नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ डॉडेरधङ्टया बागेश्वय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय कृष्णऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय ऩङ्टनवािस 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय फेदकोट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय फेरौयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय ङ्झबभदत्त 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय भाहाकारी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय शङ्टक्रापाॉट 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय फेरडाॉडी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय रारझाडी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी धनगढी 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी गोदावयी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी गौयीगॊगा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी घोडाघोडी 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी ङ्जटकाऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी बजनी नगयऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी रङ्ञम्कच ङ्टहा 
नगयऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 
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२.३.१) फ.उ.शी.ङ्झनॊ. ३०८००१०4 याङ्जष्डम ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाि कामिक्रभ             (रु रािभा) 
प्रदेश ङ्ञजपरा स्थानीम तह कामिक्रभ/आमोजना यकभ 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी कैरायी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी च ङ्टये गाउॉऩाङ्झरका नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी जानकी 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी जोशीऩङ्टय 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी फदिगोङ्चयमा 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ कैरारी भोहन्त्मार 
गाउॉऩाङ्झरका 

नवीकयणीम ऊजाि प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/ङ्जवद्यङ्टतीम 
च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो/सौमि ऊजाि) 

10 

जम्भा    65,02 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ऺेरतपि को कामिक्रभ तथा फजेट 

३.१) सॊघफाट सॊचाङ्झरत कामिक्रभ/आमोजनाहरु        

क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 30802011 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबाग सफै सफै    5,752  
2 30802101 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामिक्रभ सफै ङ्झफङ्झबङ्ङ    1,897  
3 30802102 जरवामङ्ट प्रकोऩ सभङ्टत्थान ङ्झनभािण आमोजना फागभती काठभाण्डौ    1,031  
4 30803011 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग फागभती रङ्झरतऩङ्टय        23  
5 30803101 ङ्झसॊचाइ सॊस्थागत ङ्जवकास कामिक्रभ फागभती रङ्झरतऩङ्टय      794  
6 30803102 ङ्झसॊचाइ तथा जरस्रोत व्मवस्थाऩन आमोजना 

(ङ्झसॊचाइ ) 
फागभती रङ्झरतऩङ्टय 116  

7 30803103 ङ्झसॊचाइ सॊबाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणस्तय 
कामिक्रभ 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झफङ्झबङ्ङ    1,948  

8 30803104 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन कामिक्रभ १, २, रङ्टङ्ञम्फनी, 
फागभती 

भोयङ्ग, ऩसाि, 
फाॉके,  

रङ्झरतऩङ्टय 

     292  

9 30803105 सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेर आमोजना १, २, फागभती ङ्झफङ्झबङ्ङ    3,017  
10 30803106 नदी ङ्झनमन्त्रण सफै ङ्झफङ्झबङ्ङ   37,179  
11 30803107 जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण प्रङ्जवङ्झध ऩङ्चयमोजना फागभती ङ्झफङ्झबङ्ङ      895  
12 30803108 बायतीम अनङ्टदान सहमोगभा सॊचाङ्झरत नदी 

ङ्झनमन्त्रण आमोजनाहरु  
२, रङ्टङ्ञम्फनी ङ्झफङ्झबङ्ङ    6,632  

13 30803109 भभित सॊबाय आमोजनाहरु २, फागभती, 
गण्डकी, रङ्टङ्ञम्फनी, 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ 

ङ्झफङ्झबङ्ङ    3,546  

14 30803110 फहृत सयकायी ङ्झसॊचाई मोजनाको ऩङ्टनस्थािऩना तथा 
व्मवस्थाऩन हस्तान्त्तयण 

२, फागभती, 
गण्डकी, रङ्टङ्ञम्फनी 

ङ्झफङ्झबङ्ङ    3,530  

15 30803111 फागभती ङ्झसॊचाइ आमोजना २ सरािही, 
यौतहट, 

फाया, धनङ्टषा, 
भहोत्तयी 

   8,074  

16 30803112 फफई ङ्झसॊचाइ आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा   14,165  
17 30803113 भहाकारी ङ्झसॊचाइ आमोजना (कन्त्चनऩङ्टय) सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चन्त्ऩङ्टय   12,247  
18 30803114 सङ्टन्त्सयी भोयङ ङ्झसॊचाइ आमोजना (तेस्रो) १ सङ्टनसयी य 

भोयॊग 
   6,610  

19 30803115 प्रगङ्ङा तथा फड्काऩथ  ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग    3,365  
20 30803116 ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके   15,233  
21 30803117 ऩारङ्टङटाय- कङ्ट ण्डङ्टटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना गण्डकी गोयिा      757  
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क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
22 30803118 टाय - फजाय सॊयऺण कामिक्रभ (इन्त्रावती फगय 

कोङ्चयडोय  सभेत) 
१, गण्डकी, 
कणािरी, 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

झाऩा, ऩवित, 
म्माग्दी, 
फझाङ्ग, 
डोपऩा 

   2,400  

23 30803119 यानी जभया  कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ आमोजना ( प्रणारी 
आधङ्टङ्झनकीकयण सभेत) 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी   23,037  

24 30803120 बेयी - ववई  डाइबसिन फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना कणािरी सङ्टिेत   30,406  
25 30803121 प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ फाढी जोङ्ञिभ ब्मवस्थाऩन  

आमोजना (PRBFRMP) 
1, 2, फागभती, 

रङ्टङ्ञम्फनी, 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

ङ्झफङ्झबङ्ङ   13,147  

26 30803122 ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड) १, २, फागभती ङ्झफङ्झबङ्ङ      182  
27 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ 1, 2, फागभती, 

रङ्टङ्ञम्फनी,सङ्टदूयऩङ्ञिभ 
ङ्झफङ्झबङ्ङ   23,158  

28 30803124 सङ्टनकोशी भङ्चयन डाईबसिन फहङ्टउद्देङ्ञशम आमोजना फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी   24,452  
29 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाई आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग    3,261  
30 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ सफै ङ्झफङ्झबङ्ङ    8,950  
31 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाई ङ्जवषशे कामिक्रभ सफै ङ्झफङ्झबङ्ङ    8,778  
32 30803148 ऩङ्टवॉ याद्ऱी रोथय- सौयाहा कङ्ञरक्रट डाइक ङ्झनभािण 

आमोजना 
फागभती ङ्ञचतवन      100  

33 30803154 जरस्रोत सॊयऺण आमोजना फागभती रङ्झरतऩङ्टय        20  
34 30804101 जरस्रोत अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास केन्त्र फागभती रङ्झरतऩङ्टय     1,313  
35 30881011 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 1, 2, फागभती, 

रङ्टङ्ञम्फनी, 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

ङ्झफङ्झबङ्ङ       377  

  जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ (ऩूॉजीगत) जम्भा   266,684  
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३.1.1) फ.उ.शी.नॊ. 30802011 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबाग    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ऩापऩा य उदमऩङ्टयभा याडाय उऩकयण जडान, ऩूवािधाय ङ्झनभािण 1,रङ्टङ्ञम्फनी उदमऩङ्टय, ऩापऩा 1270 
2 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबाग फफयभहरभा x-band Radar जडान फागभती काठभाण्डौ 104.35 
3 स्वचाङ्झरत जरभाऩन केन्त्र अऩग्रडेीङ तथा स्थाऩना फागभती काठभाण्डौ, 

रङ्झरतऩङ्टय, 
बक्तऩङ्टय 

40 

4 ङ्जहभ तथा ङ्जहभनदी अनङ्टगभन नेटवकि का म्मानङ्टअर केन्त्रहरुराई 
स्वचाङ्झरत केन्त्रहरु अऩग्रङे्झडङ 

1, 
फागभती, 
गण्डकी, 
कणािरी 

सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, 
दोरिा, यसङ्टवा, 
कास्की, डोपऩा, 
हङ्टम्रा, जङ्टम्रा 

500 

5 ङ्जहभतार ङ्जवष्पोटन जोङ्ञिभ न्त्मूनीकयण 1 दोरिा, 
सॊिङ्टवासबा, 
सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट  

120 

6 अङ्ङऩूणि फेस क्माम्ऩ ऩदभागि, कास्कीभा ङ्जहभऩङ्जहयो ऩूविसूचना प्रणारी 
ङ्झडजाइन 

गण्डकी कास्की 50 

7 कणािरी य नायामणी नदी फेङ्झसनभा फाढी ऩूवािन ङ्टभान प्रणारी स्थाऩना गण्डकी, 
रङ्टङ्ञम्फनी, 
कणािरी 

नवरऩयासी, 
गोयिा, रभजङ्टङ, 
तनहङ्ट, कास्की, 
स्मारजा, फङ्छदिमा,  
कैरारी, सङ्टिेत, 
जाजयकोट, 
दैरेि 

259.9 

8 Bathymetric and topographic surveying of lakes( याया तार, 
भङ्टगङ्ट ) 

कणािरी भङ्टगङ्ट 66 

9 प्रदेश २ रगामत तयाईका नङ्छद तटीम ऺेर य शहयी ऺेरभा फाढी 
ऩूवािन ङ्टभान केन्त्र सॊजार ङ्जवस्ताय 

1, 2 सद्ऱयी, धनङ्टषा, 
झाऩा, फाया, 
ऩसाि, यौतहट 

108 

10 भौसभ भाऩन सेन्त्सयहरु/ उऩकयणहरु भभित तथा टेस्ट गनि 
Advanced Maintenace Platform 

फागभती काठभाण्डौं 65 

11 याजङ्जवयाज य याभेछाऩ ङ्ञस्थत एअयऩोटिका AWS Station 

Upgradation 
2, फागभती सद्ऱयी, 

काठभाण्डौं 
150 

12 गॉहङ्ट वारीको राङ्झग कृङ्जष-भौसभ Sensitivity Analysis तथा 
Product Devevelopment Framework 

5 रुऩन्त्देङ्जह, 
कङ्जऩरवस्तङ्ट 

20 

13 सातै प्रदेशभा जोङ्झडएका भङ्टख्म याजभागिहरुभा क्रभस याजभागि भौसभ 
ऩङ्टवािन ङ्टभान तथा ऩूविसूचना प्रणाङ्झर जडानका राङ्झग उऩकयण िङ्चयद, 
सफ्टवेमय ङ्झनभािण, उऩकयण सङ्टयऺा तथा ङ्जवकास 

सफै ऩूवि ऩङ्ञिभ 
याजभागिका 
ङ्ञजपराहरु 

87.5 
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३.1.1) फ.उ.शी.नॊ. 30802011 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबाग    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
14 तयाइका ङ्ञजपराहरुभा Fog/Coldwave/Heat wave सम्फङ्ञन्त्ध सेवा 

स्तयोङ्ङङ्झत गनि उऩकयण िङ्चयद, सफ्टवेमय ङ्झनभािण तथा ङ्जवकास 
2, 
फागभती, 
रङ्टङ्ञम्फनी 

तयाईका 
ङ्ञजपराहरु 

80 

15 अन्त्म कामिक्रभहरु सफै सफै २८३१ 
 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबागको जम्भा ५७५२ 

 

३.1.2) फ.उ.शी.नॊ. 30802101 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामिक्रभ   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामािरम, धयान सङ्टनसयी 1,२ सफै ४७४.२४ 
2 नायामणी फेङ्ञशन ङ्जपपड कामािरम ङ्ञचतवन फागभती,२ सफै ११६.३५ 
3 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामािरम, ऩोिया कास्की गण्डकी सफै ३८१.३२ 
4 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामािरम, बैयहवा रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी सफै ३४४.८९ 
5 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामािरम, कोहरऩङ्टय फाॉके कणािरी, 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ 
सफै ४५७.४ 

6 भहाकारी फेङ्ञशन ङ्जपपड कामािरम कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ सफै १२२.८ 
 जर तथा भौसभ ङ्जवऻान कामिक्रभको जम्भा १८९७ 

 

३.1.३) फ.उ.शी.नॊ. 30802102 जरवामङ्ट प्रकोऩ सभङ्टत्थान ङ्झनभािण आमोजना   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 जरवामङ्ट प्रकोऩ सभङ्टत्थान ङ्झनभािण आमोजना फागभती काठभाण्डौ १०३१ 

 

३.1.४) फ.उ.शी.नॊ. 30803011 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग फागभती रङ्झरतऩङ्टय २३ 

 

३.1.५) फ.उ.शी.नॊ. 30803101 ङ्झसॊचाइ  सॊस्थागत ङ्जवकास कामिक्रभ   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ङ्झसॊचाइ सॊस्थागत ङ्जवकास कामिक्रभ फागभती रङ्झरतऩङ्टय ७९४ 

 

३.1.६) फ.उ.शी.नॊ. 30803102 ङ्झसॊचाइ  तथा जरस्रोत व्मवस्थाऩन आमोजना   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ङ्झसॊचाइ  तथा जरस्रोत व्मवस्थाऩन आमोजना फागभती रङ्झरतऩङ्टय ११६ 
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३.1.7) फ.उ.शी.नॊ. 30803103 ङ्झसॊचाइ सॊबाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणस्तय कामिक्रभ 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ङ्झसॊचाइ सॊबाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणस्तय कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टय 

(केन्त्र) 
फागभती रङ्झरतऩङ्टय ६८०.९३ 

2 कारी गण्डकी ङ्झतनाउ डाइबसिन फहङ्टदेश्मीम आमोजना  रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा, 
रुऩन्त्देही 

३४० 

3 तभोय ङ्ञचस्माङ्ग डाइबसिन वहङ्टउदेश्मीम आमोजना १ धनकङ्ट टा, 
झाऩा, भोयङ्ग 

२४० 

4 भाडी-दाॊग डाइबसिन फहङ्टउद्देश्म आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा, दाॊग १०० 
5 सङ्टनकोङ्ञश कभरा वहङ्टउद्यश्मीम डाइबसिन आमोजना २ ङ्झसयाहा, धनङ्टषा २० 
6 याद्ऱी कङ्जऩरवस्तङ्ट  डाइबसिन वहङ्टउदेश्मीम आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग, 

कङ्जऩरफस्तङ्ट 
२० 

7 सङ्टनकोशी-३ ड्दाभ २ ङ्झसयहा, धनङ्टषा २० 
8 ऩाॉचिार उऩत्मका एकीकृत जरश्रोत  व्मवस्थाऩन आमोजना फागभती काभ्र े ९० 
9 जयेिोरा ङ्झभरङ्झभरे ङ्झसॊचाई ड्दाभ, छरदेव रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची ३० 
10 नौराऩानी ङ्झसॊचाइ ड्दाभ, स.न.ऩा. ९ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची २७.५० 
11 सङ्टनसयी िोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना १ सङ्टनसयी २० 
12 सङ्टऩादेउयारी ङ्झसॊचाई ड्दाभ, स.न.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची ३० 
13 जरजरा फाॉध, जरजरा गा.ऩा.-६, गण्डकी ऩवित ३० 
14 कऩयकट्टी तार जरबयण तथा उऩमोग, फङ्ट.उ.न.ऩा. १४, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही २४९.५७ 
15 ऩड्डा तार जरबयण तथा उऩमोग, दाॊङ रङ्टङ्ञम्फनी दाॊङ ५० 

 ङ्झसॊचाइ सॊबाव्मता अध्ममन तथा ङ्झनभािण गङ्टणस्तय कामिक्रभको जम्भा  १९४८ 
 

३.1.8) फ.उ.शी.नॊ.30803104 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन कामिक्रभ   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन ङ्झडङ्झबजन भोयङ १ भोयङ्ग ४५ 
2 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन ङ्झडङ्झबजन ऩसाि २ ऩसाि ५१ 
3 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन ङ्झडङ्झबजन फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके ४६ 
4 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय १५० 

 माङ्ञन्त्रक व्मवस्थाऩन कामिक्रभको जम्भा   २९२ 
 

३.1.9) फ.उ.शी.नॊ. 30803105 सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सभङ्टदाम व्मवस्थीत ङ्झसङ्ञचत कृङ्जष ऺेर आमोजना  फागभती रङ्झरतऩङ्टय २०४२ 
2 प्रणारी तथा एङ्जककृत फारी, जर व्मवस्थाऩन कामिक्रभ  फागभती रङ्झरतऩङ्टय ६२५ 
3 ङ्झसॊचाइ  सॊस्थागत ङ्जवकास आमोजना   फागभती रङ्झरतऩङ्टय ३५० 

 सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजनाको जम्भा   ३०१७ 
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३.1.10) फ.उ.शी.नॊ. 30803106 नदी ङ्झनमन्त्रण    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 नदी ङ्झनमन्त्रण (केन्त्र) रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय ३०० 
2 आऩतकाङ्झरन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टन स्थाऩन कामिहरु, रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय ५०० 

क) जोङ्ञिभमङ्टक्त ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन आमोजना     
1 हाङ्गदेवा तथा ङ्जहयेवा ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग ९० 
2 धैवङ्टङ्ग (प्रारचे) ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, काङ्झरका २, यसङ्टवा फागभती यसङ्टवा ६० 
3 काडे ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, अङ्ङऩङ्टणि ३, कास्की गण्डकी कास्की ७५ 
4 रभसङ्टड जङ्टकेऩानी ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, धवराङ्झगयी २, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी ६० 
5 सङ्टनको ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, सत्मवती गा.ऩा. गङ्टपभी रङ्टम्फीनी गङ्टपभी ७० 
6 रेते ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट ६० 
7 भडगाउ ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, सङ्टनसेया, दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा ७० 
8 सेङ्झरचा ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि भाङ्झरकाजङ्टनि २ दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा ६० 
9 सेती ऩङ्जहयो ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १४५ 
10 रङ्टएया दङ्झरत फस्ती ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि अङ्ङऩङ्टणि गा.ऩा. ५ य ६ 

कास्की 
गण्डकी कास्की ६० 

11 बीयकङ्ट ना ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ऩाॉचिऩन न.ऩा. ६ सॊिङ्टवासबा १ सॊिङ्टवासबा ६० 
12 भाम्िा ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ङ्ञचसिङ्टगढी गा.ऩा. ८ ओिरढङ्टङ्गा फागभती ओिरढङ्टङ्गा ७० 
13 िहये ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, फेनीघाट योयाङ्ग गा.ऩा. ४ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग ६० 
14 दङ्टवाय ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, दोदॊ गा.ऩा. रभजङ्टगॊ  गण्डकी रभजङ्टगॊ  ६० 
15 गेरङ्ट िोरा ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, भन्त्थरी न.ऩा. १२ फागभती याभेछाऩ ६० 
16 धन्त्ती ङ्झफय ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि गोदावयी न.ऩा. १३ फागभती रङ्झरतऩङ्टय ६० 
17 ङ्जहन्त्दी ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, बोटेकोशी गा.ऩा. ४, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ७० 
18 ढङ्टङ्गेसेया ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ङ्झसतगॊगा न.ऩा., अघाििाॉची रङ्टम्फीनी अघाििाॉची ७० 
19 सङ्टगेडा ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, जम ऩथृ्वी न.ऩा. ७ फझाङ्ग  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग  ६० 
20 घाडी ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, ङ्ञशिय न.ऩा. ६ डोटी  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी  ६० 
21 नौफाहीनी ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, नौफाहीनी गा.ऩा. २ प्मूठान रङ्टम्फीनी प्मूठान ७० 
22 बन्त्ज्माङ्ग ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि, कारीगण्डकी गा.ऩा. ३ य ४, 

स्माङ्गजा 
गण्डकी स्माङ्गजा ६० 

23 याधाकृष्ण भन्त्दीय ऩङ्जहयो सयऺण कामि इस्कोन नेऩार, फङ्टढाङ्झनरकण्ठ ५ 
काठभाण्डौ 

फागभती काठभाण्डौ ४० 

24 ङ्झभछङ्टरङ्टिङ्ग टोरको िान्त्चोक ङ्झबभाद न.ऩा. तनहङ्टॉ, ङ्जकहङ्टॉ भागिको ङ्ञजयो 
ङ्झबभाद न.ऩा. २ तनहङ्टॉ, श्री ङ्झसन्त्धङ्ट प्रा.ङ्जव. ब्मास ५ तनहङ्टॉ, वडहयबञ्जमाङ्ग 
ऩङ्जहयो ङ्झबभादन २ तनहङ्ट, शाङ्ञन्त्त आधायब ङ्टत ङ्जवधारम जरजरा 6 ऩवित, 
गेरङ्टिोरा भहादेवस्थान भङ्टङ्ञिमाटोर भन्त्थरी १२ याभेछाऩ, अकयङ्झबय 
ऩङ्जहयो सङ्टनाऩाती ४ याभेछाऩ, बगेयी भाङ्झथको ऩङ्जहयो, फाह्रङ्झफसे ४ ङ्झस.ऩा., 
अदभटाय ऩङ्जहयो ङ्झसङ्जर्द्रेक ७ धाङ्छदङ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ १७० 
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३.1.10) फ.उ.शी.नॊ. 30803106 नदी ङ्झनमन्त्रण    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
25 अकयबीय ऩङ्जहयो फाह्रङ्झफसे ४ ङ्झस.ऩा., ऩधेयो गैयी ऩङ्जहयो भ.दे.११काभ्र,े 

ढाडफेसी ऩङ्जहयो भेरम्ची १३ ङ्झस.ऩा., ियवनी ऩङ्जहयो योङ्ग२ इराभ, 
वादयऩोरे ऩङ्जहयो रङ्टरग्री २ योपऩा, डाॉडािकि  भेरङ्टङ्ग ५ दोरिा, ऩीङ 
डाॉडा ऩङ्जहयो शॊकयाऩङ्टय ४ काठभाण्डौ, नख्िङ्ट ऩङ्जहयो गोदावयी १२ 
रङ्झरतऩङ्टय, ओदाङ्ग ऩङ्जहयो सङ्जहदब ङ्टभी ४ धनकङ्ट टा, ङ्झतरिोङ्चयमा 
ङ्झस.च.८,ओिरढङ्टङ्गा, ऩाडीपरो ऩङ्जहयो सामर २ डोटी 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ २२० 

26 कभेये ऩङ्जहयो तायकेश्वय ६ काठभाण्डौ, ङ्झसभडाॉडा ऩङ्जहयो सङ्टमिगढी २ 
नङ्टवाकोट, जोड डारी ऩङ्जहयो ककनी ४ नङ्टवाकोट, ज्माङ्झभये ऩङ्जहयो 
ज्वाराभङ्टिी १, धाङ्छदङ्ग, फि ेिोरा ऩङ्जहयो नागजङ्टिन ७ काठभाण्डौ, ङ्झडवा 
ऩङ्जहयो नौकङ्ट ण्ड १ यसङ्टवा, दनाभ ऩङ्जहयो यघङ्टगॊगा ४ म्माग्दी, फडगाउॉ 
ऩङ्जहयो ऩङ्टचौडी ७ फैतडी, गौदी ऩङ्जहयो गरकोट १य२ फाग्रङ्टङ, ऻानोहदी 
िकि  ऩङ्जहयो ऩवित 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ २२० 

27 आऩतकाङ्झरन ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन कामि फागभती रङ्झरतऩङ्टय ५० 
28 ऩङ्जहयो ब्मवस्थाऩन आमोजना फागभती रङ्झरतऩङ्टय ५० 
 जोङ्ञिभमङ्टक्त ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा २२६० 

ि) कोशी तथा फक्राहा नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, भोयङ्ग    
1 फक्राहा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना १ भोयङ ९०६.५ 
2 कोशी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना १ भोयङ ११५ 
3 डाॉस फक्राहा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना १ भोयङ ११५ 
4 रोहन्त्रा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना १ भोयङ २५६ 
5 ङ्ञचसाङ्ग नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना १ भोयङ २५६ 
 कोशी तथा फक्राहा नदी व्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा १६४८.५ 

ग) िाडो नदी ब्मवस्थाऩन आमोजना सद्ऱयी    
1 िाॉडो नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, सद्ऱयी २ सद्ऱयी २००० 
2 ङ्झरमङ्टगा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, उदमऩङ्टय १ उदमऩङ्टय ६९९९.६६ 
 िाडो नदी ब्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा ८९९९.६६ 

घ) कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना धनङ्टषा    
१ कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना धनङ्टषा २ धनङ्टषा ४७ 
२ कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण, धनङ्टषा २ धनङ्टषा ५०० 
३ कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसयाहा २ ङ्झसयाहा ५१५ 
४ कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी ६०० 
 कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजनाको जम्भा १६६२ 

ङ) फागभती तथा रारफकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना ऩयवानीऩङ्टय, फाया   
१ रार फकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि, यौतहट २ यौतहट ८०० 
२ फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण, सरािही य यौतहट २ सरािही य 

यौतहट 
७०० 
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३.1.10) फ.उ.शी.नॊ. 30803106 नदी ङ्झनमन्त्रण    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

 फागभती तथा रारफकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना १५०० 
च) नायामणी नदी व्मवस्थाऩन आमोजना     
1 नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना फागभती ङ्ञचतवन ९१५ 
2 नायामणी नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना फागभती नवरऩयासी ९७५ 
3 ऩूवॉ याद्ऱी नदी ङ्झनमन्त्रण फागभती ङ्ञचतवन ३५० 
4 ऩूवॉ याद्ऱी नदी ङ्झनमन्त्रण फागभती भकवानऩङ्टय २०५ 
 नायामणी नदी व्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा २४४५ 

छ) रुऩातार सॊयऺण एङ्जककृत ङ्जवकास ऩङ्चयमोजना कास्की गण्डकी कास्की २६५० 
ज) फफई बादा औयही नदी ब्मवस्थाऩन आमोजना, फङ्छदिमा    
1 फफई बादा औयही नदी ब्मवस्थाऩन आमोजना, फङ्छदिमा रङ्टम्फीनी फङ्छदिमा ५ 
2 फफई नदी व्मवस्थाऩन मोजना, गङ्टरङ्चयमा, फङ्छदिमा रङ्टम्फीनी फङ्छदिमा ९३० 
3 बादा नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, गङ्टरङ्चयमा, फङ्छदिमा रङ्टम्फीनी फङ्छदिमा ५५० 
4 औयही नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, गङ्टरङ्चयमा, फङ्छदिमा रङ्टम्फीनी फङ्छदिमा ३०५ 
 फफई बादा औयही नदी ब्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा १७९० 

झ) कणािरी नदी ब्मवस्थाऩन आमोजना फङ्छदिमा रङ्टम्फीनी फङ्छदिमा २१४० 
ञ) भहाकारी नङ्छद ङ्झनमन्त्रण दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा १३५० 
ट) जनताको तटवन्त्धन कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम 1, झाऩा     
1 ङ्झफङ्चयङ्ग नदी ङ्झनमन्त्रण, झाऩा 1 झाऩा ३५० 
2 कन्त्काइ नदी ङ्झनमन्त्रण, झाऩा 1 झाऩा ८५० 
3 यतङ्टवा भावा नदी ङ्झनमन्त्रण, झाऩा 1 झाऩा ३१० 
4 यतङ्टवा भावा नदी ङ्झनमन्त्रण, भोयङ्ग 1 भोयङ्ग १५२.५० 
5 कभर नदी ङ्झनमन्त्रण, झाऩा 1 झाऩा ३२५ 
6 भेची नदी ङ्झनमन्त्रण, झाऩा 1 झाऩा २१५.३४ 
 जनताको तटवन्त्धन कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम 1, झाऩाको जम्भा २२०२.८४ 

ठ) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम २, भहोत्तयी    
1 औयही नदी ङ्झनमन्त्रण, भहोतयी २ भहोत्तयी ३०० 
2 भयाहा नदी ङ्झनमन्त्रण, भहोतयी २ भहोत्तयी २५० 
3 यातो नदी ङ्झनमन्त्रण, भहोतयी २ भहोत्तयी ८०० 
 जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम २, भहोत्तयी १३५०.०० 

ड) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम ३, सरािही    
१ फाॉके नदी ङ्झनमन्त्रण, सरािही २ सरािही ७०० 
२ रिनदेही नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, सरािही २ सरािही ३०० 
३ ङ्ञझभ नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, सरािही २ सरािही ३०० 
 जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम ३, सरािही १३०० 
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३.1.10) फ.उ.शी.नॊ. 30803106 नदी ङ्झनमन्त्रण    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
ढ) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ, ङ्जपपड कामािरम नॊ. ५, फङ्टटवर, रुऩन्त्देही  
1 ङ्झतनाउ दानव कन्त्चन नदी ङ्झनमन्त्रण, रुऩन्त्देही रङ्टम्फीनी रुऩन्त्देही २४३० 
2 2) योहीणी नदी ङ्झनमन्त्रण य वहङ्टउद्देशीम ङ्जवकासको राङ्झग सम्बाव्मता 

अध्ममन, रुऩन्त्देही 
रङ्टम्फीनी रुऩन्त्देही २१० 

 जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ, ङ्जपपड कामािरम नॊ. ५, फङ्टटवरको जम्भा २६४० 
ण) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम नॊ. ६, दाङ    
1 ऩङ्ञिभ याद्ऱी नदी ङ्झनमन्त्रण, फाॉके रङ्टम्फीनी फाॉके १२०० 

त) जनताको तटवन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम न.७, कन्त्चनऩङ्टय    
1 जनताको तटवन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम न.७, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय २५ 
2 दोधा (भछेरी) नदी ङ्झनमन्त्रण, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय ३१२ 
3 भोहना नदी ङ्झनमन्त्रण, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय १११ 
4 िङ्टटीमा नदी ङ्झनमन्त्रण, कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १४६ 
5 भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय ३११ 
6 भोहना नदी ङ्झनमन्त्रण, कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी ३३६ 
 जनताको तटवन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम न.७, कन्त्चनऩङ्टयको जम्भा १२४१ 
 नदी ङ्झनमन्त्रणको जम्भा ३७१७९ 

 

३.1.११) फ.उ.शी.नॊ. 30803107 जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण प्रङ्जवङ्झध ऩङ्चयमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 जराधाय ऺेरभा ज.उ.प्र. व्मस्थाऩन कामि फागभती रङ्झरतऩङ्टय ५८० 
2 ङ्जवकास ऩूवािधायभा ज.उ. प्र. न्त्मूनीकयण कामि-  भङ्टगङ्झरॊग-नायामणघाट 

याजभागि 
फागभती ङ्ञचतवन ५० 

3 ङ्जवकास ऩूवािधायभा ज.उ. प्र. न्त्मूनीकयण कामि - ङ्झफ.ऩी याजभागि फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी, 
काभ्रऩेरान्त्चोक 

८० 

4 ङ्जवकास ऩूवािधायभा ज.उ. प्र. न्त्मूनीकयण कामि - अयङ्झनको याजभागि, 
ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ६० 

5 ङ्जवकास ऩूवािधायभा ज.उ. प्र. न्त्मूनीकयण कामि - ऩासाॊग पहाभङ्ट शेऩाि 
याजभागि, यसङ्टवा 

फागभती यसङ्टवा ५० 

6 ङ्जवङ्झबङ्ङ नदी तथा िोराको जराधाय अध्ममन कामि फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्ञजपराहरु 

५ 

7 ङ्जवकास ऩङ्टवािधायभा ज.उ.प्र.  न्त्मूनीकयण कामि - ऩथृ्वी याजभागि 
नागढङ्टङ्गा देिी भङ्टङ्ञग्रनसम्भ,धाङ्छदङ य ङ्ञचतवन 

फागभती धाङ्छदङ  ७० 

 जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण प्रङ्जवङ्झध ऩङ्चयमोजनाको जम्भा ८९५ 
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३.1.१2) फ.उ.शी.नॊ. 30803108 बायतीम अनङ्टदान सहमोगभा सॊचाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण, यौतहट य सरािङ्जह 2 यौतहट य 

सरािङ्जह 
७१.७५ 

2 रभरफकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण, यौतहट 2 यौतहट ७१.७५ 
3 कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण 2 धनङ्टषा १४३.५० 
4 िाडो नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, सद्ऱयी २ सद्ऱयी २११५ 
5 फाणगङ्गा नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टम्फीनी कङ्जऩरवस्तङ्ट २११५ 
6 ऩङ्ञिभ याद्ऱी नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, फाॉके रङ्टम्फीनी फाॉके २११५ 
 बायतीम अनङ्टदान सहमोगभा सॊचाङ्झरत नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजनाको जम्भा ६६३२ 

 
 

३.1.१3) फ.उ.शी.नॊ. 30803109 भभित सॊबाय आमोजनाहरु   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ 

(राि) 
1 कोशी ऩम्ऩ चन्त्र नहय ङ्झसॉचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम,  सद्ऱयी २ सद्ऱयी ३८२ 
2 कभरा हङ्छदिनाथ ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, धनङ्टषा २ धनङ्टषा ३९५ 
3 फागभती भनङ्टस्भाया झाॉझ ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, सरािही २ सरािही ३६८.९२ 
4 नायामणी ङ्झसॊचाई व्मवस्थाऩन कामािरम ऩसाि २ ऩसाि ४१३.९८ 
5 गण्डक ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम गण्डकी य 

रङ्टङ्ञम्फनी 
नवरऩयासी ऩूवि 
य ऩङ्ञिभ 

४६८ 

6 बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन ङ्झडङ्झबजन रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ४४६ 
7 याजाऩङ्टय ङ्झसचाई ब्मवस्थाऩन कामािरम फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा ४२५ 
8 भहाकारी ङ्झसॉचाई व्मवस्थाऩन कामािरम कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय ४७२ 
9 प्रणारी तथा एङ्जककृत फारी, जर व्मवस्थाऩन कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय १७५.१० 
 भभित सॊबाय आमोजनाहरुको जम्भा ३५४६ 

 
 

३.1.१4) फ.उ.शी.नॊ. 30803110 फहृत सयकायी ङ्झसॊचाई मोजनाको ऩङ्टनस्थािऩना तथा व्मवस्थाऩन हस्तान्त्तयण 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ 

(राि) 
1 कोशी ऩम्ऩ चन्त्र नहय ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, सद्ऱयी २ सद्ऱयी ९४० 
2 नायामणी ङ्झसॊचाई व्मवस्थाऩन कामािरम ऩसाि २ ऩसाि ८३४ 
3 गण्डक ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम गण्डकी य 

रङ्टङ्ञम्फनी 
नवरऩयासी ऩूवि 
य ऩङ्ञिभ 

८७६ 

4 कभरा हङ्छदिनाथ ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम धनङ्टषा २ धनङ्टषा ८३० 
5 प्रणारी तथा एङ्जककृत फारी, जर व्मवस्थाऩन कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय ५० 

 फहृत सयकायी ङ्झसॊचाइ मोजनाको ऩङ्टनस्थािऩना तथा व्मवस्थाऩन हस्तान्त्तयणको जम्भा ३५३० 
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३.1.१5) फ.उ.शी.नॊ. 30803111 फागभती ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 फागभती ङ्झसॊचाइ आमोजना २ सरािही 

यौतहट फाया 
धनङ्टषा 
भहोत्तयी 

८०७४ 

 

३.1.१6) फ.उ.शी.नॊ. 30803112 फफई ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 फफई ङ्झसॊचाइ आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा १४१६५ 

 

३.1.१7) फ.उ.शी.नॊ. 30803113 भहाकारी ङ्झसॊचाइ आमोजना (कन्त्चनऩङ्टय)  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 भहाकारी ङ्झसॊचाइ आमोजना (कन्त्चनऩङ्टय) सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय १२२४७ 

 

३.1.१8) फ.उ.शी.नॊ. 30803114 सङ्टन्त्सयी भोयङ ङ्झसॊचाइ आमोजना (तेस्रो)  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सङ्टन्त्सयी भोयङ ङ्झसॊचाइ आमोजना (तेस्रो) १ भोयङ्ग ६६१० 

 

३.1.१9) फ.उ.शी.नॊ. 30803115 प्रगङ्ङा तथा फड्काऩथ  ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 प्रगङ्ङा ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २६० 
2 फड्काऩथ ङ्झसॊचाइ आमोजना, दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३१०५ 
 प्रगङ्ङा तथा फड्काऩथ  ङ्झसॊचाइ आमोजनाको जम्भा ३३६५ 

 

३.1.20) फ.उ.शी.नॊ. 30803116 ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 1.20) फ.उ.शी.नॊ. 30803116 ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजना रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके १५२३३ 

 

३.1.21) फ.उ.शी.नॊ. 30803117 ऩारङ्टङटाय- कङ्ट ण्डङ्टटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ऩारङ्टङटाय- कङ्ट ण्डङ्टटाय ङ्झसॊचाइ आमोजना गण्डकी गोयिा ७५७ 

 
 

३.1.22) फ.उ.शी.नॊ. 30803118 टाय - फजाय सॊयऺण कामिक्रभ   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
क) जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण प्रङ्झफङ्झध ऩङ्चयमोजना, रङ्झरतऩङ्टय    
1 जोङ्ञिभमङ्टक्त ङ्ञजपरा सदयभङ्टकाभ सॊयऺण कामिक्रभ, दङ्टनै, डोपऩा कणािरी डोपऩा १००० 

ि) जनताको तटवन्त्धन कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम 1, झाऩा    
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३.1.22) फ.उ.शी.नॊ. 30803118 टाय - फजाय सॊयऺण कामिक्रभ   
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 जोङ्ञिभमङ्टक्त ङ्ञजपरा सदयभङ्टकाभ सॊयऺण कामिक्रभ, बरऩङ्टय, झाऩा 1 झाऩा ४०० 

ग) रुऩातार सॊयऺण एङ्जककृत ङ्जवकास ऩङ्चयमोजना कास्की    
1 जोङ्ञिभमङ्टक्त ङ्ञजपरा सदयभङ्टकाभ सॊयऺण कामिक्रभ, वेनी, ऩवित गण्डकी ऩवित १०० 
2 जोङ्ञिभमङ्टक्त ङ्ञजपरा सदयभङ्टकाभ सॊयऺण कामिक्रभ, वेनी, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी ४०० 

घ) भहाकारी नङ्छद ङ्झनमन्त्रण दाच ङ्टिरा    
1 जोङ्ञिभमङ्टक्त ङ्ञजपरा सदयभङ्टकाभ सॊयऺण कामिक्रभ, चैनऩङ्टय, फझाङ्ग सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग ५०० 
 टाय - फजाय सॊयऺण कामिक्रभको जम्भा २४०० 

 

३.1.23) फ.उ.शी.नॊ. 30803119 यानी जभया  कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ आमोजना (प्रणारी आधङ्टङ्झनकीकयण सभेत) 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 यानी जभया  कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ आमोजना (प्रणारी आधङ्टङ्झनकीकयण 

सभेत) 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी २३०३७ 

 

३.1.24) फ.उ.शी.नॊ. 30803120 बेयी - ववई  डाइबसिन फहङ्टउद्दशे्मीम आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 बेयी फफई डाईफसिन फहङ्टउद्देमीम आमोजना कणािरी सङ्टिेत २६४३३.५० 
2 बेयी कोयीडोय ङ्झसॊचाई ङ्जवकास आमोजना कणािरी सङ्टिेत ३९७२.५० 
 बेयी - ववई  डाइबसिन फहङ्टउद्दशे्मीम आमोजनाको जम्भा ३०४०६ 

 

३. 1.25) फ.उ.शी.नॊ. 30803121 प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ नदी फेङ्झसन  फाढी जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩन आमोजना 
(PRBFRMP) 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
क) प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ नङ्छद वेङ्ञशन फाढी जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩन आमोजना, 
रङ्झरतऩङ्टय 

फागभती रङ्झरतऩङ्टय ३७८२.४८ 

ि) जनताको तटवन्त्धन कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम 1, झाऩा    
1 भावा-यतङ्टवा तटफन्त्ध ङ्झनभािण झाऩा 1 झाऩा ४०४९.९५ 

ग) जनताको तटवन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम न.७, कन्त्चनऩङ्टय    
1 भोहना- िङ्टटीमा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कैरारी, कञ्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी, 

कन्त्चनऩङ्टय 
४०५० 

घ)  जर तथा भौसभ ङ्जवऻान ङ्जवबाग काठभाडौ    
1 PIU/DHM 1, 2, 

फागभती, 
रङ्टङ्ञम्फनी, 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ  

झाऩा, भोयङ, 
कैरारी, 
कॊ चनऩङ्टय, सद्ऱयी, 
ङ्झसयहा, 
भकवानङ्टऩ ङ्टय, 
ङ्ञचतवन, सरािही,  
दाङ, फाॉके 

१२६४.५७ 
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३. 1.25) फ.उ.शी.नॊ. 30803121 प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ नदी फेङ्झसन  फाढी जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩन आमोजना 
(PRBFRMP) 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

 प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ नदी फेङ्झसन फाढी जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩन आमोजनाको जम्भा १३१४७ 
 

३.1.26) फ.उ.शी.नॊ. 30803122 ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड) 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड) फागभती रङ्झरतऩङ्टय १८२ 

 

३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
क) सभरृ्द् तयाइ भधेश ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टय    
1 सभरृ्द् तयाइ भधेश ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टय (केन्त्र) फागभती रङ्झरतऩङ्टय ३०५.५० 
2 केरुॊगघोर ङ्झसॊचाइ मोजना, बयतऩङ्टय-२४, ङ्ञचतवन (ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना) फागभती ङ्ञचतवन ७३२.५० 
3 झाऩा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (क्रभागत : भेची न.ऩा. ९, 

ङ्झफस्ट गाउॉ, अजङ्टिनधाया-२, ऩैनीटोर, अजङ्टिनधाया-4, बाॊगफायी, दभक 
न.ऩा.-१०, गौयादह न.ऩा.-1, गौयादह न.ऩा.-५, फारङ्टवाथान, गौङ्चयगॊज 
गा.ऩा.-५, ङ्झफतािभोड न.ऩा.-७, िारफाडी, अजङ्टिनधाया-७, गडीगाउॉ, भेची 
न.ऩा.-८, ङ्झफतािभोड न.ऩा.-८, फङ्टर्द्शाङ्ञन्त्त गा.ऩा. -२, कन्त्काई न.ऩा., 
िाडीफङ्ञस्त, ङ्ञशवसताऺी-९, ङ्ञशवसताऺी-१०, दोभङ्टिा, कभर-५, ङ्झसम्रे, 
गौङ्चयगॊज-१) (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा 
स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण) 

१ झाऩा  ९०८ 

4 सङ्टनसयी भोयङ बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (भोयङ ङ्ञजपरा क्रभागत : 
रेटाॊग न.ऩा. ३, कृङ्झतभान, ग्राभथान-4, भोङ्झतऩङ्टय, कानेऩोियी गा.ऩा. १, 
होक्राफायी, कानेऩोियी गा.ऩा., जहदा, कानेऩोियी गा.ऩा. २, फहत्तयङ्झफगे, 
कानेऩोियी गा.ऩा. ३, हयकऩङ्टय, ऩथयीसङ्झनसचये गा.ऩा. ८, ऩथयीसङ्झनसचये 
गा.ऩा. ४, ऩथयीसङ्झनसचये गा.ऩा. १०, सङ्टन्त्दयहयैचा न.ऩा. २ कयाइवना, 
फेरफायी न.ऩा. १० भाटीगाउॉ) (सङ्टनसयी ङ्ञजपरा क्रभागत : इटहयी-१०, 
आभझोकी डङ्टभयटोका, इटहयी-११, ङ्झसभयफोना िनाय, ङ्झसतागॊज फजङ्टि 
गा.ऩा.- ३,  ङ्झसतागॊज फजङ्टि गा.ऩा.- 4, साङ्जवक बयौर ३, साङ्जवक बयौर 
४, साङ्जवक बयौर ५, साङ्जवक बयौर १, साङ्जवक फयाहऺेर ६, साङ्जवक 
फयाहऺेर ३) (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा 
स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण) 

१ सङ्टनसयी, 
भोयङ  

९९७ 

5 ङ्झसन्त्धङ्टरी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (क्रभागत : कभराभाई 
न.ऩा. २, बोटेस्वाया, कभराभाई न.ऩा. ४, च ङ्टवाफोटे) (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी  ३४ 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद 
तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

6 सरािही यौतहट बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (क्रभागत : रारफन्त्दी - 
१५, झयझया टोर, कङ्जवरासी न.ऩा. ८,यिावाचावायी, हङ्चयवन न.ऩा. ८, 
डाॊडा टोर, हङ्चयऩङ्टवाि-६, काङ्झरकास्थान देङ्ञि ऩङ्ञिभ, ङ्जवष्णङ्ट गा.ऩा. 7, 
डङ्टरङ्टवा टोर व्रम्हस्थान, ङ्जवष्णङ्ट गा.ऩा. 8 भ्राउ चोक, चक्रघटा गा.ऩा. २, 
फेपही) (क्रभागत : भौराऩङ्टय न.ऩा.-५, कटहङ्चयमा न.ऩा.-७, पतङ्टवा 
ङ्जवजमऩङ्टय न.ऩा.-४, भाधवनायामण न.ऩा. ३, सिङ्टअवाभा, चन्त्रऩङ्टय न.ऩा. 
९, चेतनगय, फनृ्त्दावन न.ऩा., गङ्झडभाई न.ऩा., गरुडा न.ऩा., 
भाधवनायामण न.ऩा. -७, रोकहा, भौराऩङ्टय न.ऩा. २, मभङ्टनाभाई गा.ऩा. 
सरुअठ्ठा, चन्त्दनऩङ्टय न.ऩा. ६, फेपडी)  (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ 
टेष्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद 
तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, 
ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

२ सरािही, 
यौतहट 

७८८ 

7 फाया ऩसाि बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना  (फाया ङ्ञजपरा क्रभागत : 
करैमा -१५, ववािटोर दङ्ञऺण ऩङ्जट्ट, ऩचयौता न.ऩा. १, ङ्जऩऩयाती ऩाण्डे 
िापडो ऩङ्टवि, ऩचयौता न.ऩा.-1, ङ्जऩऩयाती गाउॉ देङ्ञि ऩङ्टफि, ऩसौनी गा.ऩा.-७, 
फरङ्टवा टोर ऩङ्टफि, ऩसौनी गा.ऩा.-३, करैमा-१३, छोटकी पङ्ट रफाङ्चयमा 
फोधीभाइस्थान, ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया-१३, करैमा-१५, िम्फवा टोर) (ऩसाि 
ङ्ञजपरा क्रभागत : ङ्झफयगन्त्ज-२७, जगङ्ङाथऩङ्टय गा.ऩा. 4, फेिाबया 
छङ्झतवनको गाॊजङ्झनय, ठोयी गा.ऩा. ३, सङ्टफणिऩ ङ्टय) (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
तथा ऩम्ऩ टेष्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा 
एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद 
तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

२ फाया, ऩसाि  ५०४ 

8 झाऩा बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना, झाऩा (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट : झाऩा गा.ऩा.-७, कच्छङ्टदह, गौयादह न.ऩा.-९, फैगङ्टनधाया, 
कन्त्काई न.ऩा.-५, अजङ्टिनधाया-४, बाॊगफायी, ङ्ञशवसताऺी न.ऩा. २, इन्त्रेणी 
चोक ऩङ्ञिभ, अजङ्टिनधाया न.ऩा. २, ऩैनी छेउ,  ङ्ञशवसताऺी न.ऩा. ७, 
रारऩानी, अजङ्टिनधाया न.ऩा. ५, अजङ्टिनधाया न.ऩा. ७, फारङ्टवाटाय गाउॉ, 
अजङ्टिनधाया न.ऩा. ९, भगय चोक, ङ्झफतािभोड न.ऩा.६, ङ्झफतािभोड न.ऩा. १, 
नचानङ्टटोर, ङ्झफतािभोड न.ऩा. ७, ङ्झफयानगाउॉ, कन्त्काई न.ऩा. ८, ङ्ञशवसदन 
टोर, फङ्टर्द्शाङ्ञन्त्त गा.ऩा. २, जमऩङ्टय, फङ्टर्द्शाङ्ञन्त्त गा.ऩा.५, भेचीनगय न.ऩा. 
९, ११,१४, य अन्त्म) (क्रभागत ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण : भेची-११, 
रोहाफायी, ङ्ञशवसताऺी -१०, सेभािटोर,गौङ्चयगॊज-१, गौङ्चयगॊज-२, दभक-३, 
गोराटाय, दभक-३, फाघिोय, कभर-५, कभर-७) 

१ झाऩा  ९२६ 

9 भोयङ बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ 
टेष्ट नमा ङ्झनभािण : सङ्टन्त्दयहयैचा-१, साधङ्ट टोर,  फेरफायी-५, धनऩार छेउ 
फगयफङ्ञस्त, फेरफायी-११, तपरो जङ्टयाहा, यॊगेरी न.ऩा.-१, गोङ्जहगाड़ा,  

१ भोयङ  १४१९ 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

यॊगेरी न.ऩा.-८, ङ्झनचाभायीफाद, ऩथयीसङ्झनस्चये ४, प्रङ्झतकटोर, 
ऩथयीसङ्झनस्चये ४, गङ्टयाॉसचोक, ऩथयीसङ्झनस्चये ९, पङ्ट मारटोर, फेरफायी-५, 
याभऩङ्टय नहय दङ्ञऺण, फेरफायी-६, रारभङ्टनीचोक ऩङ्टवि, फेरफायी-८, छयछये 
टोर, फेरफायी-१०, भाथ्रो जङ्टयाहा, यॊगेरी-३, फगान टोर, यॊगरेी न.ऩा. 
४, चोप्रहा, यॊगेरी न.ऩा.५, धनाऩती, यॊगेरी न.ऩा. ६, भधङ्टफनी, यॊगेरी 
न.ऩा. ७, रवटोङ्झर, यॊगेरी न.ऩा. ८, दफेश चोक ऩङ्टफि, यॊगेरी न.ऩा.-९, 
दोहफना, यॊगेरी न.ऩा.-९, सिङ्टवाथान, रेटाङ-९, जाॉते, सङ्टनफशॉ न.ऩा.-१, 
आसनटोङ्झर हङ्ञपदफायी, ऩथयीसङ्झनस्चये ६, शाङ्ञन्त्तचोक, सङ्टन्त्दयहयैचा-१०, 
िोसािन,े सङ्टन्त्दयहयैचा-८, सरकऩङ्टय भारी, सङ्टन्त्दयहयैचा-२, कयाईवना, 
सङ्टन्त्दयहयैचा-१, प्रगङ्झतटोर य अन्त्म) (क्रभागत ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण : 
ङ्झफयाटनगय-६, िह्माऩङ्टया टोर, यॊगेरी-५, आभगाछी, यतङ्टवाभाई-५, 
कानेऩोियी, फेरफायी-१, नक्सरफायी) (नमा ङ्झनभािण : सङ्टन्त्दयहयैचा-१०, 
िोसािन,े सङ्टन्त्दयहयैचा-८, सरकऩङ्टय भारी, सङ्टन्त्दयहयैचा-२, कयाईवना, 
सङ्टन्त्दयहयैचा-१, साधङ्ट टोर, सङ्टन्त्दयहयैचा-१, प्रगङ्झतटोर, ऩथयीसङ्झनस्चये ९, 
पङ्ट मारटोर य ऩथयीसङ्झनस्चये ६, शाङ्ञन्त्तचोक,) 

10 सङ्टनसयी बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ 
टेष्ट : फजङ्टि गा.ऩा.-५, अभाही फेपवा, याभधङ्टनी ६, फक्रौयी,  फयाहऺेर 
न.ऩा. ८, सपफनी, फयाहऺेर न.ऩा. ११, भेजय टोर, फयाहऺेर न.ऩा. ५, 
याजभागि टोर,  फयाहऺेर न.ऩा. ४, ङ्झरिाई, फयाहऺेर न.ऩा. ७, 
देङ्जवघाट, फयाहऺेर न.ऩा. ६, जब्दी, फयाहऺेर न.ऩा. ९, याजाफास, 
फयाहऺेर न.ऩा. १०, ब ङ्टटाहािार, फयाहऺेर न.ऩा. ११, भधङ्टफन भङ्टसहयी 
टोर, फयाहऺेर न.ऩा. ११, नेवायटोर य अन्त्म (क्रभागत ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण : देवानगॊज-५, ऩार टोर, देवानगॊज-६, याभधङ्टनी-९, दङ्टम्रहा)  

१ सङ्टनसयी ३८३ 

11 इराभ बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ 
टेष्ट क्रभागत : च ङ्टराच ङ्टरी-५, सङ्टकङ्ट नाटोर) (नमाॉ ङ्झनभािण : च ङ्टराच ङ्टरी-१, 
रावतीटोर य अन्त्म) (क्रभागत ङ्जवतयण प्रणारी : च ङ्टराच ङ्टरी-५, 
सङ्टकङ्ट नाटोर) 

१ इराभ  ९९ 

12 उदमऩङ्टय बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ 
टेष्ट (क्रभागत : चौदण्डीगढी न.ऩा. ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई उऩआमोजना) 
(नमा ङ्झनभािण : चौदण्डीगढी न.ऩा.-९, अजगया, फेरका न.ऩा.-४, ङ्झसशङ्टवा 
टोर, फेरका न.ऩा.-५, जहदडा, चौदण्डीगढी न.ऩा.-६, द्रायिोरा, फेराका 
न.ऩा.-८, डङ्टॊगिोरा िमयभहरफङ्ञस्त, फेरका न.ऩा.-१, प्रगङ्झतनगय, फेरका 
न.ऩा.-३, भाझीटोर, चौदण्डीगढी न.ऩा.-४, भकभ टोर, चौदण्डीगढी 
न.ऩा. १, चौदण्डीगढी न.ऩा. २, चौदण्डीगढी न.ऩा. १० य अन्त्म ) 
(क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण चौदण्डीगढी न.ऩा. ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर 
ङ्झसॊचाई उऩआमोजना)  

१ उदमऩङ्टय ३४८ 

13 सरािही बङू्झभगत ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : 
हङ्चयऩङ्टवाि-६, भङ्टसहयी टोर ऩङ्ञिभ, रारफङ्ञन्त्द न.ऩा.-९, कयङ्जहमा चौयी, 

२ सरािही ६२७ 
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ङ्झफष्णङ्ट गा.ऩा.-५, ङ्झफष्णङ्ट गा.ऩा.-६, हङ्चयवन-८, ऩाङ्ञिन टोर, फरया न.ऩा-
६, ङ्झभजािऩ ङ्टय ऩूणिऩोियी, फरया न.ऩा-६, ङ्झफताि, फरया न.ऩा-६, भयधाय, 
हङ्चयवन-१, ऩतौना, हङ्चयवन-२, अरौरी, ईश्वयऩङ्टय न.ऩा.१२, काङ्झरन्त्जोय, 
रारफन्त्दी न.ऩा. ११, रारफन्त्दी न.ऩा.१०, फाङ्झनमा टोर, हङ्चयफन न.ऩा. 
५, ङ्जकशोयी टोर, रारफन्त्दी न.ऩा. १६, ऩयवानीऩङ्टय य अन्त्म) (क्रभागत 
ङ्जवतयण प्रणारी : चक्रघट्टा-फेपही, रारफन्त्दी-१६, कङ्जवरासी-१०, 
रारफन्त्दी-१०, तङ्टरसी टोर, हङ्चयऩङ्टयवा-९, ऩसाि गा.ऩा.)  

14 यौतहट बङू्झभगत ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : 
याजऩङ्टय न.ऩा.५,  कटहङ्चयमा न.ऩा. २, हङ्चयमाही, गङ्जिभाई न.ऩा. ४, 
सॊग्राभऩङ्टय ु्, दङ्टगािबगवती न.ऩा.१, ङ्जऩऩया, चॊरऩङ्टय न.ऩा. ८,  याजऩङ्टय न.ऩा.-
१, याजऩङ्टय न.ऩा.-२, कटहङ्चयमा न.ऩा. ३,  याजदेवी न.ऩा. १, भोङ्झतऩङ्टय, 
याजदेवी न.ऩा.-९, िह्मऩङ्टयी, देवाहीगोनाही न.ऩा.-७, पतङ्टवा ङ्जवजमऩङ्टय 
१,३,४,५,११, गङ्टजया न.ऩा. ङ्झसङ्झम्र, चॊरऩङ्टय न.ऩा. ३, देवाहीगोनाही न.ऩा.-
६,  कटहङ्चयमा न.ऩा. फगदी, भाधवनायामण न.ऩा. ङ्जऩप्रा, भाधवनायामण 
न.ऩा.१, ङ्छदऩही, भाधवनायामण न.ऩा. २, केशयङ्जहमा, भाधवनायामण न.ऩा. 
४, ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टया, कटहङ्चयमा न.ऩा.३, गङ्टजया न.ऩा. ४, दङ्टगाि बगवती न.ऩा. २, 
३, याजदेवी न.ऩा. १, ८ य अन्त्म : क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी) (गङ्टजाया-
१, यॊगऩङ्टय, भौराऩङ्टय ४, ऩतौया टोर, याजऩङ्टय-१, फहङ्टयवा, भाधवनायामण-
३, सिङ्टहवा) 

२ यौतहट ९९३ 

15 फाया बङू्झभगत ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : 
करैमा-२६, भहेशऩङ्टयटोर, ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया ११, पेटा गा.ऩा. ७, सङ्टफणि 
गा.ऩा. २, भङ्टतही नङ्छद ऩङ्ञिभ, ऩचयौता न.ऩा. ५, ऩकङ्झड़मा, करैमा-१५, 
वाकङ्ट राहय टोर, करैमा-१०, ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया १४, पेटा गा.ऩा. ६, 
भहागङ्जिभाई न.ऩा.५, फगडभऩङ्टय य अन्त्म) 

२ फाया ४९१ 

16 ऩसाि बङू्झभगत ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : 
ठोयी गा.ऩा. य अन्त्म) (क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी) (ङ्झफयगॊज-३०, 
ऩसङ्टितीऩ ङ्टय) 

२ ऩसाि ९४ 

17 ङ्झरमङ्टगा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ उऩ-आमोजना (क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण ङ्झरमङ्टगा न.ऩा.-४, उदमऩङ्टय) 

१ उदमऩङ्टय ४७ 

18 कटायी ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ उऩ-आमोजना (क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण कटायी न.ऩा. उदमऩङ्टय) 

१ उदमऩङ्टय ४७ 

 सभरृ्द् तयाइ भधेश ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ रङ्झरतऩङ्टयको जम्भा ९७४३ 
ि) भहाकारी ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, कॊ चनऩङ्टय    
1 कैरारी कॊ चनऩङ्टय बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 

तथा ऩम्ऩ टेष्ट (क्रभागत : रम्कीच ङ्टहा-१, ब ङ्टरुवा, रङ्ञम्कच ङ्टहा-५ य अन्त्म) 
(क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) (कैरारी ङ्ञजपरा: कैरायी-८, दङ्टङ्झधमा 
टोर, गौङ्चयगॊगा-४, रम्कीच ङ्टहा-१, ब ङ्टरुवा, गोदावयी--२, रम्की च ङ्टहा ६, 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी, 
कॊ चनऩङ्टय 

२९४ 
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फाघभाया, फदिगोङ्चयमा-4, िोऩडीिेत, गौङ्चयगॊगा-११, चम्रमैातार, कैरायी-
८, दङ्टङ्झधमा गाउॉ, कैरायी-७, यतनऩङ्टय गाउॉ, घोडाघोडी-२, जरकङ्टॊ डी, 
फदिगोङ्चयमा-४, याङ्झनकङ्ट ण्ड, रम्कीच ङ्टहा-५, थाऩाऩङ्टय, रङ्ञम्कच ङ्टहा-६, फाहङ्टनऩङ्टय, 
रम्कीच ङ्टहा-९, फॊगरीऩङ्टय, फदिगोङ्चयमा-१, कट्टीऩङ्टय, जानकी-२, धनगढी-१६) 
(कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजपरा: ऩङ्टनफािस-८, फेरौयी-१०, ऩङ्टनफािस-५, ङ्ञशवनगय 
ङ्झडऩड्तङ्टफवेर फेरौयी न.ऩा.) 

2 फाॉके फङ्छदिमा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (क्रभागत: ङ्जवतयण प्रणारी 
ङ्झनभािण, फाॉके ङ्ञजपरा : याङ्झद्ऱ सोनायी गा.ऩा. ८, फाराऩङ्टय, याङ्झद्ऱ सोनायी 
गा.ऩा. ९, ढकेयी ऩङ्ञिभ ऩङ्टरुवा, याद्ऱी सोनायी गा.ऩा.-६, रक्ष्भी याजऩङ्टय 
टोर पते्तऩङ्टय, कोहरऩङ्टय-८, कोहरऩङ्टय-१३,झायऩङ्जट्ट) (फङ्छदिमा ङ्ञजपरा : 
गङ्टरङ्चयमा न.ऩा., याजाऩङ्टय-५, काॉटीश्रीऩङ्टय, फढैमातार गा.ऩा.) 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके, फङ्छदिमा  ११७ 

3 सङ्टिेत ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट नमाॉ ङ्झनभािण : बेङ्चयगॊगा-७, झ्माके्रफायी, बेङ्चयगॊगा-७, वडा 
कामािरम नङ्ञजक य अन्त्म) (क्रभागत ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण: बेयी गॊगा-
७) 

कणािरी  सङ्टिेत ६० 

4 कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
तथा ऩम्ऩ टेष्ट : ऩङ्टनफािस-१०, ऩङ्टनफािस-११, फेरडाॉडी ३, फैवाहा, 
फेरडाॉडी-३, ढकनीमा, फेरौयी-१०, ब ङ्टडागौडी, कृष्णऩङ्टय-७, भटैनाकटान, 
रारझाडी-१, शङ्टक्रापाॉटा-७, काराऩानी, कृष्णऩङ्टय-१, दोङ्झभपरा य अन्त्म) 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय २४५ 

5 कैरारी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
तथा ऩम्ऩ टेष्ट : गोदावयी-९, सेमयी, गोदावयी-११, गोठान, गोदावयी-
१२, ऩट्गानी, रङ्ञम्कच ङ्टहा न.ऩा.-६, चैनऩङ्टय, गौङ्चयगॊगा-५, अन्त्डैमा, 
कैरायी-१, भनाउ, कैरायी-४, िपराटोर, कैरायी-६, ङ्झफनौरी, 
घोडाघोडी-२, आस्थानगय, घोडाघोडी-१२, नाकपोरुवा, बजनी-३, घङ्टस्री, 
बजनी-२, याजफाया, कैरायी-८, ऩूवितेयी, कैरायी-८, रौसा, कैरायी-९, 
सभयचौयाहा य अन्त्म) 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी ४३० 

6 फङ्छदिमा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट : गङ्टरेङ्चयमा न.ऩा. ९, याजाऩङ्टय-५, काॉटीश्रीऩङ्टय फायफङ्छदिमा ८, 
ढकेरा य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा ९० 

 भहाकारी ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, कॊ चनऩङ्टयको जम्भा १२३६ 
ग) बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ व्मस्थाऩन कामािरम, रुऩन्त्देही   
१ रुऩन्त्देही नवरऩयासी कङ्जऩरफस्तङ्ट बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (क्रभागत 

: ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण, कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजपरा : कृष्णनगय ६, सेभहिवा 
ङ्झसवान कभाि, कृष्णनगय-६, झगयहवा ङ्झसवा ङ्झबपभी, कृष्णनगय-१, ङ्झछतौनी 
गोइडय, फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ न.ऩा. ३, टाॉकङ्ट )(रुऩन्त्देही ङ्ञजपरा : ङ्झतरोत्तभा-६, ऩङ्टफॉ 
ऩौनी, रङ्टङ्ञम्फनी सास्कृङ्झतक न.ऩा. ६, भहजीङ्छदमा, रङ्टङ्ञम्फनी साॊस्कृङ्झतक 
न.ऩा. ३, सानो ऩडयीमा, रङ्ञम्फनी साॊस्कृङ्झतक न.ऩा. ५, भोहम्भद नगय, 
कञ्चन गा.ऩा. १, फेरवङ्चयमा, गैडहवा गा.ऩा. ८, प्रगङ्झतटोर, सैनाभैना ६, 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही, 
कङ्जऩरफस्तङ्ट 

४१२ 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

कङ्ट टी गाउॉ) 
2 देउिङ्टयी (दाङ) ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 

ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : याजऩङ्टय-७, ङ्झसक्टा, रभही-१, सङ्टनडफयी य अन्त्म) 
क्रभागत : ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण : गढवा गा.ऩा.-४, भॊहय, रभही 
न.ऩा.-3 वनगाॉउ स्वगिद्बायी आश्रभ, याद्ऱी गा.ऩा.-८, जङ्टटऩानी, याजऩङ्टय-२, 
भटङ्चयमा नमाॉफस्ती, याद्ऱी गा.ऩा.-1, ऩािाऩानी ) 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ १७७ 

३ २७) कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : कृष्णनगय -१, ङ्ञशवानगय, फाणगॊगा-२, एग्रो 
इन्त्डस्ट्री नङ्ञजक, ङ्जवजमनगय-२ य ५, कृष्णनगय न.ऩा. १, ४, ५,७ य 
११, भामादेवी गा.ऩा. १, २, भहायाजगॊज-८, सोनवषािगाउॉ ऩङ्टफि, फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ-
९, फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ-१०, धनकौरी, ङ्ञशवयाज-११, भजािऩ ङ्टय, कङ्जऩरफस्तङ्ट न.ऩा. ७, 
फगिदवा, फाणगॊगा-१०, गोगाऩङ्टय य कयेङ्झरमा य अन्त्म) (सम्बाव्मता 
अध्ममन गङ्चय कामिन्त्वमन गने मोजना : ङ्जवजमनगय-७, कृष्णनगय न.ऩा.-
4, ६,७,१०,१२, भामादेवी गा.ऩा. ३,४, भहायाजगॊज-६, सानोबरफाडी, 
भहायाजगॊज-६, छोटकी फङ्टटहङ्झनमा य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरफस्तङ्ट ५३५ 

4 रुऩन्त्देही ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
तथा ऩम्ऩ टेष्ट : रङ्टङ्ञम्फनी साॉस्कृङ्झतक न.ऩा. ४, ठङ्टरो भौवायी, रङ्टङ्ञम्फनी 
साॉस्कृङ्झतक न.ऩा. १, बगवानऩङ्टय, कन्त्चन गा.ऩा.-५, उत्तयदेउयारी, 
रङ्टङ्ञम्फनी साॉस्कृङ्झतक न.ऩा. ३, ठङ्टरो ऩयङ्चयमा, रङ्टङ्ञम्फनी साॉस्कृङ्झतक न.ऩा. 
६, सङ्टजान डीहवा, रङ्टङ्ञम्फनी साॉस्कृङ्झतक न.ऩा. १०, भधङ्टफनी, ङ्झसमायी-६, 
सैनाभैना-७, फकङ्ट राधाय, फङ्टटवर-१४, सेभराय य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी  रुऩन्त्देही २२८ 

५ ऩङ्ञिभ नवरऩयासी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : फदिघाट-१, भाकय, प्रताऩऩङ्टय-६, ऩापहीनन्त्दन-६, 
ऩडयी, वदिघाट न.ऩा. १६, ङ्झसर्द्नगय य अन्त्म) (क्रभागत : ङ्जवतयण 
प्रणारी ङ्झनभािण : याभग्राभ-१६, याभग्राभ १५, ङ्झडघवर, याभग्राभ ७, 
उजैनी, याभग्राभ न.ऩा. १२, ऩापहीनन्त्दन ६ सनई, ऩापहीनन्त्दन गा.ऩा. ३ 
वेरासऩङ्टय, ऩापहीनन्त्दन गा.ऩा. ४ रोहयौरी, सयावर गा.ऩा. ४, सयावर 
गा.ऩा. ५, सयावर गा.ऩा. ७, प्रताऩऩङ्टय गा.ऩा. २, ङ्झससहङ्झनमा, वदिघाट 
न.ऩा. १४, वदिघाट न.ऩा. १५, वदिघाट न.ऩा. १६) 

रङ्टङ्ञम्फनी  ऩङ्ञिभ 
नवरऩयासी 

४५३ 

6 ऩूफॉ नवरऩयासी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेष्ट : हङ्टङ्ञप्सकोट १, जङ्टगेऩानी ऩङ्ञिभफगय टोर, 
देवच ङ्टरी-३, केउयानी अम्फास, देवच ङ्टरी-५ य अन्त्म) (क्रभागत : ङ्जवतयण 
प्रणारी ङ्झनभािण : कावासोती न.ऩा.-३, ऩङ्टयानो फजायराइन, देवच ङ्टरी न.ऩा.-
५, हङ्टङ्ञक्सकोट गा.ऩा.-४, सिदेव, हङ्टङ्ञक्सकोट 1 वेरङ्टवा, हङ्टङ्ञक्सकोट 2 
कोङ्झरमा टोर, हङ्टङ्ञक्सकोट 3 ऩेरहानी, हङ्टङ्ञक्सकोट 3 जङ्टपपेटाय) 

रङ्टङ्ञम्फनी ऩङ्टफॉ 
नवरऩयासी 

२९४ 

 बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ व्मस्थाऩन कामािरम, रुऩन्त्देहीको जम्भा २०९९ 
घ) ङ्ञचतवन बङू्झभगत सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाई आमोजना, ङ्ञचतवन    
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 ङ्ञचतवन बङू्झभगत सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाई आमोजना, ङ्ञचतवन फागभती  ङ्ञचतवन ४५ 
2 ङ्ञचतवन ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (क्रभागत : भाडी-1, 

चैनऩङ्टय/ गदॊ, भाडी- ७, ङ्जकङ्झतिऩ ङ्टय देवीस्थान, भाडी-५, ढङ्टकङ्ट यफायी, भाडी-
६, रक्ष्भीफाग, बयतऩङ्टय-२१, कैराश चोक, बयतऩङ्टय-२१, ऩफित चोक, 
बयतऩङ्टय-१५, ङ्जकयातऩङ्टय, िैयहनी न.ऩा. ४, कृष्ण भङ्ञन्त्दय टोर, बयतऩङ्टय 
भ.न.ऩा. १६, बयतङ्टय ३, गौचयण, बयतऩङ्टय २५, सङ्टक्रानगय, बयतऩङ्टय २२, 
ऩटहाङ्झन, बयतऩङ्टय ६, इन्त्रऩङ्टयी, बयतऩङ्टय २६, जङ्टनेरी) (ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर 
ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेस्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ 
तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय 
िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

फागभती  ङ्ञचतवन ६०४ 

3 भकवानऩङ्टय ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना (क्रभागत : फकैमा-४, 
भाझीिोरा गोठिोरा, फकैमा-७, ङ्जहयाभङ्टनी, फागभती गा.ऩा., पाऩयफायी) 
(ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेस्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क 
ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, 
ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

फागभती  भकवानऩङ्टय १४४ 

4 ङ्ञचतवन बङू्झभगत सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाई आमोजना (क्रभागत : 
ङ्छदव्मनगय-भेघौरी क्रस्टय बयतऩङ्टय न.ऩा.-२६ य २७, पङ्ट रफायी-गीतानगय 
क्रस्टय बयतऩङ्टय न.ऩा.- १४ य १६, यत्ननगय क्रस्टय यत्ननगय न.ऩा.-
१२, िैयहनी क्रस्टय िैयहनी न.ऩा.-४ य ८)  (ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण 
तथा ऩम्ऩ टेस्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा 
एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद 
तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

फागभती  ङ्ञचतवन ३०५ 

5 ङ्ञचतवन सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाई आमोजना, ङ्ञचतवन, भकवानऩङ्टय सभेत 
(ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेस्ट कामि, ङ्ञचतवन ङ्ञजपरा: बयतऩङ्टय 
भ.न.ऩा., याद्ऱी न.ऩा., भाडी न.ऩा., िैयहनी न.ऩा., यत्ननगय न.ऩा., 
काङ्झरका न.ऩा.को ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानहरु, भकवानऩङ्टय ङ्ञजपरा : फकैमा गा.ऩा. 
३, हात्तीसङ्टन्त्ड़े, फकैमा गा.ऩा. ७,  फकैमा गा.ऩा. ५, फकैमा गा.ऩा. 
६,फकैमा ५ तीनतरे, फागभती गा.ऩा.,बीभपेदी गा.ऩा.,हेटौडा उ.भा.न.ऩा. 
, भनहयी न.ऩा. य अन्त्म)  

फागभती ङ्ञचतवन, 
भकवानऩङ्टय 

७३० 

6 फागभती प्रदेश स्मारो ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण कामि (ऩावय ङ्झड्रर स्मारो ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण, ङ्ञचतवन ङ्ञजपरा: बयतऩङ्टय भ.न.ऩा.को ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरु, भाडी 
न.ऩा. को ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानहरु, याद्ऱी न.ऩा., िैयहनी न.ऩा., यत्ननगय न.ऩा., 
काङ्झरका न.ऩा. को  ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानहरु, भकवानऩङ्टय ङ्ञजपरा : हेटौडा 
उ.भ.न.ऩा.को ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरु, भनहयी न.ऩा. को ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानहरु, 
फागभती गा.ऩा., फकैमा गा.ऩा.) 

फागभती  ङ्ञचतवन, 
भकवानऩङ्टय 

१२० 

 ङ्ञचतवन बङू्झभगत सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाई आमोजना, ङ्ञचतवनको जम्भा १९४८ 
ङ) कभरा ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, धनङ्टषा    
1 धनङ्टषा भहोत्तयी बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (भहोत्तयी ङ्ञजपरा, क्रभागत २ धनङ्टषा, ७६४ 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

: गौशारा न.ऩा. १२,  काङ्ञन्त्तफजाय, बॊगहा-९, सोनभा-४, िेस, सम्सी-
४, औयही न.ऩा., भनया न.ऩा.-२, सकयी, भधवा, फङ्छदिफास न.ऩा. ३ देङ्ञि 
१३, गौशारा न.ऩा. १, ८, १०, ११, १२, याभगोऩारऩङ्टय न.ऩा. १ य 
२) (धनङ्टषा ङ्ञजपरा : धनङ्टषा धाभ -५, गणेशभान चायनाथ न.ऩा. ३, 
बयतऩङ्टय, ङ्झभङ्झथरा न.ऩा. ४, ऩङ्टस्ऩरऩङ्टय, ङ्झभङ्झथरा न.ऩा., नगयाइन न.ऩा., 
हॉसऩङ्टय न.ऩा. रङ्झरमा देङ्ञि दङ्ञऺण चौयी, धनङ्टषाधाभ-७, ङ्जकसानऩङ्टय, 
गणेशभान चायनाथ-११, छघयीमा, गणेशभान चायनाथ-६, गोदाय, 
गणेशभान चायनाथ-१, छघयीमा यिार टोर य बयतऩङ्टय, गणेशभान 
चायनाथ-.४, ङ्जवयेन्त्रफजाय, ऺीयेश्वयनाथ-८, ङ्छदगम्फयऩङ्टय, कभराभाई 
न.ऩा.८)(ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेस्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज 
ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 
एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

भहोत्तयी 

2 ङ्झसयाहा सद्ऱयी बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झसयाहा ङ्ञजपरा, क्रभागत : 
गोर फजाय-३, जभदह, राहान-१४, डीहीफाय पाॉट, ङ्झभचैमा-७, छघये, 
गोरफजाय-३, सङ्टङ्ञिऩङ्टय-4, रहान-११, ङ्झतयोडफनी, ङ्झभचैमा-८, 
हरिोयीगाउॉ, औयही-३, कयहयवा टोर, रहान-२४, िऩाॊगी टोर, 
ङ्झसयहा-२२, गोरफजाय-१३, अनिभा-५, ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय-५, नयहा-५, नवयाजऩङ्टय-
२, ङ्झिमाऩङ्ञत्त-५, ङ्झसयाहा-१६, ङ्झसयाहा-२१) (सद्ऱयी ङ्ञजपरा:क्रभागत) 
(भहादेवा-१, फराठी, कन्त्चॊनरुऩ-९, िडक-५, िडक-११, िडक-८, 
सङ्टरुॊगा-८, भहादेव-१, ङ्झछङ्ङभस्ता-४, ङ्झछङ्ङभस्त-२, याजङ्जवयाज-९, 
डाक्रेश्वायी-८, ङ्झतरुहङ्टत-३, कॊ चनऩङ्टय-८, िडक-३, सङ्टरुॊगा न.ऩा.-
११)(ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झनभािण तथा ऩम्ऩ टेस्ट, ऩम्ऩ हाउस तथा स्टोयेज 
ड्ताङ्क ङ्झनभािण, ऩम्ऩ तथा एसेसङ्चयज िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण 
एसेसङ्चयज, ट्रान्त्सपभिय िङ्चयद तथा जडान, ङ्जवतयण प्रणारी ङ्झनभािण) 

२ ङ्झसयाहा, 
सद्ऱयी 

६४७ 

3 भहोत्तयी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट : फङ्छदिफास  न.ऩा. २, जनता भा.ङ्झफ.को ऩङ्ञिभ, फङ्छदिफास  न.ऩा. 
६, कृङ्जष करेज नङ्ञजक, फङ्छदिफास न.ऩा. ७, पङ्ट रफायी टोर, फङ्छदिफास 
न.ऩा. ८, हाङ्झथरेट य बब्सी टोर, फङ्छदिफास न.ऩा.१३, डाडाटोर, ङ्जऩऩया-
७, िह्मास्थान य फनौरी, भनया ङ्झससवा-१०, सकयी, औयही न.ऩा. ६, 
फैङ्चयमा, गौशारा न.ऩा. ८, कङ्ट श्भाडी, औयही-३, भहेशभाधो श्रीऩङ्टय,  
गौशारा न.ऩा. ११, रक्ष्भीङ्झनमा, गौशारा न.ऩा. १२, भरािही धाय य 
अन्त्म) सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय कामिन्त्वमन गने मोजना : फङ्छदिफास  न.ऩा. 
६, धक्काइ दास टोर ऩङ्ञिभ य सङ्टशङ्झरॊग टोर ऩङ्ञिभ, फङ्छदिफास न.ऩा. ९, 
झक्रे टोर य ऩशङ्टऩङ्झतनगय, फङ्छदिफास न.ऩा. १२, जङ्टडी,   गौशारा न.ऩा. 
११, कारीऩङ्टय, गौशारा न.ऩा. १२, ङ्झसकाई डाडा,  फङ्छदिफास न.ऩा.१३, 
औयही-५, औयही न.ऩा. ६ सेयहा, इकडाडा न.ऩा., बटौङ्झरमा य ङ्जऩऩया-७,  
य अन्त्म) 

२ भहोत्तयी ४१४ 

4 धनङ्टषा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा २ धनङ्टषा ३६५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

ऩम्ऩ टेष्ट : गणेशभान चायनाथ-११, ङ्झडर धनगढी टोर, ङ्झछयेश्वयनाथ 
न.ऩा.८, ङ्छदगम्फयऩङ्टय, ङ्झछयेश्वयनाथ-4, अयैमा, ङ्झभङ्झथरा-८, कङ्ट सङ्टभङ्झफसौना, 
गणेशभान चायनाथ -७, ऩोतािहा, सफैरा न.ऩा. १३, िैयफोना, फटेश्वय 
गा.ऩा.-२, ब ङ्टईचक्कयऩङ्टय ु्, ङ्झभङ्झथरा ङ्झफहायी न.ऩा. ६, ङ्झसङ्झसिमा ङ्ञजयामत, 
ङ्झभङ्झथरा न.ऩा ८, कटानीटोर, गणेशभान चायनाथ-८, रवटोङ्झर, 
रक्ष्भीङ्झनमा गा.ऩा. ५, फङ्झनङ्झनमा, रक्ष्भीङ्झनमा गा.ऩा.-२, ङ्झसनयजोडा, 
रक्ष्भीङ्झनमा गा.ऩा. ४, सपही य अन्त्म) सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय 
कामिन्त्वमन गने मोजना : सफैरा न. ऩा., जनकनन्त्दनी गा.ऩा. ३,  ङ्झभथरा 
न.ऩा.-११, दङ्टधऩानी, ङ्झभङ्झथरा न.ऩा ८, जभङ्टनीफास,  गणेशभान चायनाथ 
न.ऩा.७, रवटोङ्झर, रक्ष्भीङ्झनमा गा.ऩा. ८, फङ्झरगाभा, जनकऩङ्टय उ.भ.न.ऩा. 
२१, कङ्ट थाि गा.ऩा., जनकनन्त्दनी गा.ऩा. ५, भोवा, धनङ्टषाधाभ-६, हङ्चयहयऩङ्टय 
य अन्त्म) 

5 ङ्झसयाहा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट : गोरफजाय न.ऩा. ३, फङ्टढाथोकीटोर देङ्ञि उत्तय, गोरफजाय-२, 
रारऩङ्टयटोर, ङ्झसयाहा न.ऩा. ११, रङ्टबाही ऩदभऩङ्टय फीच चौयी,  नफयाजऩङ्टय-
२, झाॊजऩट्टी, फङ्चयमायऩट्टी-४, ङ्झतनङ्टवाऩट्टी, नयहा-१, तङ्टरसी टोर, अनािभा-
४, गोताहा ङ्झसॊचाई ऩोियी, रक्ष्भीऩङ्टय ु् ऩतायी-३, धङ्झभमाइन थान, ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय-
१, शोबाऩङ्टय देङ्ञि उत्तय,  गोरफजाय-१, भङ्टकसाय, नयहा-३, सङ्टगय ङ्झभर 
देङ्ञि ऩङ्टफि उत्तय, गोरफजाय-१०, चन्त्रउदमऩङ्टयआधायब ङ्टत स्कङ्ट र देङ्ञि ऩङ्ञिभ 
उत्तय, गोरफजाय-7, चन्त्ररारऩङ्टय फ्माक्ट्री बन्त्दा उत्तय, ङ्झसयाहा-१४, 
ङ्ञियौना, ङ्झसयाहा-१८, रक्ष्भीङ्झनमा, य अन्त्म) (सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय 
कामिन्त्वमन गने मोजना : रहान-१०,१४,१८,  गोरफजाय-१३, ढेराहा, 
गोरफजाय-३, जम्दतेतङ्चयमा य चोयऩानी, जभदह भा.ङ्झफ. देङ्ञि ऩङ्टफि य 
भङ्टसङ्झनिमा, कजिन्त्हा-५, ङ्झभचैमा, कजिन्त्हा-८, गौताड़ी य बेङ्झडमा, गोरफजाय-
६, सैङ्झनक चोक देङ्ञि ऩङ्ञिभ, गोरफजाय-११, ङ्झसयाहा-२०, ङ्ञशिा ज्मोङ्झत 
गङ्झधमानी, ङ्झसयाहा-१८, ङ्झसयाहा-१४, ङ्ञियौना याम्दोङ्झरमा गाछीको ऩङ्टर 
नङ्ञजक, ङ्झसयाहा-९, ठेनाही उत्तय ऩङ्जट्ट टोरको सङ्टधाभा, नयहा-३, सङ्टगय 
ङ्झभर देङ्ञि ऩूवि, नयहा-१, य अन्त्म) 

२ ङ्झसयाहा ४१९ 

6 सद्ऱयी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण तथा 
ऩम्ऩ टेष्ट : फोडेफसािइन न.ऩा. २, जोङ्झगमा, शम्ब ङ्टनाथ न.ऩा. १, 
िोक्सयप्रफाहा,  सङ्टरुॊगा न.ऩा. १०, देवान्त्जी गाछी, िडक न.ऩा.-४, 
कभिङ्झनमा टोर, याजगि गा.ऩा. ३, पङ्ट रफायी टोर फाराक चौयी, 
कन्त्चनरुऩ न.ऩा.५, ङ्जऩऩया, कन्त्चनरुऩ न.ऩा. ११, ठेङ्झरमा, रहान-१०, 
हङ्चयऩङ्टय-७, सेऩािचोक,  िडक न.ऩा. २, फेरही, ङ्झतयहङ्टत गा.ऩा.५, रोहजया 
अभहा चौयी, ङ्झछङ्ङभस्ता गा.ऩा. ७, हात्ती, भहादेव गा.ऩा. ४ य अन्त्म) 
(सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय कामिन्त्वमन गने मोजना : सङ्टरुॊगा न.ऩा.-५, 
श्रीऩङ्टय, फोडेफसािइन न.ऩा.-९, स्वणिऩट्टी, शम्ब ङ्टनाथ न.ऩा.-८, फैयमाही गाउॉ,  
याजगि गा.ऩा. ४, जभङ्टवा, उत्नीसामय कृष्णसयन गा.ऩा. ४, डाक्रेसवायी 

२ सद्ऱयी ३५० 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

गा.ऩा. गोङ्जवन्त्दऩङ्टय ऩातोचौयी ,ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय १, ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय-२ य अन्त्म) 
 कभरा ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, धनङ्टषाको जम्भा २९५९ 

च) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, ङ्झफयाटनगय   
1 झाऩा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ऩावय ङ्झड्रर स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 

: कन्त्काई न.ऩा. (३ गोटा),  ङ्ञशवसताशी न.ऩा. (३ गोटा) य अन्त्म) 
(स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : गौयादह न.ऩा  (४५ गोटा), बरऩङ्टय 
न.ऩा.(४५ गोटा), ङ्झफतािभोड न.ऩा.(४५ गोटा), अजङ्टिनधाया न.ऩा.(४५ 
गोटा), फङ्टर्द्शाङ्ञन्त्त गा.ऩा (४० गोटा), कभर गा.ऩा.(४५ गोटा), 
हपदीफायी गा.ऩा.(४५ गोटा), केचनकवर गा.ऩा.(४५ गोटा) य अन्त्म) 

१ झाऩा  ३८७.४० 

2 भोयॊग ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ऩावय ङ्झड्रर स्मारो ड्तङ्टववेर 
ङ्झनभािण : फङ्टढीगङ्गा गा.ऩा. (६ गोटा), य अन्त्म) स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
उरािफायी न.ऩा. (२० गोटा), ऩथयीसङ्झनसचये गा..ऩा. (३० गोटा), 
फेरफायी न.ऩा. (३० गोटा), यॊगेरी न.ऩा. (३० गोटा), यतङ्टवाभाई न.ऩा. 
(३० गोटा), सङ्टनफशॉ न.ऩा. (३० गोटा), केयाफायी गा.ऩा. (३० गोटा), 
कानेऩोियी गा.ऩा. (३० गोटा), कटहयी गा.ऩा. (३० गोटा), जहाडा 
गा.ऩा. (३० गोटा) ङ्झसत ङ्टभायी/कङ्ट भायगाउॉ स्मारो ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई 
उऩआमोजना, सङ्टन्त्दयहयैचा-१  (१५ गोटा), गैयीगाउॉ भाङ्झथपरो धोङ्झफमाये 
(साधङ्टटोर) स्मारो ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई उऩआमोजना, ग्राभथान गा.ऩा.-७ 
(३० गोटा) भोयॊग ङ्ञजपरा य अन्त्म) 

१ भोयङ  ३६७.४० 

3 सङ्टनसयी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना(स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
(गढी गा.ऩा.(५० गोटा), दङ्टहफी न.ऩा.(५० गोटा), याभधङ्टनी न.ऩा.(५० 
गोटा), कोशी गा.ऩा.(५० गोटा), फोक्रहानयङ्झसॊह गा.ऩा.(५५ गोटा), 
हङ्चयनगय गा.ऩा.(५० गोटा), देवानगॊज गा.ऩा. (५० गोटा) य अन्त्म) 

१ सङ्टनसयी ३५५ 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, ङ्झफयाटनगयको जम्भा ११०९.८० 
छ) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, रहान    
1 उदमऩङ्टय बङू्झभगत जर ङ्झसचाइ आमोजना ऩावय ङ्झड्रर स्मारो ड्तङ्टववेर 

ङ्झनभािण : कटायी न.ऩा. (२ गोटा), चौदण्डीगढी न.ऩा.(२ गोटा), ङ्झरमङ्टगा 
न.ऩा. (२ गोटा) य अन्त्म) 

१ उदमऩङ्टय ३२.४० 

2 ङ्झसयाहा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
कपमाणऩङ्टय न.ऩा.(३० गोटा), सङ्टङ्ञिऩङ्टय गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झसयाहा 
न.ऩा.(२५ गोटा), बगवानऩङ्टय गा.ऩा.(३० गोटा), औयही गा.ऩा.(३० 
गोटा), ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गा.ऩा.(३० गोटा), फङ्चयमाऩङ्जट्ट गा.ऩा.(३० गोटा), 
रक्ष्भीऩङ्टय ऩतायी गा.ऩा.(३० गोटा), नयहा फछिवा गा.ऩा.(३० गोटा), 
सिङ्टवानऩङ्टय कट्टी गा.ऩा.(३० गोटा), अनािभा गा.ऩा.(३० गोटा), 
नफयाजऩङ्टय गा.ऩा.(३० गोटा) य अन्त्म)  

२ ङ्झसयाहा ३५० 

3 सद्ऱयी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
ङ्झछङ्ङभस्ता गा.ऩा.(१५ गोटा), भहादेवा गा.ऩा.(२५ गोटा), रुऩनी 

२ सद्ऱयी ३५० 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झतराठी कोइराडी गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झतरुहङ्टत 
गा.ऩा.(२५ गोटा), फोडेफसाइन न.ऩा.(१५ गोटा), डाक्रेश्वयी न.ऩा.(२५ 
गोटा), कन्त्चनरुऩ न.ऩा.(२५ गोटा), िडक न.ऩा.(२० गोटा), सम्ब ङ्टनाथ 
न.ऩा.(२५ गोटा), सद्ऱकोशी न.ऩा.(२५ गोटा), सङ्टरुॊगा न.ऩा.(२५ गोटा), 
कृष्णसयण गा.ऩा.(२५ गोटा), फरान ङ्झफहङ्टर गा.ऩा.(२५ गोटा), याजगि 
गा.ऩा. (२५ गोटा) य अन्त्म) 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, रहानको जम्भा ७३२.४० 
ज) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, भहोत्तयी    
1 धनङ्टषा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : ङ्जवदेह 

न.ऩा.(३० गोटा), औयही न.ऩा..(३० गोटा), धनौजी न.ऩा..(३० गोटा), 
हॊशऩङ्टय कट्ऩङ्टपरा गा.ऩा..(४५ गोटा), जनकनन्त्दनी गा.ऩा..(३० गोटा), 
ङ्झभङ्झथरा ङ्झफहायी गा.ऩा..(३० गोटा), भङ्टङ्ञिमाऩङ्जट्ट भङ्टसङ्झनिमा गा.ऩा..(३० 
गोटा), नगयाइन न.ऩा..(४५ गोटा), सङ्जहदनगय न.ऩा..(३० गोटा), 
सफैरा न.ऩा. .(३० गोटा) य अन्त्म) 

२ धनङ्टषा ३३० 

2 भहोत्तयी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण 
: औयही गा.ऩा..(३० गोटा), फरवा गा.ऩा..(३० गोटा), बॊगहा 
गा.ऩा..(३० गोटा), रोहायऩङ्जट्ट गा.ऩा..(३० गोटा), भहोत्तयी गा.ऩा..(३० 
गोटा), भनया गा.ऩा..(३० गोटा), भङ्जटमानी गा.ऩा..(३० गोटा), ङ्जऩऩया 
गा.ऩा..(३० गोटा), याभगोऩारऩङ्टय न.ऩा..(३० गोटा), सम्सी गा.ऩा..(३० 
गोटा), सोनभा गा.ऩा. .(३० गोटा) य अन्त्म) 

२ भहोत्तयी ३३० 

3 सरािही ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
फरया न.ऩा..(२५ गोटा), फयहथवा न.ऩा..(२५ गोटा), ङ्झफष्णङ्ट 
गा.ऩा..(२५ गोटा), िम्हऩङ्टयी गा.ऩा..(२५ गोटा), चन्त्रनगय गा.ऩा..(२५ 
गोटा), धनकौर गा.ऩा..(२५ गोटा), ईश्वयऩङ्टय न.ऩा..(२५ गोटा), 
कङ्झफरासी गा.ऩा..(२५ गोटा), ऩसाि गा.ऩा..(२५ गोटा), कौडेना 
गा.ऩा..(२५ गोटा), फसफङ्चयमा गा.ऩा..(२५ गोटा), याभनगय गा.ऩा..(२५ 
गोटा) य अन्त्म) 

२ सरािही ३०० 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, भहोत्तयीको जम्भा ९६० 
झ) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, ङ्झफयगॊज    
1 ऩसाि ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण( : 

फहङ्टदयभाई गा.ऩा.(४० गोटा), फेपवा गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झफन्त्दफाङ्झसनी 
गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झछऩहयभाई गा.ऩा.(३० गोटा), धोङ्झफनी गा.ऩा. (२५ 
गोटा), जगयनाथऩङ्टय ु् गा.ऩा.(३० गोटा), ऩकहाभाईऩङ्टय गा.ऩा.(२० गोटा), 
ऩसािगढी गा.ऩा. (२० गोटा), ऩटेवािसङ्टगौरी गा.ऩा.(२५ गोटा), ऩोिङ्चयमा 
न.ऩा.(२५ गोटा), सिङ्टवाप्रसौनी गा.ऩा.(२५ गोटा), सङ्टफणिऩ ङ्टय गा.ऩा.(३० 
गोटा) हऩितगॊज गा.ऩा.(१५ गोटा), ङ्ञजयाबवानी गा.ऩा.(२० गोटा) य 
अन्त्म) 

२ ऩसाि ३५५ 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
2 फाया ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 

कामिभाई गा.ऩा.,(२५ गोटा) आदशिकोटवार गा.ऩा.(२५ गोटा), देवतार 
गा.ऩा.(२५ गोटा), भहागङ्जिभाई गा.ऩा.(२५ गोटा), ऩचयौटा गा.ऩा.(२५ 
गोटा), ऩयवानीऩङ्टय गा.ऩा.(२५ गोटा), पेटा गा.ऩा.(२५ गोटा), प्रसौनी 
गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्जवश्राभऩङ्टय गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्झसम्रौनगढ न.ऩा.(२५ 
गोटा), सङ्टफणि गा.ऩा.(२५ गोटा), भनहवाि गा.ऩा.(२५ गोटा), करैमा 
उ.भ.न.ऩा.(२५ गोटा), ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उ.भा.न.ऩा.(२५ गोटा), फायागढी 
गा.ऩा. (२५ गोटा) य अन्त्म 

२ फाया ३७५ 

3 यौतहट ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
फोधीभाई गा.ऩा. (२० गोटा), फनृ्त्दाफन गा.ऩा.(२० गोटा), देवही गोनायी 
गा.ऩा.(२५ गोटा), दङ्टगाि बगवती गा.ऩा.(२० गोटा), गढीभाई गा.ऩा.(२५ 
गोटा), गरुडा न.ऩा.(२० गोटा), गजङ्टया गा.ऩा.(२० गोटा), जेठङ्चयमा 
गा.ऩा.(२५ गोटा), भाधवनायाम गा.ऩा.(२५ गोटा), भौराऩङ्टय गा.ऩा.(२० 
गोटा), सरुअठ्ठा गा.ऩा.(२५ गोटा), मभङ्टनाभाई गा.ऩा.(२५ गोटा), ङ्जऩऩया 
बरोङ्जहमा गा.ऩा.(२५ गोटा), पतङ्टवा ङ्जवजमऩङ्टय गा.ऩा.(२० गोटा), भत्सयी 
गा.ऩा.(२० गोटा), याजऩङ्टय तङ्टरसी गा.ऩा.(२० गोटा) य अन्त्म) 

२ यौतहट ३५५ 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, ङ्झफयगॊजको जम्भा  १०८५ 
ञ) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, फफयभहर, काठभाडौँ     
1 ऩावय ङ्झड्रर स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण (ङ्झसन्त्धङ्टरी ङ्ञजपरा : कभराभाई न.ऩ., 

(३ गोटा) दङ्टधौरी न.ऩा., (४ गोटा) भङ्चयन गा.ऩा. (३ गोटा)य अन्त्म) 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी ६० 

2 स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण (रुऩन्त्देही : भामादेवी ((२५ गोटा) योङ्जहणी (२५ 
गोटा), कोङ्छठमाभाई (२५ गोटा), कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजपरा : कृष्णनगय न.ऩा. 
(२५ गोटा) ङ्जवजमनगय न.ऩा.,(२५ गोटा) भामादेवी न.ऩा.(२५ गोटा), 
ऩङ्ञिभ नवरऩयासी ऩहरीनन्त्दन गा.ऩा. (30 गोटा), याभग्राभ (30 गोटा) 
य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी  कङ्जऩरफस्तङ्ट, 
रुऩन्त्देही, 
ऩङ्ञिभ 
नवरऩयासी 

२२१ 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, फफयभहर, काठभाडौँको जम्भा २८१ 
ट) बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, नऩेारगॊज   
1 फाॉके ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 

नयैनाऩङ्टय गा.ऩा. (२५ गोटा) , याद्ऱी सोनायी गा.ऩा. (२५ गोटा)  य 
अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी  फाॉके ५० 

2 फङ्छदिमा ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
फढैमातार गा.ऩा. (१२ गोटा), याजाऩङ्टय न.ऩा. (१२ गोटा), फयफङ्छदिमा 
न.ऩा. (१२ गोटा), गङ्टरङ्चयमा न.ऩा. (१४ गोटा) य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी  फङ्छदिमा ५० 

3 कैरारी ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ऩावय ङ्झड्रर स्मारो 
ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : रम्कीच ङ्टहा न.ऩा. (२ गोटा), गौङ्चयगॊगा न.ऩा, (२ 
गोटा), गोदावयी न.ऩा. (२ गोटा) य अन्त्म) (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
बजनी न.ऩा. (१०० गोटा), जानकी गा.ऩा. (८० गोटा), फदिगोङ्चयमा 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी ४९२.४० 
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३.1.27) फ.उ.शी.नॊ. 30803123 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

गा.ऩा. (४० गोटा), जोशीऩङ्टय गा.ऩा. (१०० गोटा), कैरायी गा.ऩा. (४० 
गोटा) जानकी गा.ऩा. (७० गोटा), धनगढी उ.भा.न.ऩा. (३० गोटा) य 
अन्त्म) 

4 देउिङ्टयी (दाङ) बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : 
गढवा गा.ऩा. (५० गोटा) य अन्त्म) 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ ५० 

5 कॊ चनऩङ्टय ङ्ञजपरा बङू्झभगत जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (ऩावय ङ्झड्रर स्मारो 
ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : बीभदत्त न.ऩा. (३ गोटा), ऩङ्टनफािस न.ऩा. (३ गोटा) य 
अन्त्म) (स्मारो ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण : कृष्णऩङ्टय न.ऩा. (८० गोटा), रारझाडी 
गा.ऩा. (८० गोटा), ऩङ्टनफािस न.ऩा. (५० गोटा), फेरौयी न.ऩा. (८० 
गोटा), शङ्टक्रापाॉटा न.ऩा. (४० गोटा)  य अन्त्म ) 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय ३६२.४० 

 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, नऩेारगॊजको जम्भा १००४.८० 
 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभको जम्भा २३१५८ 

 
 

३.1.28) फ.उ.शी.नॊ. 30803124 सङ्टनकोशी भङ्चयन डाईबसिन फहङ्टउद्दङे्ञशम आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सङ्टनकोशी भङ्चयन डाईबसिन फहङ्टउद्देङ्ञशम आमोजना फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी २४४५२ 

 
 

३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 फहृद् दाङ्ग उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २१० 
2 दाङ्ग देउिङ्टयी ब ङ्टङ्झभगत सॊमोजनात्भक जर ङ्झसॊचाइ आमोजना (सङ्टकौया 

दॊगीशयण रगामत) 
रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५० 

3 उयहयी जसऩङ्टय ग्वाय िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्टपसीऩङ्टय ११ य१२  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ४०० 
4 डङ्टरुवा कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्टपसीऩङ्टय १५,१६ य १८  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३०० 
5 दाङ्ग उऩत्मका ङ्झबर सॊबाव्म स्थानभा ङ्झडऩ ड्तङ्टफेर ङ्झनभािण( ३०स्थानभा) रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५० 
6 भरवाये ङ्झसॊचाई मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-४,७,१४,१५ य १६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १०० 
7 सतह ङ्झसॊचाई ऩङ्टनस्थाऩन तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण कामि रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ४५ 
8 ऩनेयी ङ्झर.ङ्झस.मो. घोयाही-११,भजगै रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
9 फनहयी ठङ्टरो चौय ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
10 ढोरऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.फफई रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
11 बगङ्टवाय ङ्झर.ङ्झस.मो. घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
12 ङ्झसभर गजेयी ङ्झर.ङ्झस.मो. दॊगीशयण रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
13 ङ्झगठेऩानी ङ्झर.ङ्झस.मो. घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
14 छयकट्टा भदङ्चयमा गोपटाकङ्ट यी ङ्झर.ङ्झस.मो. दॊगीशयण रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
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३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
15 ङ्जढकऩङ्टय ड्दाभ ङ्झर.ङ्झस.मो. घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
16 जन्त्ग्रहवा ङ्झर.ङ्झस.मो. यावतगाउॉ दॊगीशयण-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २५ 
17 ऩङ्ञिभ ङ्झसभरगजेयी ड्दाभ ङ्झर.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
18 ऩड्डा ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१० रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
19 फङ्टरफङ्टरे रयेना ङ्झर.ङ्झस.मो. ङ्जढकऩङ्टय घोयाही-९ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
20 ङ्ञचयेगाय ङ्झर.ङ्झस.मो.याजऩङ्टय दॊगीशयण-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २५ 
21 फागय ङ्झर.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २५ 
22 िैयेनी गब्दवा ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
23 फौयाही ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
24 तारे ङ्झर.ङ्झस.मो. फफई-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
25 चौवािोरा गजेडीिोरा ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
26 चेऩे ड्दाभ ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही १य २ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
27 कङ्ञचरा ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
28 फाघिोरी ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
29 चौवािोरा ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१६ यावतगाउॉ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
30 गॊगते ङ्झर.ङ्झस.मो.फफई-१ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
31 ओयोध्म ड्दाभ ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
32 सयेसोता ज.ङ्झस.मो. घोयाही-२ य ४  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३५ 
33 दङ्टधेगजेयी ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१९ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
34 गेगङ्झतमा ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १२ 
35 पराटेिोङ्झर ज.ङ्झस.मो. शाङ्ञन्त्तनगय-३ ऩातेटाकङ्ट या रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १८ 
36 भङ्झनकाऩङ्टय कङ्ट इयेऩानी ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
37 फाघेङ्ञचया ज.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-१ सरुवाडाॊडा रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
38 अभङ्टवाऩोियी ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २८ 
39 फङ्ञघगॊरी ज.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
40 हस्नाऩङ्टय ज.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
41 अकभी ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१४अकभी रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
42 ओिायास्मेउरी सोता ज.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
43 रगेवािोरी फङ्टरफङ्टरे ज.ङ्झस.मो. शाङ्ञन्त्तनगय-६ ऩहाङ्झडऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
44 तारगैया ज.ङ्झस.मो.फफई-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
45 जम्भङ्टङ्ञचया ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१ भनकाभनादेफी रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १२ 
46 िोटीिोरी ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-८ एकता टोर  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
47 ङ्जऩथिरी कङ्ट इये सोता ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१८,दङ्टधयास रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
48 गङ्टर ङ्टॊगिोरा ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-१ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
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३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
49 फगिद्दी ज.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ६ 
50 कभरऩोियी ऩो.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
51 याक्से ऩो.ङ्झस.मो. फफई-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ७ 
52 च ङ्टकेहवा अग्रवा स.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
53 भाझकङ्ट रो स.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-२,ऩेदा रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
54 फगिद्दी घङ्झनफङ्झगमा स.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
55 बैसाङ्जहकङ्ट रो स.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
56 ङ्झफतािकङ्ट रो स.ङ्झस.मो.घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
57 सङ्टकवायी स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही-७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
58 ङ्झसम्रेगनाय यगौया धैयेनी ङ्झसस्वानी स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
59 रौफस्ता धनङ्टस गनाय स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-८ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
60 गोठङ्टवा गनायी स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
61 क्वाॊग उयहयी कङ्ट रो स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १२ 
62 ऩात ङ्टिोरा गौयीगाउॉ स.ङ्झस. प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१० रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
63 ऩात ङ्टिोरा ऩड्डा स.ङ्झस. प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१० रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५० 
64 रुइने घायी स.ङ्झस. प्रणारी शाङ्ञन्त्तनगय-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
65 चौके ब ङ्टते डाॊडा स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही-२ साइऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
66 क्वाॊगी गनाय स.ङ्झस.प्रणारी जस्ऩङ्टय तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १६ 
67 फरुवागाउॉरे स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
68 डाॊडागाउॉ गोग्री स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
69 फारीभिोरा स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही २ य ४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
70 कजािइ सतगैमा स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
71 क्वाॊगिोरा स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
72 िायिोरा स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
73 बटे्ट स.ङ्झस. मो.तङ्टरसीऩङ्टय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
74 फङ्टरफङ्टरे ङ्झसस्वानी ङ्झर.ङ्झस.मो. नायामणऩङ्टय घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
75 ज्माङ्झभनसोता ज.ङ्झस.मो. याभऩङ्टय घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
76 एकरगरुवा सोता ज.ङ्झस. मो.घोयाही-९ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
77 ऩदभऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.फफई दॊगीशयण-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
78 सङ्टनऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.फफई-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
79 चौवािोरा भानऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
80 याणागाउॉ ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
81 ङ्ञचसाऩानी िभायी ङ्झर.ङ्झस.मो.फॊग्राच ङ्टरी-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
82 ङ्झभयौरी ङ्झर.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
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३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
83 उयॊ गनायी ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
84 बोजऩङ्टय डफया ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
85 ससैमा ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
86 गोठङ्टवा गनायी ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
87 िोपटेऩानी ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
88 याताऩङ्जहया ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
89 फैफाॊग ङ्झर.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
90 फेपटाकङ्ट या ङ्झर.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
91 भज्गाउॉ ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
92 अभायेिोरा ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
93 ङ्झसताऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
94 कजािइ ड्दाभ ङ्झर.ङ्झस.मो. घोयाही-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
95 गॊगते सोता ङ्झर.ङ्झस.मो.घोयाही-१६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
96 फाॉकी फेटायऩङ्टय ङ्झर.ङ्झस.मो.दॊगीशयण-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
97 सङ्टकौया ङ्झर.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
98 ङ्झबङ्झरिोरा जराशम ङ्झस.मो. शाङ्ञन्त्तनगय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
99 फेरझङ्टण्डी फनकट्टी जराशम ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१८ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
100 छोटेिोरा ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनागय-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
101 भौङ्झरिपमान सोता ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
102 भामािोरा ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
103 िैयेनीिोरा धभाकाऩङ्टय ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
104 गजेडीिोरा ऩहेरऩाय ज.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
105 ऩङ्ङनऩङ्टय एकऩते्त ज.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
106 वामिोरी ज.ङ्झस.मो. घोयाही-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
107 सारघायी िोरा ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
108 कङ्ट न्त्तािोरा ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
109 चारढङ्टॊग ेभाझटोर ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
110 सङ्टकीदह ज.ङ्झस.मो. घोयाही-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
111 दहिोरी ज.ङ्झस.मो. घोयाही-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
112 िोयैिोरा ऩारङ्टथान ज.ङ्झस.मो.घोयाही-११,फगारे रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
113 घटङ्टवागन्त्जी ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
114 यजरीगॊजयी ज.ङ्झस.मो. दॊगीशयण-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
115 हात्तीढङ्टॊगा अकभी ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
116 ब ङ्टत्मा ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१३ पङ्ट रफायी रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 



जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ऺेर                                         आ.व. २०७८/७९ को वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ                 

94 

 

३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
117 गणेशऩङ्टय याद्ऱी शाङ्ञन्त्त उद्दान ङ्ञचयो ज.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
118 फौरािोरा ऩेङ्छदिोरा हावािाने डाॊडा ज. ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-१ य २ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
119 भाइरीऩानी िोरा ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
120 ङ्झसस्नेयी ज.ङ्झस.मो. घोयाही-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
121 फङ्टयाडाफय ज.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
122 घटे्टिोरा जराशम ङ्झसॊचाई मोजना दॊगीशयण-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
123 फङ्टङ्चयमा गन्त्जी ज.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१० रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
124 फडहये ऩो.ङ्झस.मो.घोयाही-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
125 यानीऩोियी अम्फास नाउर ऩो.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
126 अजङ्टिनिोरा ऩो.ङ्झस.मो. शाङ्ञन्त्तनगय-१ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
127 घटे्ट िोरा ऩो.ङ्झस.मोजना फफई-२ य ३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
128 सारघायी ऩो.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
129 कटाहा भौजा  स. ङ्झस. प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
130 तेघयेकङ्ट रो स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
131 हाऩङ्टयिोरा स.ङ्झस.मो. घोयाही-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
132 ढकार कङ्ट रो स.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-३,८ य ९ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
133 ऩहरुवा गनायी स.ङ्झस.मो. तङ्टरसीऩङ्टय-१५ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
134 कङ्ञचरी गनायी कङ्ट रो स.ङ्झस. प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
135 ङ्ञझन्त्ग्नीडाफय कङ्ट रो स.ङ्झस.प्रणारी-घोयाही-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
136 प्रसद्दङ्टवा कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना शाङ्ञन्त्त्ननगय-५,७ य दॊगीशयण-६ य ७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
137 काठकङ्ट वा िैयेनी फैसा चाय भौजे स.ङ्झस. प्रणारी शाङ्ञन्त्तनगय-५,६,य ७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
138 ऩदेया िोरा ङ्झसॊचाई मोजना गहतये फॊग्राच ङ्टरी-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
139 ग्वायिोरा तेङ्झरमा कङ्ट रो स.ङ्झस.मो.तङ्टरसीऩङ्टय-१८ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
140 जङ्टयाहा ङ्झतन भौजा स.ङ्झस.मो.घोयाही-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
141 भङ्झनकाऩङ्टय स.ङ्झसॊचाई मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-१८ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
142 भानऩङ्टये कङ्ट रो स.ङ्झस.प्रणारी,तङ्टरसीऩङ्टय-१७ य १८ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
143 यानीघाट स.ङ्झस.मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-६ य १२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
144 फधीशोता स.ङ्झस.मोजना उत्तय कऩडादेफी तङ्टरसीऩङ्टय-६ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
145 कटकैमाकङ्ट रो स.ङ्झस.मोजना घोयाही-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
146 फगारे िोरा कङ्ट रो स.ङ्झस.मोजना घोयाही-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
147 ऩात ङ्टिोरा नवरऩङ्टय घोडा डफया स. ङ्झसॊचाई मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-११ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
148 याउटेचौय स.ङ्झस.मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
149 यझेनी गनायी स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१२  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
150 हङ्चयऩौयी गनायी स.ङ्झस.प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय-१२ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
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३.1.29) फ.उ.शी.नॊ. 30803125 फहृद् दाङ उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजना  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
151 फङ्टटङ्झनमा स.ङ्झस.प्रणारी शाङ्ञन्त्तनगय-४ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
152 सातगाउॉरे ङ्झसयकङ्ट रो स.ङ्झस. मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-३,४,७,य ९ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
153 फघौसी गनाय कङ्ट रो स.ङ्झस मोजना तङ्टरसीऩङ्टय-१७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
154 याजऩङ्टय कङ्ट रो स.ङ्झस.मो. घोयाही-७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
155 सौङ्झडमाये कङ्ट रो स.ङ्झस.प्रणारी घोयाही-७ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
156 फमारे ऩोियी ऩो.ङ्झस.मो.शाङ्ञन्त्तनगय-३ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ५ 
157 ट्वाॊगिोरा स.ङ्झस.प्रणारी फफई गा.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३० 
158 च्माॊतीिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी फफई गा.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३० 
159 फौरािोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी शाङ्ञन्त्तनगय गा.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३० 
160 फयौंिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी दॊगीशयण गा.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
161 ङ्ञचयेगाय सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी शाङ्ञन्त्तनगय य दॊगीशयण गा.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
162 बभकेिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय  रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
163 ऩात ङ्टिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
164 कारािोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
165 यानीघाट िोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
166 ग्वायिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
167 ऩरे िोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
168 गङ्टजे िोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
169 सेवायिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
170 ङ्झसस्नेिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
171 गहतेिोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी तङ्टरसीऩङ्टय रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
172 कटङ्टवािोरा सतह ङ्झसॊचाई प्रणारी घोयाही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १० 
173 ऩोस्ट प्रोजेक्ट सऩोटि कामि रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 

 फहृद् दाङ्ग उऩत्मका ङ्झसॊचाइ आमोजनाको जम्भा ३२६१ 
 
 

३.1.30) फ.उ.शी.नॊ. 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
क) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम झाऩा    
१ कभर िोराभा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि च ङ्टराच ङ्टरी गा.ऩा. १ इराभ १ इराभ १५ 
२ फाघर्द्ाय िोराभा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि च ङ्टराच ङ्टरी गा.ऩा. १ 

इराभ 
१ इराभ २० 

३ चाॉज ङ्ट िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि च ङ्टराच ङ्टरी गा.ऩा. २ य ३ 
इराभ 

१ इराभ २० 

४ ङ्चयिङ्टवा िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा. १,२,७,८ इराभ १ इराभ २० 
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३.1.30) फ.उ.शी.नॊ. 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
५ ङ्झछवा िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा ६ य ७ इराभ १ इराभ २० 
६ तभािे िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा. ७ इराभ १ इराभ १५ 
७ ठेवा िोरा ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा. ७ इराभ १ इराभ १५ 
८ कऩयसङ्टिा िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा.७ इराभ १ इराभ १५ 
९ चेऩे िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाई न.ऩा. ८ इराभ १ इराभ १५ 
१० ज्माङ्झभये िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भाइि न.ऩा. ९ इराभ १ इराभ १५ 
११ ङ्जटभाई िोरा तटफन्त्धन कामि नैनािोरा गडीगाॉउ ४ य ५ झाऩा १ झाऩा १५ 
१२ अदङ्टवा िोरा ङ्झनमनरण कामि ङ्झफतािभोड न.ऩा. ३ ङ्झफयाटऩोिय झाऩा १ झाऩा १५ 
१३ गेउङ्चयमा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गौयीगॊज गा.ऩा. ६, झाऩा १ झाऩा १५ 
१४ झतािऩताि िोपसी सॊयऺण कामि ङ्झफतािभोड न.ऩा. १० शैङ्झनक फजाय 

ऩङ्ञिभ झाऩा 
१ झाऩा १५ 

१५ ङ्ञझरङ्झभरे िोरा ङ्झनमन्त्रण ब.न.ऩा.४,भहेशऩङ्टय झाऩा १ झाऩा २० 
१६ कद्ऱानवायी चोक ऩङ्टवि अजङ्टिन भेचेको घय छेउ अजङ्टिनधाया ६ झऩा १ झाऩा १५ 
१७ साङ्छठभङ्टये िेर भैदान टाङ्गङ्जटङ्ग िोरा तटफन्त्ध अजङ्टिन नऩा २ झाऩा १ झाऩा १५ 
१८ फेतेनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कृष्ण भङ्ञन्त्दय ङ्ञचमा फगान दभक 

४,झाऩा 
१ झाऩा २० 

१९ कभर िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि ङ्ञशवसताऺी न.ऩा. २,३ झाऩा १ झाऩा १५ 
२० देउङ्झनमा नदी ङ्झनमन्त्रण(ऩङ्टर उत्तय) ङ्जवतािभोड न.ऩा. ७,झाऩा १ झाऩा २० 
२१ तङ्टङ्झभमाकावेरी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि श्रीजॊग गा.ऩा. ८, ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 
२२ िसेनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि पङ्ट ङङ्झरङ न. ऩा. ४ ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 
२३ गैङ्चयगाॉउ ङ्ञचचौया िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि पङ्ट ङङ्झरङ न. ऩा. ६ ओि े

ताप्रेजङ्टङ्ग 
१ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 

२४ ङ्ञशफङ्टटाय गैङ्चयगाॉउ ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि पङ्ट ङङ्झरङ न. ऩा. १० 
ताप्रेजङ्टङ्ग 

१ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 

२५ भाङ्छदम्फे िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि पङ्ट ङङ्झरङ न. ऩा. ११ 
ताप्रेजङ्टङ्ग 

१ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 

२६ फौरा िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि यङ्जवकरा भा.ङ्जव. छेउ पक्तारङ्टङ 
१ ताप्रेजङ्टङ्ग 

१ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 

२७ साके िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि पङ्ट ङङ्झरङ्ग नऩा १ य ५ ढङ्टॊगेधाया 
बन्त्दा तर ताप्रेजङ्टङ्ग 

१ ताप्रेजङ्टङ्ग ५० 

२८ भाङ्छदम्वे िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण पङ्ट ङङ्झरङ्ग ११ ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 
२९ कटङ्टवा िोरा ङ्झनमन्त्रण पङ्ट ङङ्झरङ्ग १० ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग २० 
३० भङ्जहवा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झनङ्चयदेङ्ग गा.ऩा. वडा नॊ. ३ ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग १५ 
३१ भैवा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि आठयाई ङ्झरवेणी गा.ऩा. ५ ताप्रेजङ्टङ्ग १ ताप्रेजङ्टङ्ग २० 
३२ पेभेिोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण, ङ्जप.न.ऩा. १ ऩाॉचथय १ ऩाॉचथय २० 
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३.1.30) फ.उ.शी.नॊ. 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

 जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम झाऩाको जम्भा ५६५ 
ि) कोशी तथा फक्राहा नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, भोयङ    
१ ढाॉड िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारीगङ्टॉयास १ फसॊतऩङ्टय तेह्रथङ्टभ १ तेह्रथङ्टभ १५ 
२ टङ्टङ्झडिेर िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि श्री जन कपमान प्रा.ङ्जव. आठयाइ ५ 

तेह्रथङ्टभ 
१ तेह्रथङ्टभ १५ 

३ डाॉस िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि ऩथयीसङ्झनिये न.ऩा. १० भोयङ १ भोयङ २० 
४ रोहन्त्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी भोयङ १ भोयङ २० 
५ ङ्ञचसाॊग िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी ३,४,५,८ य ९ भोयङ १ भोयङ २० 
६ डास फक्राहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी ७,८ रु ९ भोयङ १ भोयङ २० 
७ गङ्झछमा िोरा ङ्झनमन्त्रण सङ्टन्त्दयहयैचा ६ भोयॊग १ भोयङ १५ 
८ कोचेनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्छदऩङ्टचोक ङ्जढकटोर बटटयाईटोर 

कानेऩोियी १ भोयङ्ग 
१ भोयङ १५ 

९ ङ्झसॊङ्ञघमा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झफयाटनगय भहानगयऩाङ्झरका १ 
भोयॊग( ऩयोऩकाय घाट/सम्राट िेर भैदान सॊयऺण ) 

१ भोयङ २० 

१० रोहेन्त्रा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टन्त्दयहयैचा न.ऩा. १,११ भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
११ चेका िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी न.ऩा. २ रऺभीऩङ्टय भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१२ कोचेनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि केयाटोर ङ्झडकटोर जाने ऩूर नङ्ञजक 

कानेऩोियी १ भोयङ्ग 
१ भोयङ १५ 

१३ कङ्झडमा िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी न.ऩा. ३ दैरतऩङ्टय भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१४ फङ्टढी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टन्त्दयहयैचा न.ऩा. ५ फारसन्त्त आश्रभ 

भोयङ्ग 
१ भोयङ १५ 

१५ गङ्झछमा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टन्त्दयहयैचा ३ छडकेऩैनी भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१६ ङ्जकस्ती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टन्त्दय हयैचा १२ भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१७ फक्राहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩथयी शङ्झनिये ५ हसन्त्दह भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१८ ङ्ञचसाङ्ग िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यॊगेरी न.ऩा. ८ भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
१९ रोहेन्त्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कटहयी गा.ऩा. ७ भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
२० डान्त्स िोरा ङ्झनमनरण कामि सङ्टनफषॉ न.ऩा. १ भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
२१ चयीगङ्टवा सङ्टकङ्ट भवासी ऩङ्ञिभ फङ्टढीिोराभा सङ्टन्त्दयहयैचा ५,भोयॊग १ भोयङ २० 
२२ ङ्जकस्ती िोरा दोबान तटफन्त्ध, सङ्टन्त्दयहयैचा भोयङ १ भोयङ १५ 
२३ डासिोरा तटफन्त्धन षथेयी ९ य १० भोयॊग १ भोयङ २० 
२४ तेङ्झरमा फाध सॊयऺण कामि ऩैङ्झनसङ्टन्त्दय हयैचा ४,भोयॊग १ भोयङ २० 
२५ फङ्टढी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, गोयिारी टोर सङ्टन्त्दयहयैचा ५, भोयङ्ग १ भोयङ १५ 
२६ फङ्टढी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फङ्टढीगॊगा गा.ऩा. २ भङ्टङ्ञस्रभ टोर ऩङ्ञिभ 

भोयङ 
१ भोयङ १५ 

२७ ङ्झसॊङ्ञघमा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्जवयाटनगय भनऩा ७ भोयङ १ भोयङ १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
२८ कङ्ट स्भा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि याभधङ्टनी गा.ऩा. ३ सङ्टनसयी १ सङ्टनसयी १५ 
२९ भङ्चयमा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयनगय गा.ऩा. ५,६ सङ्टनसयी १ सङ्टनसयी १५ 
३० येपवी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कोशी गा.ऩा. ७ िहभफाफा स्थान 

तर सङ्टनसयी 
१ सङ्टनसयी १५ 

३१ केशङ्झरमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फजङ्टि गा.ऩा. ३ सङ्टनसयी १ सङ्टनसयी १५ 
३२ झयना िोपसी ङ्झनमन्त्रण कामि फयाहऺेर न.ऩा. ८ भैनवायी दोबान 

सङ्टनसयी 
१ सङ्टनसयी १५ 

 कोशी तथा फक्राहा नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, भोयङको जम्भा ५२० 
ग) नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, रङ्झरतऩङ्टय   
1 फाउङ्ङा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चौदण्डगढी न.ऩा. १० उदमऩङ्टय १ उदमऩङ्टय १५ 
2 भूर िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चौदण्डगढी न.ऩा. ९ उदमऩङ्टय १ उदमऩङ्टय १५ 
3 असायी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झरमङ्टगा न.ऩा. १३ उदमऩङ्टय १ उदमऩङ्टय १५ 
4 िानी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झरिङ्ट गा.ऩा. १ च ङ्टनफोटे कापरेफेसी, 

ओिरढङ्टॊगा 
१ ओिरढङ्टॊगा १५ 

5 ङ्झरिङ्ट नदी तटफन्त्ध कामि ओख्रे फेसी भहादेव टाय ङ्झरिङ्ट 
गा.ऩा.४,ओिरढङ्टॊगा 

१ ओिरढङ्टॊगा १५ 

6 ङ्झरिङ्ट िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झरिङ्ट गा.ऩा. ओिरढङ्टङ्गा १ ओिरढङ्टङ्गा १५ 
7 तङ्टवा िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भ्माकङ्ट ये ज्माङ्झभये िोटेहाङ ८, 

िोटाङ्ग 
१ िोटाङ्ग १५ 

8 चौयास्ता टाङङ्जटङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अजङ्टिनधाया न.ऩा.२,झाऩा १ झाऩा २० 
9 साठभङ्टये िेर भैदान टाङङ्जटङ िोरा तटफन्त्ध कामि अजङ्टिनधाया 

न.ऩा.२ झाऩा 
१ झाऩा २० 

10 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(गेउङ्चयमा िोरा झाऩा ङ्ञजपरा) 

१ झाऩा ५ 

11 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(फङ्टढी िोरा भोयङ ङ्ञजपरा) 

१ भोयङ ५ 

12 जराद नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जनकऩङ्टय उ.भ.न.ऩा. २०, धनङ्टषा २ धनङ्टषा १५ 
13 जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भङ्टङ्ञिमाऩटी भङ्टसयङ्झनमा गा.ऩा. ५ 

फहेयाफेरा, धनङ्टषा 
२ धनङ्टषा १५ 

14 राभीडाॉडा िहये ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झभङ्झथरा न.ऩा. ११ तङ्टरसी धनङ्टषा २ धनङ्टषा १५ 
15 चायनाथ िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि सवैरा न.ऩा. ९, धनङ्टषा २ धनङ्टषा १५ 
16 जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि नगयाईन न.ऩा. ६,७ धनङ्टषा २ धनङ्टषा १५ 
17 ङ्ञझझ नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झभथरा ङ्झफहायी न.ऩा. ३ धनङ्टषा २ धनङ्टषा १५ 
18 फछयाजा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जनकनन्त्दनी िजङ्टयी गा.ऩा. ३,४ 

धनङ्टषा 
२ धनङ्टषा १५ 

19 कभरा िोपसी ङ्झनमन्त्रण कामि कभरा न.ऩा. ६ ङ्झडहवाय भङ्ञन्त्दय २ धनङ्टषा १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

ऩङ्ञिभ धनङ्टषा 
20 फरङ्टवा नदी ङ्झनभािण कामि सवैरा न.ऩा. ११ इनवाि ऩूवाियीटोर, 

धनङ्टषा 
२ धनङ्टषा १५ 

21 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(जभङ्टनी नदी धनङ्टषा ङ्ञजपरा) 

२ धनङ्टषा ५ 

22 ङ्झतरावे नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्जवयगॊज भ.न.ऩा. २७ य २८ ऩसाि २ ऩसाि १५ 
23 नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झछऩहयभाई गा.ऩा.४, तङ्टरसीववाि ऺेर ऩसाि २ ऩसाि १० 
24 धङ्टतहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩोिङ्चयमा न.ऩा. २ नेटङ्टवा टोर ऩसाि २ ऩसाि १० 
25 जभङ्टनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩचयौता न.ऩा. १ ङ्जऩऩयऩाती फाया २ फाया १५ 
26 ऩसाह िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्ञजतऩङ्टय न.ऩा. १६ फाया २ फाया १५ 
27 दङ्टधौया नदी ङ्झनमन्त्रण, प्रसौनी गा.ऩा. २, फाया २ फाया १५ 
28 दङ्टधौया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩसौनी गा.ऩा. २ कवयगाह सॊयऺण 

फाया 
२ फाया १५ 

29 दङ्टधौया िोरा तटफन्त्ध ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उ.न.ऩा. १२ फाया २ फाया १५ 
30 दङ्टधौया िोरा तटफन्त्ध ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उ.न.ऩा. ९ फाया २ फाया १५ 
31 दङ्टधौया िोरा तटफन्त्ध ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उ.न.ऩा. ११ फाया २ फाया १५ 
32 फॊगयी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि करैमा उ.भ.न.ऩा. १७ फॊम्हऩङ्टयी देङ्ञि 

सङ्टयाही सम्भ फाया 
२ फाया १० 

33 बरङ्टही िोराभा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि करैमा उ.भ.न.ऩा १५ य 
१६ फाया 

२ फाया १५ 

34 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(दङ्टधौया िोरा फाया ङ्ञजपरा) 

२ फाया ५ 

35 फाररेिोरा सनीिोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि गौशरा न.ऩा. ८ 
भहोत्तयी 

२ भहोतयी १५ 

36 जॊघा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि औयही न.ऩा. ३ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
37 ढङ्टग्र ेिोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फदॊफास न.ऩा. ५ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
38 बव्सी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फदॊफास न.ऩा. ८ हाथीरेट भहोतयी २ भहोतयी १५ 
39 बव्सी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फदॊफास न.ऩा. ४ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
40 ब ङ्टयही नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौशारा न.ऩा. ७ जभङ्टङ्झनमा भहोतयी २ भहोतयी १५ 
41 जॊघा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि याभगोऩारऩङ्टय न.ऩा. ९ िोऩी भहोतयी २ भहोतयी १५ 
42 जॊगहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फदॊफास न.ऩा. ४ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
43 जॊघा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि औयही न.ऩा. ४ कङ्जवरासा भहोतयी २ भहोतयी १५ 
44 कन्त्तवा नदी गपरी ङ्झनमन्त्रण कामि सोनभा ८ ङ्ञशवनगय भहोतयी २ भहोतयी १५ 
45 ढोरन नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौशारा १२ दङ्झरत फस्ती सॊयऺण 

भहोतयी 
२ भहोतयी १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
46 जॊघा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि औयही ३ श्रीऩङ्टय भहोतयी २ भहोतयी १५ 
47 बब्सी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फङ्छदिवास न.ऩा. ८ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
48 फाडङ्टरे नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौशारा न.ऩा. ८ भहोतयी २ भहोतयी १५ 
49 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(बव्सी नदी भहोतयी ङ्ञजपरा) 
२ भहोतयी ५ 

50 जॊगाहा िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण गौशरा न.ऩा. १ याभनगय भहोत्तयी २ भहोत्तयी १५ 
51 यातोिोरा ङ्झनमन्त्रण तटफन्त्धन फरवा न.ऩा. ११ भहोत्तयी २ भहोत्तयी १५ 
52 चाॉदी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्रऩङ्टय न.ऩा. ३,४,५ यौतहट २ यौतहट १५ 
53 बाभयी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भाधवनायामण न.ऩा. ६ भाधोऩङ्टय 

यौतहट 
२ यौतहट १५ 

54 चाॉदी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गरूडा ४ सभनऩङ्टय जाने ऩूरङ्झनय यौतहट २ यौतहट १५ 
55 झाॉझ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि दङ्टगािबगवतीऩङ्टय गा.ऩा. ४, यौतहट २ यौतहट १५ 
56 च्मूतही नदी ङ्झनमन्त्रण कामि अदशिकोतवार गा.ऩा. ३, यौतहट २ यौतहट १५ 
57 ङ्ञझगनेिोरा ङ्झनमन्त्रण ङ्झथन्त्गटोर ऩौयाई चन्त्रऩङ्टय न.ऩा. १ यौतहट २ यौतहट १५ 
58 बकङ्ट वा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भौराऩङ्टय न.ऩा. ५ यौतहट २ यौतहट १० 
59 गङ्टजया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गङ्टजया न.ऩा. रक्ष्भीऩङ्टय यौतहट २ यौतहट १० 
60 झाॉझ नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्जऩऩयीमा यौतहट २ यौतहट १५ 
61 फकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि पतङ्टवा ङ्जवजमऩङ्टय १ यौतहट २ यौतहट १५ 
62 अरुवा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भौराऩङ्टय न.ऩा. ७ यौतहट २ यौतहट १० 
63 कभदेई िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि देवाही गोनाही न.ऩा. ९ यौतहट २ यौतहट १५ 
64 तयहानी नदी ङ्झनमन्त्रण कटहयीमा न.ऩा ९ यौतहट २ यौतहट १५ 
65 धनसय नदी ङ्झनमन्त्रण गङ्टजया न.ऩा. ङ्झसम्री यौतहट २ यौतहट १५ 
66 फकैमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कटहयीमा न.ऩा. यौतहट २ यौतहट १५ 
67 रभहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गङ्टजया न.ऩा. यौतहट २ यौतहट १५ 
68 चाॉन्त्दी नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्दऩङ्टय न.ऩा. ९ यौतहट २ यौतहट १५ 
69 आॉऩ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्दऩङ्टय न.ऩा. ८ वसन्त्तऩङ्टय यौतहट २ यौतहट १५ 
70 जोगी िोरा तटफन्त्ध कामि चन्त्दऩङ्टय न.ऩा. १ ऩौयाई यौतहट २ यौतहट १५ 
71 चान्त्दी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्रऩङ्टय न.ऩा ८ यौतहट २ यौतहट १५ 
72 बकङ्ट वा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भौराऩङ्टय ८ यौतहट २ यौतहट १५ 
73 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(गङ्टजया नदी यौतहट ङ्ञजपरा) 
२ यौतहट ५ 

74 अभसोत नदी ङ्झनमन्त्रण कामि अङ्ञग्नसाइय कृष्णासवयन गा.ऩा सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
75 भङ्टक्तनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि याजगढ गा.ऩा. ४ फेपही ङ्झसभयाहा, 

सद्ऱयी 
२ सद्ऱयी १५ 

76 बारभन्त्ती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फेपका न.ऩा. १ सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
77 भहङ्टरी झयन िोपसी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झतयहङ्टत गा.ऩा. ३ गोइठी, 

सद्ऱयी 
२ सद्ऱयी १५ 

78 िडक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि डाकनेश्वयी न.ऩा. १ फाॉमा ङ्जकनाय सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
79 कङ्झरमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि अङ्ञग्नसाइय कृष्णासवयन गा.ऩा. ४ 

फनौरी ङ्झडहफाय स्थान सद्ऱयी 
२ सद्ऱयी १५ 

80 यभऩङ्टया िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हनङ्टभाननगय न.ऩा. सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
81 ऩौडा िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
82 भडङ्टरी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कञ्चनरुऩ न.ऩा. ११ केङ्झरमा सद्ऱयी २ सद्ऱयी २० 
83 िडक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि िडक न.ऩा. ७ कपमानऩङ्टय सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
84 आभसोत िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि (ङ्झडहवाय थान देङ्ञि भङ्जटगढी टोर 

सम्भ)आग्नीसामय कृष्ण सवयन गा.ऩा.सद्ऱयी 
२ सद्ऱयी १५ 

85 ङ्ञजताहा नदी तटफन्त्ध कामि भहादेवा गा.ऩा.५,६ सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
86 भहङ्टरी नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्झतयहङ्टत गा.ऩा. ५ रौहजाया,सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
87 भउरी नदीको दङ्टधभती िोराभा तटफन्त्ध ङ्झनकािण कामि सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
88 सङ्टन्त्दयी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कञ्चनऩङ्टय २,सद्ऱयी २ सद्ऱयी १५ 
89 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(भहङ्टरी नदी सद्ऱयी ङ्ञजपरा) 
२ सद्ऱयी ५ 

90 सपा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फह्मऩङ्टयी गा.ऩा. ६ सरािही २ सरािही १५ 
91 कटही नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फह्मऩङ्टयी गा.ऩा. ७ सरािही २ सरािही १५ 
92 चाङ्जऩनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयओन न.ऩा. ४ सरािही २ सरािही १५ 
93 चाङ्जऩनी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयओन न.ऩा. ८,११ सरािही २ सरािही १५ 
94 भनङ्टष्भया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फयहथवा न.ऩा. ११ सरािही २ सरािही १५ 
95 ङ्ञझभ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्रनगय १ रथङ्टवा ऩूर बॊदा दङ्ञऺण 

सरािही 
२ सरािही १५ 

96 ढेग्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चकयघटटा गा.ऩा. ३ सशस्त्र फेश 
क्माम्ऩ नङ्ञजक सरािही 

२ सरािही १५ 

97 डङ्टभाजोय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फागभती न.ऩा. १ (साङ्जवक 
ढङ्टग्रिेोरा गा.ऩा. २), सरािही 

२ सरािही १५ 

98 पङ्ट पजोय िोरा ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कामि इश्वयऩङ्टय न.ऩा. ५ 
सरािही 

२ सरािही १५ 

99 फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कामि फागभती 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ याभऩङ्टय सरािही 

२ सरािही १५ 

100 भनङ्टष्भया नदी ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कामि धनकौर गा.ऩा. 
हयकठवा भङ्जहनाथऩङ्टय सरािही 

२ सरािही १५ 

101 हङ्झथमाही िोपसी सॊयऺण कामि रारफन्त्दी न.ऩा.२ सरािही २ सरािही १५ 
102 ढेग्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कौडेना गा.ऩा. २ पङ्ट रऩयासी सरािही २ सरािही १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
103 िहये िोपसी तथा बूऺ म ङ्झनमन्त्रण कामि (ङ्झबसा देङ्ञि नदी सम्भको 

कटान) हङ्चयऩङ्टवाि न.ऩा. १, सरािही 
२ सरािही १५ 

104 फाॉके िोरा भसानघाट कटान सॊयऺण तथा ङ्झनभािण कामि हङ्चयऩङ्टवाि 
न.ऩा. ६, सरािही 

२ सरािही १५ 

105 फाॉके िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयऩङ्टवाि न.ऩा. ३ धनकौर, सरािही २ सरािही १५ 
106 ढेग्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयऩङ्टय न.ऩा. ४ हयैमा, सरािही २ सरािही १५ 
107 ढावी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फयहथवा न.ऩा. १५, सरािही २ सरािही १५ 
108 सोती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फयहथवा न.ऩा. ५, सरािही २ सरािही १५ 
109 झयझया िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारफन्त्दी न.ऩा. १६, सरािही २ सरािही १५ 
110 ढेग्रा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चकयघटटा गा.ऩा. ४ ऩक्की ऩूर देङ्ञि 

भदयसाको सहावा सम्भ सरािही 
२ सरािही १५ 

111 कारीन्त्जोय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारफन्त्दी न.ऩा. १७, सरािही २ सरािही १५ 
112 अतौरी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयओन न.ऩा. २ सरािही २ सरािही १५ 
113 सोयभ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गोडैता न.ऩा. ३ ङ्झसभया बगवतीऩङ्टय 

सरािही 
२ सरािही १५ 

114 कारीन्त्जोय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारफन्त्दी न.ऩा. १६, सरािही २ सरािही १५ 
115 गेरूका िोरा ङ्झनमनरण कामि चन्त्रनगय गा.ऩा. २,३ सरािही २ सरािही १५ 
116 कटही नङ्छद ङ्झनमनरण कामि चन्त्रनगय गा.ऩा. ४,६ सरािही २ सरािही १५ 
117 पूरजोय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारफन्त्दी न.ऩा. १५, सरािही २ सरािही १५ 
118 फङ्टढी फागभती नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फागभती न.ऩा. ५, सरािही २ सरािही १५ 
119 सोती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फयहथवा न.ऩा. ८ बगवानऩङ्टय ऩूर देङ्ञि 

दङ्ञऺण सरािही 
२ सरािही १५ 

120 पूरजोय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रारफन्त्दी न.ऩा. १७,६ सरािही २ सरािही १५ 
121 फाॉके नदी ङ्झनमन्त्रण कामि इिश्वयऩङ्टय न.ऩा. १३ सरािही २ सरािही १५ 
122 पूपजोय नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ईश्वयऩङ्टय १ य २ सरािही २ सरािही १५ 
123 ङ्झतरावे नदी फाॉध ङ्झनभािण कामि फहङ्टराभाई न.ऩा. २ सरािही २ सरािही २० 
124 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(सोती नदी सरािही ङ्ञजपरा) 
२ सरािही ५ 

125 फरान नदी ङ्झनमन्त्रण कामि रहान न.ऩा. १९ ङ्झसयहा २ ङ्झसयहा १५ 
126 िङ्टटी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रहान न.ऩा १४ ङ्झसयहा २ ङ्झसयहा १५ 
127 फरान नदी ङ्झनमन्त्रण कामि रहान न.ऩा.१७ ङ्झसयहा २ ङ्झसयहा १५ 
128 गागन नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टिीऩङ्टय न.ऩा. ३, ङ्झसयहा २ ङ्झसयहा १५ 
129 भङ्टतनी िोरा ङ्झनमन्त्रण रहान न.ऩा. १७ वरानसेय ङ्झसयाहा २ ङ्झसयाहा १५ 
130 ग्वाय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्ट.उभनऩा ४, १९ श्रीचौय दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
131 ङ्चयठीफोट िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि कऩङ्टयकोट गा.ऩा. २ सपमान कणािरी  सपमान १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
132 ठूरी बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि आठङ्झफसकोट न.ऩा. ११ गभयाघाट 

ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ 
कणािरी  ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ १५ 

133 बजूीिोरा ऺेर तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ढो.न.ऩा. फागरङ्टङ गण्डकी  फागरङ्टङ १५ 
134 धोती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अङ्ङऩङ्टणि ५,६ रङ्टम्रे सपमान कास्की गण्डकी कास्की १५ 
135 अॊधेयी िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि अङ्ङऩङ्टणि गा.ऩा. ३, कास्की गण्डकी कास्की १५ 
136 सेती नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩोिया उभनऩा ३३, कास्की गण्डकी कास्की १५ 
137 भोदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अङ्ङऩङ्टणि ५,६ कास्की गण्डकी कास्की १५ 
138 भादी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि रूऩा गा.ऩा. ३ कास्की गण्डकी कास्की १५ 
139 ङ्झफयदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रूऩा गा.ऩा. १ ङ्झसआरे कास्की गण्डकी कास्की १५ 
140 ब ङ्टङ्गे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩोिया उभनऩा २१ डाङडङ्टगे िोरा देङ्ञि 

ऩणङ्झडत िेत सम्भ कास्की 
गण्डकी कास्की १५ 

141 काहङ्टॉ िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩो.भ.न.ऩा ११ कास्की गण्डकी कास्की १५ 
142 भादी नदीको भादी कङ्चयडोय तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि कास्की गण्डकी कास्की १५ 
143 िङ्टदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कास्की गण्डकी कास्की १५ 
144 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(सेती नदी कास्की ङ्ञजपरा) 
गण्डकी कास्की ५ 

145 ङ्ञचसाऩानी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गोयिा न.ऩा. ३ नायेश्वय गोयिा गण्डकी गोयिा १५ 
146 भादी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कङ्झिस्तान सॊयऺण व्मास न.ऩा. ४ तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
147 क्माङदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झसम्रे देङ्ञि साॉिे सम्भ ङ्झबभाद 

न.ऩा. ८,९ तनहङ्टॉ 
गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 

148 भादी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि उवा न.ऩा. ७ हङ्टरैऩानी तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
149 भादी नदी ङ्झनमन्त्रण, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ २० 
150 सेती नदी ङ्झनमन्त्रण बीभाद, बीभाद न.ऩा., तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
151 भादी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि व्मास न.ऩा. १० ङ्झससङ्टवा बतेयी तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
152 ङ्झभशे्र िोपसी ङ्झनमन्त्रण कामि बानङ्ट न.ऩा. ९, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
153 फाॉङ्गे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा. ८, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
154 कङ्ट राङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गौडे देङ्ञि डङ्टम्रीफेशी सम्भ ङ्झबभाद 

न.ऩा. १ तनहङ्टॉ 
गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 

155 फाॉङ्गे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा. ८ ङ्झसहारे तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
156 ङ्जकहङ्ट भागिको झयन तथा ठूरो ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झबभाद न.ऩा. 

२ ङ्झससङ्टवा बतेयी तनहङ्टॉ 
गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 

157 फोदिन िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि व्मास न.ऩा. ११ तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
158 ङ्चयस्ती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ब्मास न.ऩा. ८ धायाऩानी ढरेवय तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
159 ङ्चयङ्ञस्त िोरा तटफन्त्धन कामि तनहङ्टॉ( ङ्चयस्ती नदी भध्म नेऩार तपि  

सभेत ) 
गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
160 फङ्टङ्ञपदिोरा तटफन्त्धन तथा ङ्झनमन्त्रण कामि व्मास न.ऩा. १,४, ११ 

तनहङ्टॉ 
गण्डकी तनहङ्टॉ १५ 

161 च ङ्टदीिोरा तटफन्त्धन तथा ङ्झनमन्त्रण कामि बानङ्ट न.ऩा. चन्त्रावती देङ्ञि 
फागयेह सम्भ तनहङ्टॉ 

गण्डकी तनहङ्टॉ १० 

162 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(सेती नदी तनहङ्टॉ ङ्ञजपरा) 

गण्डकी तनहङ्टॉ  ५ 

163 भोदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भोदी २ नौरो फौय ऩफित गण्डकी ऩफित १० 
164 ङ्झरदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भोदी ६ ऩवित गण्डकी ऩफित २० 
165 उऩपरो ऩाङ्झत िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भोदी गा.ऩा. २, ५ ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
166 ज्मभङ्झभये िोरा ऩाङ्झत िोरा दोबान ङ्झनमन्त्रण कामि भोदी गा.ऩा. ५ 

ऩवित 
गण्डकी ऩवित १५ 

167 घोडेढङ्टगा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि शाङ्झरजा ५ ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
168 बपमाङ्गदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि परेफास न.ऩा. २ पेदी ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
169 रभाम िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि परेफास न.ऩा. ३ सायङ्गदी पाॉट ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
170 ऩैमङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩैमङ्ट गा.ऩा. ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
171 काङ्झरगण्डकी झोऩङ्टघाट फाढी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कङ्ट श्भा नऩा २ ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
172 ङ्झनन्त्रे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भोदी गा.ऩा. ५ ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
173 ङ्झसॊचाइ ऩोियी सॊयऺण परेवास ३ पङ्ट केस्वाया ऩवित गण्डकी ऩवित १० 
174 कारीगण्डकी नदी सॊयऺण कामि अभािदी सानोफगय, कङ्ट श्भा ऩवित गण्डकी ऩवित १५ 
175 टङ्टङ्झडिेर नदी कटान ङ्झनमन्त्रण कामि फयहाकोट भाइस्थान वायेङ्ग 

गा.ऩा २ फागरङ्टङ 
गण्डकी फागरङ्टङ १५ 

176 ङ्झतभङ्टये िोरा नदी कटान ङ्झनमन्त्रण कामि जैभङ्टङ्झन न.ऩा. १ कङ्ट श्भङ्ञशेया 
दङ्टरेफेंसी बवफहादङ्टय टोर फागरङ्टङ 

गण्डकी फागरङ्टङ १५ 

177 ठेउरे िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जैभङ्टङ्झन न.ऩा. १० य ९ रुम्जाटाय 
फजाय वङ्ञस्त फागरङ्टङ 

गण्डकी फागरङ्टङ १५ 

178 गौदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गपकोट न.ऩा. ३ फागरङ्टङ्ग गण्डकी फागरङ्टङ्ग १५ 
179 गौदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गपकोट न.ऩा. १ दङ्टङ्झधरबाटी फागरङ्टङ्ग गण्डकी फागरङ्टङ्ग १५ 
180 फडीगाड िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फडीगाड गा.ऩा. ६ िारफगय 

ठूरािेत फागरङ्टङ्ग 
गण्डकी फागरङ्टङ्ग १५ 

181 च ङ्टदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गपकोट न.ऩा. २ नयेठाटी फागरङ्टङ्ग गण्डकी फागरङ्टङ्ग १५ 
182 ठङ्टरोिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फयहाकोट तपरोगाउॉ फयेङ गा.ऩा. 

२ फाग्रङ्टङ 
गण्डकी फाग्रङ्टङ १५ 

183 बण्डायिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि वयेङ्ग २ फाग्रङ्टङ गण्डकी फाग्रङ्टङ १५ 
184 छङ्ट ङ्ञग्दिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फयेङ २ फाग्रङ्टङ गण्डकी फाग्रङ्टङ १५ 
185 तपरोचौय फगय तटफन्त्धन डोऩाटन न.ऩा १ फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग २० 
186 फङ्झडगाढ िोरा तटफन्त्धन फङ्झडगाढ गा.ऩा फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
187 दङ्टध िोरा तटफन्त्ध कामि नासो गा.ऩा.६,ङ्झतपचे भनाङ गण्डकी भनाङ २३ 
188 कारी गण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि थासाॊग गा.ऩा.२,सौयब गाउॉ 

भङ्टस्ताॊग 
गण्डकी भङ्टस्ताॊग १५ 

189 काङ्झरगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण भङ्टस्ताॊग गण्डकी भङ्टस्ताॊग १५ 
190 म्माग्दी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फेनी न.ऩा. ४ उऩपरो तातोऩानी 

फजाय म्माग्दी 
गण्डकी म्माग्दी २० 

191 म्माग्दी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फेनी न.ऩा. ४ ङ्झसङ्गा म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी १५ 
192 कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फेनी न.ऩा. १ अनन्त्दनगय 

थाउनेफगय, म्माग्दी 
गण्डकी म्माग्दी १५ 

193 म्माग्दी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फे.न.ऩा. ४ सङ्टकेभेरा म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी १५ 
194 गपमाङदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भध्मनेऩार न.ऩा. २ सोतीऩसर 

फजाय रभजङ्टङ्ग 
गण्डकी रभजङ्टङ्ग १५ 

195 फाउदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भध्मनेऩार न.ऩा. ५ रभजङ्टङ्ग गण्डकी रभजङ्टङ्ग १५ 
196 भादी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भध्मनेऩार न.ऩा. ७ ठूरोढङ्टङा रभजङ्टङ्ग 

(हयेकृष्ण धाभ नङ्ञजक) 
गण्डकी रभजङ्टङ्ग १५ 

197 आङ्झधिोरा नङ्छद ङ्झनमन्त्रण ऩङ्टरकोभङ्टि फजाय सॊयऺण ऩङ्ट फ न ऩा 
१३स्मारजा 

गण्डकी स्माङजा १५ 

198 याभवाच्छा वाङ्झरङ्ग तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि अदङ्टवा प्रशोधन केन्त्र ङ्झनय 
स्माङ्गजा 

गण्डकी स्माङ्गजा १५ 

199 फाड िोरा ङ्झनमन्त्रण मोजना ऩङ्टतरीफजाय न.ऩा. ७ ररेङ्जऩऩर 
फगयिेत स्माङ्गजा 

गण्डकी स्माङ्गजा १५ 

200 हङ्टदी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩङ्टतरी फजाय न.ऩा. ६ कटङ्टवािेत 
स्माङ्गजा 

गण्डकी स्माङ्गजा १५ 

201 आॉधी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि आॉधीिोरा गा.ऩा. २ भजङ्टवा स्माङ्गजा गण्डकी स्माङ्गजा १५ 
202 भनभती िोरा भहन्त्ताभङ्जहरो सभाधी स्थर तटफन्त्धन कामि 

काठभाडौँ 
फागभती काठभाडौँ २० 

203 फपिङ्टिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि काठभाडौँ फागभती काठभाडौँ १० 
204 िहये िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भहाकाॉर भातातीथि, चन्त्राङ्झगङ्चय न.ऩा. 

८, काठभाणडौ 
फागभती काठभाणडौ १५ 

205 घटटे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्राङ्झगङ्चय न.ऩा. १२, काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ १५ 
206 फपिङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्राङ्झगङ्चय न.ऩा. १२, काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ १५ 
207 ऩातार ठोटन ेिोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्राङ्झगङ्चय न.ऩा. २ 

काठभाण्डौ 
फागभती काठभाण्डौ १५ 

208 िहये िोपसी व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनमन्त्रण कामि दङ्ञऺणकारीन न.ऩा. 
८ काठभाण्डौ( नाके डाॉडा देङ्ञि आॊगेटाय सम्भ ) 

फागभती काठभाण्डौ १५ 

209 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि फागभती काठभाण्डौ ५ 
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(फपिङ्ट िोरा काठभाण्डौ ङ्ञजपरा) 
210 ङ्जवकटेश्वय भहादेव भङ्ञन्त्दय सॊयऺण कामि फनेऩा १३ काभ्रऩेराञ्चोक फागभती काभ्रऩेराञ्चोक १० 
211 जग फागेश्वयी भहादेव भङ्ञन्त्दय सॊयऺण कामि (दाप्चा िोरा, सेती 

िहये घाट ऺेर) नवफङ्टर्द् न.ऩा. ७ िनारथोक काभ्र े
फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 

212 रूरावती य तऩावती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि धङ्टङ्झरिेर न.ऩा. ३ 
तपरोकङ्ट टार काभ्र े

फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 

213 दाप्चा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि नवफङ्टर्द् न.ऩा. ४, कङ्झनकेदह, 
काभ्रऩेरान्त्चोक 

फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 

214 दोरारघाट फजाय ऺेर सॊयऺण कामि काभ्र े फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 
215 ङ्झसऩाघाट फजाय ऺेर सॊयऺण कामि काभ्र े फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 
216 ङ्ञझगङ्ट िोरा कोयीडोय ङ्झनभािण कामि ऩाॉचिार न.ऩा. काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक १५ 
217 बोटढाऩ तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि बयतऩङ्टय भ.न.ऩा. वडा नॊ. २९ 

ङ्ञचतवन 
फागभती ङ्ञचतवन १५ 

218 कामय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यत्ननगय न.ऩा. ३ ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन १५ 
219 िगेयी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि यत्ननगय न.ऩा. ९ ङ्जटकौरी ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन १५ 
220 िहये िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि काङ्झरका न.ऩा. शङ्ञक्तिोयफाट याङ्झद्ऱ 

सम्भ ङ्ञचतवन 
फागभती ङ्ञचतवन १५ 

221 चत्माहा िोरा तटफन्त्धन कामि काङ्झरका न.ऩा. ६ कङ्ट भार जाङ्झतका 
राङ्झग छारावास सङ्टकङ्ट भफासी फसोवास य गङ्टरुचौयदेङ्ञि फेरचौय 
ङ्ञचतवन 

फागभती ङ्ञचतवन १५ 

222 रदया िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन १५ 
223 भदन बण्डायी ऩाकि  कटान ङ्झनमन्त्रण बयतऩङ्टय १७ ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन २० 
224 फमय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि िादा िेत देङ्ञि फेपसी ऩङ्टर सम्भ 

ङ्ञचतवन 
फागभती ङ्ञचतवन १५ 

225 भन्त्थरी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौयीशॊकय वडा नॊ ८ दोरिा फागभती दोरिा २० 
226 भरङ्टिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ताभाकोशी ४ दोरिा फागभती दोरिा २० 
227 ङ्झभपती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भेरङ्टङ्ग गा.ऩा. ७, दोरिा फागभती दोरिा १५ 
228 ताभाकोसी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भेरङ्टङ्ग गा.ऩा. ७ ज्माङ्झभये फस्ती 

सॊयऺण दोरिा 
फागभती दोरिा १५ 

229 िहये बूऺ म तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामि भेरङ्टङ्ग गा.ऩा. ४ बेडऩङ्ट 
थाङ्झभडाॉडाॉ, दोरिा 

फागभती दोरिा १५ 

230 ताभाकोसी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भेरङ्टङ्ग गा.ऩा. ७ ङ्झसतरीफेशी, 
भ्माभटाय दोरिा 

फागभती दोरिा १५ 

231 ङ्ञिम्ती िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्ञजयी न.ऩा. ३ राभाटाय दोरिा फागभती दोरिा १५ 
232 ताभाकोसी नदी ङ्झनमन्त्रण तथा कटान कामि ङ्जकने फजाय ताभाकोसी 

गा.ऩा. ५, दोरिा 
फागभती दोरिा १५ 
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233 गङ्टरुम्पी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौयीशॊकय गाउॉऩाङ्झरका दोरिा फागभती दोरिा १५ 
234 ङ्ञजयी तार सॊयऺण कामि ङ्ञजयी न.ऩा दोरिा फागभती दोरिा २० 
235 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(ताभाकोसी नदी देवीटाय दोरिा ङ्ञजपरा) 
फागभती दोरिा ५ 

236 थोऩा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ८ धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ १५ 
237 कोरे फासीङ्जऩडी पाॉट िोरा ङ्झनमन्त्रण गजङ्टयी गा.ऩा. ६ धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ १५ 
238 रोकाहा िोरा सारघायी गॊगा भागि ऩङ्ञिभ फस्ती सॊयऺण कामि 

देवच ङ्टरी १५,नवरऩयासी ऩङ्टवि 
फागभती नवरऩयासी १५ 

239 डोटेर फेसी नङ्छद ङ्झनमन्त्रण सङ्टमिगढी गा.ऩा. ५, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
240 आयन ठूरो िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्टप्चे न.ऩा. ७ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
241 थङ्टङथङ्ट िोपसी ङ्झनमन्त्रण कामि दङ्टप्चेश्वय गा.ऩा. वडा कामािरम 

फचावट नङ्टवाकोट 
फागभती नङ्टवाकोट १५ 

242 ऩात्रे फस्ती सॊयऺण कामि ङ्झफदङ्टय न.ऩा. १०,११ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
243 कङ्ट त ङ्टड िोरा, ध्माङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि दङ्ट.गा.ऩा. १ ध्माङपेदी 

नङ्टवाकोट 
फागभती नङ्टवाकोट १५ 

244 ङ्झरशङ्टरी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि तायकेश्वय गा.ऩा. २ ङ्जऩभरपाॉट 
ओभकायेश्वय भङ्ञन्त्दय नङ्टवाकोट 

फागभती नङ्टवाकोट १५ 

245 ङ्झरशङ्टरी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फेरकोटगढी न.ऩा. ७ फाॉङ्गी घङ्टम्ती 
सॊयऺण नङ्टवाकोट 

फागभती नङ्टवाकोट १५ 

246 ङ्झसस्नेयी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि दङ्टप्चेश्वय गा.ऩा. ४ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
247 तादी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩॊचकन्त्मा गा.ऩा. १, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
248 थोप्ऩर िोरा कैडरे ऩङ्टच्छय ङ्झनमन्त्रण कामि,भेघाॊग ५,नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
249 ककनी ३ िङ्ङङ्टको फोट नेय नदी ङ्झनमन्त्रण नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट १५ 
250 ङ्झरशङ्टरी नदी ङ्झनमन्त्रण तथा श्री गौयेश्वय भहादेव भङ्ञन्त्दय सॊयऺण 

कामि ङ्झफदङ्टय न.ऩा.३,नङ्टवाकोट 
फागभती नङ्टवाकोट १५ 

251 गङ्टफङ्टिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि चागङ्टनायामण न.ऩा. ८ बक्तऩङ्टय फागभती बक्तऩङ्टय १५ 
252 दभाय िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गढी ५ भजङ्टवा भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय १५ 
253 साभयी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गढी ६ कूरो ब्मासी भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय १५ 
254 कपवान िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि हेटौडा उभनऩा १९ ज्माङ्झभये 

भकवानऩङ्टय 
फागभती भकवानऩङ्टय १५ 

255 ङ्झतनकङ्ट ने पाॉट तटफन्त्धन फकैमा गा.ऩा. ४ ऩाङदङ्टये ऩङ्टर भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय १५ 
256 चदाहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झतनऩाटन गा.ऩा १ य २ ठङ्टरो पाॉट 

भकवानऩङ्टय 
फागभती भकवानऩङ्टय २० 

257 चदाहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झतनऩाटन गा.ऩा २ भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय १५.२५ 
258 परािङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कामि, नौकङ्ट ण्ड 

गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १, यसङ्टवा 
फागभती यसङ्टवा १५ 
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259 भाभरङ्टङ्ग िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि नौकङ्ट ण्ड गा.ऩा. १ यसङ्टवा फागभती यसङ्टवा १५ 
260 ताभाकोशी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि, भन्त्थरी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १३ 

देवीटाय, याभेछाऩ (देवीटाय फजाय) 
फागभती याभेछाऩ १५ 

261 ऩङ्टयानोघट्टा ङ्जवयौटीट् ङ्झभपती फजाय सॊयऺण याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ १५ 
262 िोरािकि  ङ्ञचउयीफोट िोरा ङ्झनमन्त्रण भ.न.ऩा. २, याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ १५ 
263 ङ्झरिङ्ट िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि डङ्टम्रफेेशी फस्ती सॊयऺण कामि ङ्झरिङ्ट 

ताभाकोसी गा.ऩा. २, याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ १५ 

264 वगयवेशी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण भ.न.ऩा. १३ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ १५ 
265 बटौरी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि िाॉडादेङ्जव गा.ऩा. ४ ऩूरभङ्टङ्झन याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ १५ 
266 सङ्टनकोशी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनाऩङ्झत गा.ऩा. ५ गौडायी िेत 

याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ १५ 

267 ङ्झभपती िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि, भन्त्थरी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १३ 
देवीटाय, याभेछाऩ 

फागभती याभेछाऩ १५ 

268 नख्िङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गोदावयी न.ऩा. १२ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय १५ 
269 तीपफङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भहारऺभी न.ऩा. ९ डाॉडाॉथोक 

(ङ्झरऩङ्टङ्जऩङेश्वय भहादेव सॊयऺण) रङ्झरतऩङ्टय 
फागभती रङ्झरतऩङ्टय १५ 

270 भहादेव िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि (ढङ्टगाॊ िानी जानेफाटो) गोदावयी 
न.ऩा. ५ रङ्झरतऩङ्टय 

फागभती रङ्झरतऩङ्टय १५ 

271 ङ्झरङ्जऩङ्गेश्वय भहादेव भङ्ञन्त्दय सॊयऺण भहारक्ष्भी नऩा ९ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय १० 
272 ङ्झसॊमारे फजङ्टजा कैं जरे नदी तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण सङ्टनकोशी गा.ऩा. 

ङ्झसनु्ॊधङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसनु्ॊधङ्टऩापचोक २० 

273 िहये िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोशी गा.ऩा. ४ ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 
274 फाह्रङ्झफसे फजाय सॊयऺण फाहिङ्जवसे न.ऩा., ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 
275 ङ्झसमारे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोसी गा.ऩा. ४ ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 
276 भङ्टङ्झस िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोसी गा.ऩा. ३ ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 
277 सङ्टनकोसी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झससोघायी सङ्टनकोसी न.ऩा. ४, 

ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 

278 फरेपी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फरेपी गा.ऩा. १ साॊगफोटे जरफीये 
ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक १५ 

279 झङ्टङ्झसिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोशी ३ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक १५ 
280 िहये िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोशी ग.ऩा. ७ ऩोग्रटेाय 

ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक १५ 

281 सङ्टनकोशी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फरेपी ग.ऩा. ७ अकयिेत 
ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक १५ 

282 चािोरा इन्त्रावती य सङ्टनकोशी नङ्छद तटफन्त्ध कामि दोरारघाट 
फजाय ऺेर सॊयऺण ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक २० 
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283 इन्त्रावती य ढाडिोरा तटफन्त्ध ङ्झनइभाण कामि ङ्झसऩाघाट फजाय ऺेर 

सॊयऺण ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक १५ 

284 फरेपी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण जङ्टगर गा.ऩा. ५ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक १५ 
285 भैङ्झत िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि कभराभाइि न.ऩा. ४ ङ्झसम्रेपाॉट ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
286 क्मान िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि हङ्चयहयऩङ्टय गढी ६ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
287 ङ्झफङ्झतजोय नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गोरन्त्जोय गा.ऩा. २ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
288 यात ङ्ट भङ्टरझोया नदी ङ्झनमन्त्रण कभराभाइि न.ऩा. ८ ऩाथीऩयान 

ङ्झसन्त्धङ्टरी 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 

289 यातोझोया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कभराभाई न.ऩा. ८ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
290 बारङ्टिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि नौभङ्टये फकैचापाॉट तीनऩाटन गा.ऩा. 

४ फागभाया, ङ्झसन्त्धङ्टरी 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी २० 

291 कभरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि क.न.ऩा. १० ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
292 धङ्झभरे िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि क.न.ऩा ११ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
293 याङ्झसिोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनकोशी गा.ऩा. १ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी १५ 
294 तपरो एक्रेिेत कयेवाङ तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. ३ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

295 यङङ्झसङ िोरा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि िायघाट ङ्झसतगॊगा ९ 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

296 ङ्झसतिोरा कानाचौय तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
297 सङ्टऩािोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा २ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
298 अकाशे ङ्झसङ्झरङ िोरा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
299 घोचे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्ञन्त्धिकि  २ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
300 सौऩ िोरा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्ञचङ्छदचौय कोइनफगय छरदेव १ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

301 यहये िोरा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि सारघायी फगय ब ङ्टङ्झभकास्थान ५ 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

302 याद्ऱी नदी तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि बनबन ेङ्झसतगॊगा ८ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
303 गङ्टडरुङ िोरा ङ्जटकयी तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा न.ऩा. ११ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

304 भथङ्टया तपरो ङ्चयङदी तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि सङ्ञन्त्धिकि  ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
305 ङ्झरवासे भारटायी ङ्झडिोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ब ङ्टङ्झभकास्थान न.ऩा. २ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

306 टङ्टभङ्टये िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ब ङ्टङ्झभकास्थान न.ऩा. ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
307 ङ्झसतिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झस.न.ऩा. ४ पराटे अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
308 ङ्झसतिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फक्सेचौय ङ्झस.न.ऩा. ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
309 फाइोिोरा िङ्चयऩाटा तटफन्त्धन कामि स.न.ऩा. ४ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
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310 ङ्झसङ्झरङिोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा. ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
311 तपरा छहये िोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
312 ऩाकङ्ट यी सोता िोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
313 नमाॉफस्ती सङ्टख्िािोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
314 फयाहदह तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
315 सङ्टयइिोरा तटफन्त्धन कामि दोफाटा,ङ्झस.न.ऩा. ११ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
316 यङसीङ्गिोरा ङ्झतनिङ्ङे तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ८ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
317 ङ्झभठीआऩ भथङ्टयािोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
318 ङ्झसस्नेिोरा तटफन्त्धन कामि ङ्झस.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
319 फाङ्झगिोरा तटफन्त्धन कामि ऩाकङ्ट यधाया ङ्जढऩङ्टका सा.न.ऩा १० 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १० 

320 फाॉगी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. १० ठाटी भङ्टङ्ञिमािेत 
भारेफगय अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

321 सोऩि िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि छरदेव गा.ऩा. छरदेव अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
322 गज्माङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि छरदेव गा.ऩा. छरदेव अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
323 भथङ्टया िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. ४,५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
324 फाॉगी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. ७ गच्छेफजाय 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

325 यनङ्झसङ्ग िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
326 कऩन फगय तटफन्त्धन कामि छरदेव १ ङ्ञचङ्छदका अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
327 घोचे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अघाि ङ्झभङ्झनयर भङ्टङ्झन स.न.ऩा. २ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

328 गङ्टरुदङ्टभ तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि स.न.ऩा. ८ ङ्जकभडाडा अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
329 जनजाग्रती भा.ङ्जव. ङ्जपपड तटफन्त्धन ङ्झस.न.ऩा १० अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
330 दङ्टगािपाॊट तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि (दङ्टगाि दभैदेिी ङ्झरवेणी सम्भ) 

ऩङ्ञणनी ३,२ य ५ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

331 दभायफेशी तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची २० 
332 राटागौंडा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि सङ्ञन्त्धिकि  ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
333 तपरा फगय तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि (ठङ्टरािकि ) छरदेव १ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

334 िडाय ङ्जऩऩरेफगय दवािङ्ग तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ब ङ्टङ्झभकास्थान ६ 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

335 फाॉझिेत तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ब ङ्टङ्झभकास्थान ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
336 िमयबट्टी नङ्छद ङ्झनमन्त्रण तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झसतगॊगा न.ऩा. ११ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

337 समभङ्टयी पाॉट तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. ६ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
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३.1.30) फ.उ.शी.नॊ. 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
338 फयफाङ्ग यह िोरा उऩपरोकङ्ट रो ब ङ्ट.न.ऩा ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
339 ङ्झसतिोरा ङ्झड तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि ङ्झस.न.ऩा. १० अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
340 यागाकाटे तटफन्त्धन ङ्झस.न.ऩा. ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
341 गड्रुङ्गिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण–ङ्जटकयी ङ्झस.न.ऩा. ११ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
342 आङ्चयचौय िेरभैदान सॊयऺण तटफन्त्धन ब ङ्ट.न.ऩा. १० अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
343 ङ्झसयऩाङ्झरटोर िहये िोरा ङ्झनमन्त्रण तटफन्त्धन कामि गढवा १ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

344 वागी घोचे तथा बरीिोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्ञन्त्धिकि  ना.ऩा. 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची २० 

345 ङ्झबयकङ्ट रो फाध ङ्ञिरङ्ट ड्दाभ सॊयऺण कामि सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. ९ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची २० 
346 फाॉगी िोरा ऩक्कीऩङ्टर गङ्टन्त्टीका भङ्टि बकाय कङ्ट डङ्टरे नदी ङ्झनमन्त्रण 

कामि सङ्ञन्त्धिकि  १ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची २० 

347 राऩेिेरभैदान सॊयाऺण कामि ङ्झस.न.ऩा,अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची २० 
348 दङ्टगाि पाॉट कङ्ट रो सॊयऺण कामि अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ३० 
349 ङ्झसतिोरा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो सॊयऺण कामि अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ३० 
350 दङ्टगाि िोरा ङ्झनमन्त्रण तथा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ऩाङ्ञणनी गा.ऩा. ५ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

351 रम्चीिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ब ङ्ट.न.ऩा ८ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
352 िाकाााफेसी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ब ङ्ट.न.ऩा. २, ३ य ४ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
353 बरी िोरा तटवन्त्ध ङ्झनभािण कामि (च ङ्टरावेशी वजाय भाङ्झथदेिी 

कृमऩङ्टरी बवन सम्भ) अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

354 ङ्झसत िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झस.न.ऩा. २ ढाफ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
355 दङ्टगाििोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩाङ्ञणनी गा.ऩा. अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
356 ङ्ञझभरुक िोरा आटी फारङ्टवा तटफन्त्धन ङ्झस.न.ऩा. ६ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
357 रुब्दी िोरा तटफन्त्धन सङ्ञन्त्धिकि  न.ऩा. १० रुब्दी अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 
358 गछे िोरा सॊसानघाट ऺेर तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि स.न.ऩा. ७ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

359 टङ्टभङ्टये िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि ब ङ्टङ्झभकास्थान न.ऩा. ९ 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची १५ 

360 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(ङ्झसत िोरा अघाििाची ङ्ञजपरा) 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची ५ 

361 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 
(फाॉगी िोरा अघाििाची ङ्ञजपरा) 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ५ 

362 भैना नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्ञशवयाज न.ऩा.३ भैनाय वरहवा 
कङ्जऩरफस्तङ्ट 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरफस्तङ्ट १५ 

363 सोइमा छतौनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कृष्णनगय न.ऩा.१,कङ्जऩरफस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरफस्तङ्ट १५ 
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३.1.30) फ.उ.शी.नॊ. 30803126 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
364 फाणगॊगा नदीभा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भामादेवी यॊगशाराको ऩूवि 

तपि  वाणगॊगा न.ऩा. ८ कङ्जऩरवस्तङ्ट 
रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट १५ 

365 तटफन्त्धन ङ्झनवङ्टवा कङ्जऩरवस्तङ्ट इङ्ञन्त्टग्रटेेड एग्रोपभि देिी फधङ्टकङ्जटमा 
फाणगॊगा न.ऩा. 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट १५ 

366 याधाकृष्ण ऩोियी सौन्त्दमिकयण कामि फाणगॊगा न.ऩा ०८ फोडगाउॉ 
चोक कङ्जऩरवस्तङ्ट 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट २० 

367 फडीगाड िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चन्त्रकोट ग.ऩा. ८ भजङ्टवा गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
368 पूरवायीघाट नदी ङ्झनमन्त्रण कामि भाङ्झरका गा.ऩा. ६ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
369 अजिमी उच्च भा. ङ्जव. सॊयऺण तथा बूऺ म ङ्झनमन्त्रण कामि गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
370 फडीगाड िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. २ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
371 िज्मािङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि छरकोट गा.ऩा. ५ िज्मािङ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
372 पङ्ट रौये पाॉट सॊयऺण कामि गङ्टङ्ञपभ येसङ्टङ्गा ११ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 
373 पङ्ट रवायी घाट नदी ङ्झनमन्त्रण भाङ्झरका गाऩा ६ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १० 
374 ङ्चयडी िोरा तटफन्त्ध कामि छरकोट ४ ङ्जऩप्रे, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २५ 
375 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(छपदी िोरा गङ्टपभी ङ्ञजपरा) 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी ५ 

376 एक ङ्झरगनाय ङ्ञचयाघाट ऩङ्टरदेङ्ञि उत्तय तपि  तटफन्त्धन दॊ ङ्झगशयण 
गा.ऩा. ३ दाङ 

रङ्टङ्ञम्फनी दाङ १५ 

377 भरै िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि फफै ७ भथेपनो फस्ती दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
378 डवाङे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि शाङ्ञन्त्तनगय ३ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
379 करभ िोरा ङ्झनमन्त्रण दॊगीशयण गा.ऩा. २ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
380 ग्वाय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्ट.उभनऩा ४ हरवाय दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
381 ऩात ङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्ट.उभनऩा ११ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
382 फेरबाय ङ्झसस्नेिोरा तटफन्त्धन घोयाही १७, दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
383 टवाङ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि फफइि गा.ऩा. ५ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
384 गहते िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्टङ्ञपसऩङ्टय ८ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
385 ग्वाय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्ट.उभनऩा १२ यझेना दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
386 ङ्ञचयेगाड िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि दॊगीशयण ३ एक्रीगनाय दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
387 ऩात ङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण ऩढा साइपन सॊयऺण कामि तङ्ट.उभनऩा ६ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
388 चौवा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि चौवा चभै सॊयऺण तङ्ट.उभनऩा १८,१९ 

दाङ्ग 
रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 

389 हाऩङ्टय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि घोयाही ९ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
390 ऩात ङ्ट िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्ट.उभनऩा फेरगनाय दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
391 सेवाय िोरा सॊयऺण कामि घोयाही अटोङ्झबरेज देङ्ञि फदृधाश्रभ सम्भ 

उभनऩा फेरगनाय दाङ्ग 
रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
392 सानो नदी दोराइ िोरा तटफन्त्ध रभही नऩा २ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
393 ङ्ञशक्रहवा िोरा ङ्झनमन्त्रण गडहवा ६ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
394 ङ्झबरी िोराभा ङ्झनमन्त्रण कामि शाङ्ञन्त्तनगय गा.ऩा. ३ दाॊग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
395 वनगाउॉ गनायीभा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि तङ्ट.उभनऩा १० दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 
396 िाय िोराभा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि (ग्वायिोरा ररौया ऩङ्टर देङ्ञि 

उत्तयतपि ) तङ्ट.उभनऩा १२ दाङ 
रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग १५ 

397 ङ्जवनमी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जोगीकङ्ट टी य ऩािाऩानी १ य ४ 
नवरऩङ्टय 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी १५ 

398 सोभनाथ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सङ्टनवर न.ऩा. १ सोभनाथ 
नवरऩयासी ऩङ्ञिभ 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी १५ 

399 गङ्टन्त्राही िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि कावासोती न.ऩा. १५ (१० 
य १५ को ङ्झसभाना देङ्ञि गङ्टन्त्राही िोरा ऩङ्टर सम्भ) नवरऩङ्टय 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी १५ 

400 ङ्जवनमी िोरा ङ्झनमन्त्रण सदॊिोरा, ङ्जवनमी ङ्झरफेणी 
गा.ऩा.नवरऩयासी(वसङ्टऩ ङ्ट) 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी १५ 

401 ङ्जवनमी िोरा तटफन्त्ध ऩािाऩानी- ङ्जवनमी, ङ्झरफेणी 
गा.ऩा.४,नवरऩयासी(वसङ्टऩ ङ्ट) 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी १५ 

402 ङ्जवनमी िोरा तटफन्त्ध जोगीकङ्ट टी य ऩािाऩानी- ङ्जवनमी, ङ्झरफेणी 
गा.ऩा.४,नवरऩयासी(वसङ्टऩ ङ्ट) 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी ९.७५ 

403 नायामणी नदी कटान ङ्झनमन्त्रण कामि कावासोती न.ऩा. १५ 
अभरटाय, नवरऩङ्टय 

रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी २० 

404 डेडङ्टिोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि गोरौसा ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा १५ 
405 कञ्चन िोरा तटफन्त्धन इङ्जटमा भजङ्टवा ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा १५ 
406 ऩङ्टवि िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा १५ 
407 ङ्ञझम्र ङ्टक नदी ङ्झनमन्त्रण गौभङ्टिी देङ्ञि एयावती सम्भ प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मङ्टठान १५ 
408 ठङ्टराफेसी फजाय ऺेर नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौभङ्टिी गा.ऩा. ५, प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मङ्टठान २० 
409 ङ्झसरुिोरा दहिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्ञझभरुक गा.ऩा. ६,प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मङ्टठान २० 
410 ङ्ञझभरुक िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तङ्टरावेसी प्मूठान न.ऩा. प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान १५ 
411 ङ्ञझभरुक िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्जटकङ्ट यी फसऩाकि  साङ्चयवाङ्ग प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान १५ 
412 ङ्ञझभरुक िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झफजङ्टवाय िरॊगा प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान १५ 
413 ङ्ञझभरुक िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झफजङ्टवाय िरॊगा वॊसीिोरा ऩङ्टर 

प्मूठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

414 ङ्ञझभरुक िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि डण्डा ियी पाॉट प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
415 ङ्ञझभरुक नदी ङ्झनमन्त्रण कामि प्मूठान न.ऩा. ७ सत्तयी पाॉट प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान १५ 
416 रङ्टङिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि नौफङ्जहङ्झन गा.ऩा. प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान १५ 
417 नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध अनङ्टसन्त्धान, अध्ममन तथा ऩयाभशि कामि 

(भान िोरा फङ्छदिमा ङ्ञजपरा) 
रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा ५ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
418 याभाङ्जऩथेकस फोटाङ्झनक गाडै सॊयऺण ङ्झतनाउ िोरा फङ्ट.उ.भा.न.ऩा ३, 

रुऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही २० 

419 ङ्झसर्द्फाफा धाभ सॊयऺण कामि फङ्ट.उ.भ.न.ऩा ३ रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही २० 
420 सतगढी नॊ. १ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
421 सतगढी नॊ. २ िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
422 सन्त्तऩङ्टय फाॉधको ऩङ्ञिभ उत्तय तपि  बूऺ म ङ्झनमन्त्रण कामि सैनाभैना 

न.ऩा. ७ रूऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही २० 

423 भनयिनी इगङ्टिङ्चयमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गैडहवा गा.ऩा. ९ रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही २० 
424 फभाहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सातगढी १,२ फङ्टटवर १२,याजऩङ्टय 

रूऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 

425 सङ्टिौया िोरा तटफन्त्ध कामि फङ्टटवर रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
426 सङ्टकौया िोरा तटफन्त्ध कामि ङ्ञजतगढी देङ्ञि जवही सम्भ फङ्टटवर 

रूऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 

427 कन्त्चन िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण(दानाऩङ्टय ङ्झफचवाऩङ्टय ु् ऩङ्टर बन्त्दा 
भाथी)कन्त्चन गा.ऩा.१,दानाऩङ्टय,रूऩन्त्देही 

रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 

428 फभाहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩङ्टफॉ बाटा, सैनाभैना १,रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
429 घभाहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सैनाभैना रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
430 सङ्टकौरी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि सैनाभैना रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
431 िाकनऩङ्टय तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि सैनाभैना २,रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
432 सङ्टकौया िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि फङ्टटवर ङ्ञजतगढी देङ्ञि जवाही 

सम्भ रूऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 

433 फभाहा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩूवॉबाटा सैनाभैना न.ऩा. १ रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
434 ईङगङ्टङ्चयमा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गैडहवा गा.ऩा. ९ रूऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 
435 ऩङ्जहरा िोरा नदी तटफन्त्धन कामि सैनाभैना न.ऩा. १० तारी गाऊ 

रूऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रूऩन्त्देही १५ 

436 हङ्चयगाउॉ राभ फगय तटवन्त्धन कामि सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा.ऩा. २,योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा १५ 
437 पगाभ िोराको तटफन्त्ध कामि पसािचौय सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा.ऩा. ३ 

योपऩा 
रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा १५ 

438 ऩङ्जहचान गङ्चयएका अन्त्म नदीहरुको फेङ्ञशनभा उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधभा 
आधाङ्चयत नदी ङ्झनमन्त्रण एवॊ व्मवस्थाऩन कामि 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ४५ 

439 फामोइङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयॊगको कामि (नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्त्ध कामि) ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ५० 
440 प्रदेश नॊ.२ अन्त्तगित सम्ऩङ्ङ मोजनाहरूको अङ्झडमो ङ्झबजङ्टमर तमाय 

गङ्चय याङ्जष्डम टेरेङ्झबजन च्मानेरभा प्रसायण गने कामि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ३ 

441 फागभती प्रदेश अन्त्तगित सम्ऩङ्ङ मोजनाहरूको अङ्झडमो ङ्झबजङ्टमर तमाय 
गङ्चय याङ्जष्डम टेरेङ्झबजन च्मानेरभा प्रसायण गने कामि 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ३ 

442 गण्डकी प्रदेश अन्त्तगित सम्ऩङ्ङ मोजनाहरूको अङ्झडमो ङ्झबजङ्टमर तमाय ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ३ 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 

गङ्चय याङ्जष्डम टेरेङ्झबजन च्मानेरभा प्रसायण गने कामि 
443 प्रदेश नॊ.५ अन्त्तगित सम्ऩङ्ङ मोजनाहरूको अङ्झडमो ङ्झबजङ्टमर तमाय 

गङ्चय याङ्जष्डम टेरेङ्झबजन च्मानेरभा प्रसायण गने कामि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ ३ 

444 काङ्झरगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रण ( हङ्टसाॊग देङ्ञि थाप्रा सम्भ)   १५ 
 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, रङ्झरतऩङ्टयको जम्भा ६६५५ 

घ) फफइि बादा औयही नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, फङ्छदिमा    
1 सेयी कगडागढाॉ तटफन्त्धन िाॉडाचक्र न.ऩा. २ काङ्झरकोट कणािरी  काङ्झरकोट १५ 
2 ठाडेचािा देिी जन्त्ती फस्न ेढङ्टगाॉ सम्भ िोरा सङ्टधाय तथा तटफन्त्धन 

कामि, साङ्ङीङ्झरफेणी गा.ऩा. ६ काङ्झरकोट 
कणािरी  काङ्झरकोट २० 

3 बेयी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि बेयी न.ऩा. १ कङ्झरगाड जाजयकोट कणािरी  जाजयकोट १५ 
4 चैते िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि जगदङ्टपरा गा.ऩा. ३ थाऩागाॉउ 

भहारूर डोपऩा 
कणािरी  डोपऩा १५ 

5 फोयगाॉउ शेयगाॉउ तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी न.ऩा. ७,८ 
डोपऩा 

कणािरी  डोपऩा १५ 

6 गपरीगाड नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी न.ऩा. १ डोपऩा कणािरी  डोपऩा १५ 
7 आॉिे िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ठङ्टरीबेयी न.ऩा. ११, ६ डोपऩा कणािरी  डोपऩा १५ 
8 पार गाउॉदेङ्ञि ङ्झसभेन सम्भ तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि ,डोपऩो फङ्टर्द् गाउॉ 

ऩाङ्झरका -६,डोपऩा 
कणािरी  डोपऩा १५ 

9 घोडेढङ्टङ्गा तटफन्त्धन कामि ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दी न.ऩा. ४ डोपऩा कणािरी  डोपऩा २० 
10 भाइदाया देिी दककोट तटफन्त्धन कामि गा.ऩा ४, डोपऩा कणािरी  डोपऩा २० 
11 भाङ्झथपरो डङ्टङेश्वय ऩयाजङ्टरी िोरा तटफन्त्धन कामि डङ्टङेश्वय गा.ऩा. 

दैरेि 
कणािरी  दैरेि १५ 

12 भछमाइना कङ्ट नािेत नदी ङ्झनमन्त्रण कामि चाभङ्टणडाङ्जवन्त्रासैनी न.ऩा. 
६ दैरेि 

कणािरी  दैरेि १५ 

13 फडाउर सान्त्तडा िोरानदी ङ्झनमन्त्रण कामि बगवतीभाि गा.ऩा. ३ 
दैरेि 

कणािरी  दैरेि २० 

14 कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सोरू गा.ऩा. ३ भङ्टगङ्ट कणािरी  भङ्टगङ्ट १५ 
15 फङ्टयाउॉसे िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झसभकोट ४ हङ्टम्रा कणािरी  हङ्टम्रा १५ 
16 गङ्टम्दवारा अदाय िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अदानच ङ्टरी गा.ऩा. ३ हङ्टम्रा कणािरी  हङ्टम्रा १५ 
17 ऩैभा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि तजाकोट गा.ऩा. ४ ऩैभा हङ्टम्रा कणािरी  हङ्टम्रा १५ 
18 कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि अदानच ङ्टरी २ श्रीनगय थाई हङ्टम्रा कणािरी  हङ्टम्रा १५ 
19 भहादेफ भाङ्झरका साभङ्टदाई कृषिपभि तटफन्त्धन कामि अदानच ङ्टरी २ 

हङ्टम्रा 
कणािरी  हङ्टम्रा २० 

20 फङ्टङ्जढकङ्ट रो तटफन्त्धन कामि गेरुवा गा.ऩा १ फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा २० 
21 ठङ्टरो िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि याद्ऱीसोनायी गा.ऩा. १ बम्का, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके १५ 
22 भाहान िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि िजङ्टया गा.ऩा. १ फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके १५ 
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23 याङ्झद्ऱ नदी ङ्झनमन्त्रण कामि िोकयी याद्ऱीसोनायी गा.ऩा १ फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके १५ 
24 डङ्टडङ्टवािोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झसङ्झम्रगाउॉ कोहरऩङ्टय १३ फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके २० 
25 डङ्टडङ्टवािोरा ङ्झनमन्त्रण कामि िडकफाय नमाॉ फस्ती,कोहरऩङ्टय १३ 

फाॉके 
रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके २० 

26 याद्ऱी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि याद्ऱी सोनायी गा.ऩा. १ िेकयी 
झोरङ्टङगेऩ ङ्टर नङ्ञजक फाॉके 

रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके १५ 

 फफइि बादा औयही नदी व्मवस्थाऩन आमोजना, फङ्छदिमाको जम्भा ४३० 
ङ) भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, दाच ङ्टिरा    
1 फॊिोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण सैहपऩाङ्झसिय न ऩा १, दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा १५ 
2 कङ्ट रावान धायीगाड नदी ङ्झनमन्त्रण कामि शैरङ्ञशिय गा.ऩा. ९ 

गोकङ्ट रेश्वय दाच ङ्टिरा 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा १५ 

3 रास्कङ्ट  िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि भ.न.ऩा. १ दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा १५ 
4 ङ्जकरबाड िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण ब्माॉस गा.ऩा. वडा नॊ. ६ दाच ङ्टिरा सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा १५ 
5 ङ्झतरावे नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्जवयगॊज भ.न.ऩा. २७ य २८ ऩसाि २ ऩसाि १५ 
6 घनघाट ङ्झडम्भङ्टये तटफन्त्धन कामि दङ्टगािथङ्झर ७ गैया फझाङ्ग सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग १५ 
7 धोरी गाड तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि िद्ऱडचना गा.ऩा. ४ सोडी फझाङ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग १५ 
8 सेङ्झत नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ज.न.ऩा. ७ कचारी फझाङ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग १५ 
9 तभतोरी फेङ्झरङ्झिजदेिी ङ्जवजगडा ङ्जऩऩररुिसम्भ तटफन्त्ध मोजना 

फङ्टङ्गर न.ऩा. ४ फझाङ्ग 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग २० 

10 सेती नदी ब ङ्टऩ ङ्टय तटफन्त्ध कामि ज.ण.ऩा.११,फझाङ्ग सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग १५ 
11 सेती नदी भारङ्टभेरा िानी तटफन्त्ध कामि थाराया गा.ऩा.९,फझाङ्ग सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फझाङ्ग १५ 
12 भडगाड नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩङ्ट.न.ऩा. २ भड भहादेवस्थान, फैतडी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फैतडी १५ 
13 ङ्झससे तटफन्त्धन कामि ङ्झडराशैनी २ फैतडी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फैतडी १५ 
14 सङ्टनिमा नदी ङ्झनमन्त्रण ऩाटन न.ऩा. १,३ य ६,फैतडी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फैतडी १५ 
15 गङ्ङीगाड तटफन्त्धन मोजना ङ्झडराशैनी १,फैतडी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फैतडी १५ 
 भहाकारी नदी ङ्झनमन्त्रण आमोजना, दाच ङ्टिराको जम्भा २३० 

च) जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम, कन्त्चनऩङ्टय     
1 ङ्झफनाइके गाड ङ्झनमन्त्रण कामि ऩॊचदेवर ङ्जवनामक न.ऩा. २ फङ्झरिेत 

डङ्टग्रीफगय फरीिेत अछाभ 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 

2 फङ्टढीगॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सापेफगय न.ऩा ७ घटटेफगय अछाभ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
3 फङ्टढीगॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि सापेफगय न.ऩा ७ अढायिेत अछाभ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
4 कङ्ट जेडा िोरा तटफन्त्धन कामि अछाभ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
5 कणािरी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ऩॊचदेवर ङ्जवनामक न.ऩा. ४ कङ्ट जेडा 

अछाभ 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 

6 ङ्झसभरिाड ङ्झसरान ेतटफन्त्ध, फङ्ङीगढी जमगढ गाउॉ ऩाङ्झरका-६, सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
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अछाभ 
7 फार ङ्झफकास भा.ङ्झफ. तटफन्त्धन कामि गौभङ्टर गा.ऩा. ३,अछाभ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
8 आभाडा टेङग्रा भमङ्टयीिोरा गॊगाजरी भरेठ िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण 

कामि सद्ऱकोशी, अछाभ 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 

9 िाये ठङ्टरािेत तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि फङ्टढीगॊगा न.ऩा. ३ फसाङ्झर 
अछाभ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 

10 कैराश िोरा तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि भॊगरसेन न.ऩा. फागा अछाभ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ अछाभ १५ 
11 फभया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कॊ चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय १५ 
12 भहाकारी नदीभा भसेठ्ठी देङ्ञि िहभदेव सम्भ तटफन्त्ध कामि बीभदत्त 

न.ऩा. ९ कॊ चनऩङ्टय 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय १५ 

13 भङ्टसेऩानी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि वेदकोट न.ऩा. ६ कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कञ्चनऩङ्टय १५ 
14 बासी िोरा तटफन्त्ध ङ्झनभािण कामि बीभदत्त न.ऩा. २,१८,१९ 

कञ्चनऩङ्टय 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कञ्चनऩङ्टय १५ 

15 काराऩानी नारा ङ्झनमन्त्रण कामि शङ्टक्रापाॉटा न.ऩा. ७ कञ्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कञ्चनऩङ्टय १५ 
16 फनया नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय १५ 
17 टेङ्गना िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि घोडाघोडी ४ कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
18 कान्त्रा नदी तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
19 जनजाग्रीती आ.ङ्झफ. िोरा ङ्झनमन्त्रण गोदावयी न.ऩा. ९ कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १० 
20 जभया कङ्ट रा तटफन्त्ध कामि जारवादेवी भॊङ्ञन्त्दय नङ्ञजक ङ्जटकाऩूय 

न.ऩा. १ कैरारी 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 

21 कटोनी नदी ङ्झनमन्त्रण कामि कैरायी गा.ऩा. कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
22 भाङ्झरका िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गोदावयी न.ऩा. ३ कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
23 बारङ्टिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गोदावायी न.ऩा. १ कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
24 गौयीगॊगा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि गौयीगॊगा न.ऩा. १ य ४ कैरारी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ कैरारी १५ 
25 सङ्टनािोरा तटफन्त्धन कामि अङ्झरतार गा.ऩा..डडेरधङ्टया सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डडेरधङ्टया १५ 
26 ङ्ञशषि िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩयशङ्टयाभ न.ऩा. ५ जोगफङ्टढा डडेपधङ्टया सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया १५ 
27 यडङ्टवा िोरा तटफन्त्ध कामि डडेपधङ्टया सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया १५ 
28 कयनसा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जोयामर गा.ऩा. ३ चन्त्कटे्ट देङ्ञि 

गणेशरार सम्भ डोटी 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 

29 फसैर िोरा तटफन्त्धन कामि सामर गा.ऩा. २ भङ्टडबया डोटी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 
30 आटी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि अदशि गा.ऩा. ५ गडिेत डोटी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 
31 सामङ्झर गाड नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना सामर २ फगानािेत डोटी सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 
32 सेती नदी ङ्झनमन्त्रण कामि ङ्झसिय न.ऩा. १०,८,६,२,३ य ङ्छदऩामर 

न.ऩा. १,२,३ डोटी 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 

33 कयनसा नदी ङ्झनमन्त्रण कामि जोयामर गा.ऩा. ३ चन्त्कटे्ट वडा नॊ. ४ सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ डोटी १५ 
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गणेशसार सम्भ डोटी 
34 ओरेना तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. ४ फाजङ्टया सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फाजङ्टया १५ 
35 ऩेटायेढङ्टॊगा ङ्ञजउरो तपरोफगय य भपरोफगय ङ्ञजउयो कङ्टॊ ड्डीकयाि य 

याताढङ्टॊगा ङ्ञजउरो फहृत तटफन्त्धन कामि फङ्टढीगॊगा न.ऩा. २ य ३ 
फाजङ्टया 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फाजङ्टया १५ 

36 मङ्टनाफगय तटफन्त्धन ङ्झनभािण कामि ङ्जहभारी गा.ऩा. फाजङ्टया सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ फाजङ्टया १५ 
37 सन्त्तयऩङ्टय फाॉधको ब ङऺ्ट म ङ्झनमन्त्रण सैनाभैना नऩा ७ करौती 

क्माम्ऩस गेट फाट फमयकट्टी जाने फाटो 
सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ  १५ 

 जनताको तटफन्त्ध कामिक्रभ ङ्जपपड कामािरम, कन्त्चनऩङ्टयको जम्भा ५५० 
 नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिक्रभको जम्भा  ८९५० 

 
 

३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 फेराका एकीकृत ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, फेराका, उदमऩङ्टय १ उदमऩङ्टय 25 
2 राङ्झभदभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ९, ओिरढङ्टङ्गा १ ओिरढङ्टङ्गा 10 
3 होक्सेटाय यानकाचा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरिङ्ट गा.ऩा १, 

ओिरढङ्टॊगा 
१ ओिरढङ्टङ्गा 5 

4 फरिङ्टवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी गा.ऩा. १ य २, फरिङ्ट, 
ओिरढङ्टङ्गा 

१ ओिरढङ्टङ्गा 5 

5 देम्रीटाय ङ्झरऩट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऐॊसेरङ्टिकि  ४, िोटाङ्ग १ िोटाङ्ग 50 
6 दम्कङ्ट  ङ्छदिङ्टवा सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजन, रुऩाकोट भझङ्टवागढी १४, 

िोटाङ्ग 
१ िोटाङ्ग 75 

7 साप्सङ्ट िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩाकोट भझङ्टवागढी ९, िोटाङ्ग १ िोटाङ्ग 75 
8 भाक्ऩा वेशी चैनटाय सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, एॊशेरङ्टिकि  गा.ऩा 

५, िोटाङ्ग 
१ िोटाङ्ग 50 

9 दङ्टवेकोर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, यावा फेशी ५ १ िोटाङ्ग 110 
10 ङ्छदिङ्टवानाभे -सॊिङ्ट-ङ्झसङ्चयसे-काहङ्टरे-कट्टीगाॉउ -कटहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ 

मोजना 
१ िोटाङ्ग 50 

11 दङ्टधकोशी भाझगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., हरेसीत ङ्टफाच ङ्टॊग-९ िोटाङ १ िोटाङ्ग 5 
12 देउङ्झनमा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., ङ्झफतािभोड-८, झाऩा १ झाऩा 10 
13 ङ्छदऩेनी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., दभक-८ झाऩा १ झाऩा 15 
14 तभोय ङ्झरपट ङ्झसॊचाइ मोजना, आठयाइ ५, तेह्रथङ्टभ १ तेह्रथङ्टभ  5 
15 अरुण ङ्झरण्डेवगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बोजऩङ्टय १ बोजऩङ्टय 50 
16 कङ्ट भारटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बोजऩङ्टय १ बोजऩङ्टय 50 
17 चयम्वी ङ्झसॊचाई आमोजना अरुण गा.ऩा.-4 बोजऩङ्टय १ बोजऩङ्टय 20 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
18 दङ्टधकोशी ङ्झरिङ्ट एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना 1 ङ्जवङ्झबङ्ङ 20 
19 सातताये अरुण ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊिङ्टवासबा १ सॊिङ्टवासबा 70 
20 वयगाछी यानागाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊिङ्टवासबा १ सॊिङ्टवासबा 50 
21 सङ्टमि कङ्ट न्त्ड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फायऺेर १, सङ्टनसयी १ सङ्टनसयी 10 
22 हङ्चयहय ऺेर ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, फागभती न. ऩा. ११ २ सरािही 100 
23 हङ्चयऩङ्टयवा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई (टावय नङ्ञजक) मोजना, हङ्चयऩङ्टवाि न ऩा ६ 

सरािही 
२ सरािही 5 

24 ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ ङ्झसयीघाट देङ्ञि थाभकोट िाडाचक्र न.ऩा. २ काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 20 
25 ङ्झतरा नदी थाम्कोट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. िाॉडाचकु् -२ काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 5 
26 ङ्झतरा नदी धौनेडो ङ्झरफ्ट ङ्झस मो. िाॉदाचकु् -२ काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 5 
27 ढाड गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. िाॉडाचकु् -५, काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 2 
28 कङ्ट दङ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जाजयकोट , जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 25 
29 कोरचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बयी न.ऩा., जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 5 
30 ङ्जवष्टवाडा अङ्ञस्तवडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊजा गा.ऩा २, जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा  5 
31 गोताभ फडा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना तातोऩानी ३ जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा  5 
32 चडङ्टवोर ङ्झसभ भङ्टहान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ठङ्टरी बेयी न ऩा ८, 

डोपऩा 
कणािरी डोपऩा 5 

33 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टसीकोट न.ऩा. ७, १३, ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ कणािरी ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ 5 
34 नाईगाड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसस्ने गा.ऩा. ४, ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ कणािरी ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ 5 
35 राभाङ्ञचयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी न.ऩा.२ ,ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ कणािरी ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ 15 
36 ऩानी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी न.ऩा.३ ,ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ कणािरी ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ 15 
37 राहीय ऩाॉगयसेना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , छामानाथ याया न ऩा १२, 

भङ्टगङ्ट 
कणािरी भङ्टगङ्ट 5 

38 िभसेया सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सोरु गा.ऩा. १, भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 5 
39 कङ्ट भाि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट भाि गा.ऩा, सपमान कणािरी सपमान 10 
40 वोरा ङ्जवकासी ङ्झरफ्ट कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना चौकङ्ट ने गा.ऩा. 2 सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
41 जाभङ्टने ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना चौकङ्ट न ेगा.ऩा. ३ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
42 भाङ्झथपरो कोप्ची ङ्झरफ्ट, गङ्टबािकोट-7, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 20 
43 तङ्टम्चा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, साकेगाड १,२, हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
44 ङ्जऩऩराङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चािेरी ४, हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
45 तपरो च ङ्टरुङ्गा धायाऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩोिया १९ कास्की गण्डकी कास्की 40 
46 च ङ्टयीनटाय बोट्टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना गण्डकी, ७, गोयिा गण्डकी गोयिा  80 
47 फारटाय नमाॉ गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गण्डकी ८, गोयिा गण्डकी गोयिा  70 
48 भजङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना गोयिा १३, दयाइिगाउॉ, गोयिा गण्डकी गोयिा  80 
49 माङ्गकोट ङ्झसम्रेपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोयिा १३,१४, गोयिा गण्डकी गोयिा  40 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
50 ङ्झसम्रेपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., गोयिा-१३ गण्डकी गोयिा  40 
51 फङ्टर्द्ङ्झसॊहटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, अङ्ञजयकोट ३, गोयिा गण्डकी गोयिा  10 
52 फङ्टरङ्टुंग िोरा धवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झबभसेन ४, गोयिा गण्डकी गोयिा  10 
53 नङ्झरनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टङ्झरकोट ६, गोयिा गण्डकी गोयिा  15 
54 आभगैया ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.ङ्झबभसेन थाऩा गा.ऩा.5 गोयिा गण्डकी गोयिा  5 
55 ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्चयङ्झसङ्ग-४, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 1 
56 भधङ्टवनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयङ्झसङ्ग-३, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 1 
57 करुवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञघङ्चयङ्ग ४, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 10 
58 गडेउरीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञघङ्चयङ्ग ४, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 10 
59 िापटेपाॉट य ु्मारे ङ्जवताि िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट-१०, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
60 ङ्चयङ्झसङ्गऩाटन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झबभाद न.ऩा ५, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 20 
61 तातोऩानीङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., ङ्झबभाद-५, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 10 
62 रोप्र ेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जरजरा ५, ऩवित गण्डकी ऩवित 50 
63 राप्राङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जरजरा ८, ऩवित गण्डकी ऩवित 5 
64 जोङ्झगगाड़े च ङ्टरेनी ङ्झसचाई ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फेनी न ऩा म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 50 
65 ङ्जऩप्रे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, यघङ्टगॊगा गा.ऩा.-३, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 5 
66 याइनास्टय ङ्झसचाई मोजना रम्जङ्टॊग गण्डकी रभजङ्टङ  200 
67 "दम्काको पाॉट ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसचाइ आमोजना फाग्रङ्टङ्ग न.ऩा. १३ 

ऩैमङ्टऩाटा, फाग्रङ्टङ्ग " 
गण्डकी वाग्रङ्टङ्ग 20 

68 फरेवा दम्का िेत कारीगण्डकी ऩानी ऩङ्ञम्ऩङ्ग गयी फहृत ङ्झसचाइ 
मोजना फा.न.ऩा. फाग्रङ्टङ्ग 

गण्डकी वाग्रङ्टङ्ग 20 

69 सेती दयौंदी भस्मािरदी एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना गण्डकी ङ्जवङ्झबङ्ङ 20 
70 आॉधी िोरा एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना गण्डकी ङ्जवङ्झबङ्ङ 5 
71 कारीगन्त्डकी एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना गण्डकी ङ्जवङ्झबङ्ङ 20 
72 िाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गपमाङ्ग, स्माङ्गजा गण्डकी स्माङ्गजा 30 
73 ठङ्टरो कङ्ट रोआॊधी घाट ङ्झसचाई मोजना चाऩाकोट न ऩा १०, स्माॊग्जा गण्डकी स्माङ्गजा 40 
74 भानेचौय भोहनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चन्त्मकोट ६, स्माङ्गजा गण्डकी स्माङ्गजा 20 
75 याभघाट याते डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चाऩाकेट ७,स्माङ्गजा गण्डकी स्माङ्गजा 20 
76 अङ्जकि ड ङ्झसॊचाई मोजना, चन्त्रङ्झगयी14 काठभाण्डौ फागभती काठभाडौँ 50 
77 िङ्टरारटाय सराम्फङ्टटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. शॊकयाऩङ्टय-६, ९ काठभाडौँ फागभती काठभाडौँ 20 
78 दङ्ञऺणकारी मूङ्जटची ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., दङ्ञऺणकारी-७, काठभाडौँ फागभती काठभाडौँ 20 
79 ऩाॉचिार एकीकृत ङ्झसचाई ङ्जवकास कामिक्रभ फागभती काभ्र े 50 
80 ठङ्टपदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना भन्त्डनदेउऩङ्टय-१२, काभ्र े फागभती काभ्र े 110 
81 ज्वानेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भन्त्डनदेउऩङ्टय-१०, काभ्र े फागभती काभ्र े 10 
82 योशी टोपके यऺा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , काभ्र े फागभती काभ्र े 30 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
83 योशी बकङ्ट न्त्डेफेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, नभोफङ्टर्द्-२,३, काभ्र े फागभती काभ्र े 50 
84 चौयीिोरा भादनकङ्ट डायी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. चौयीदेउयारी-७, काभ्रऩेराञ्चोक फागभती काभ्र े 75 
85 गगचे ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. , चौयीदेउयारी - २, काभ्रऩेराञ्चोक फागभती काभ्र े 15 
86 फयणफेशी फागभती ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. , िानीिोरा-७ काभ्र े फागभती काभ्र े 10 
87 गेरुवा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ७, काभ्र े फागभती काभ्र े 30 
88 जङ्टडीगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ८, काभ्र े फागभती काभ्र े 30 
89 याङ्झनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ९, काभ्र े फागभती काभ्र े 30 
90 ज्माङ्झभये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काभ्र े फागभती काभ्र े 30 
91 भेरङ्टङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ, भेरङ्टङ गा.ऩा. १, २, ४ य ७ फागभती काभ्र े 10 
92 ताभाकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ, ताभाकोशी गा.ऩा. ३, ४ य ५ फागभती काभ्र े 10 
93 फोहोये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नभोफङ्टर्द् न.ऩा. ५, काभ्र े फागभती काभ्र े 10 
94 रासकोटवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नभोफङ्टर्द् न.ऩा. ५, काभ्र े फागभती काभ्र े 10 
95 ङ्ञजयीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञजयी ८, दोरिा फागभती दोरिा 10 
96 सानङ्टटाय तीनतरे अभयावती ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, नीरकण्ठ-८, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 130 
97 भजटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, नीरकण्ठ-४, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 1 
98 चैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्वाराभङ्टिी गा.ऩा. २, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 1 
99 धङ्टयेटा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, नीरकण्ठ-८, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 120 
100 ओढाये ढरेकोफय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, नीरकण्ठ-८, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 5 
101 ङ्झभरनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना गजङ्टयी गा.ऩा ३, जोगीटाय, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 80 
102 स्माङभु् डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी ६, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 150 
103 रुङ्छदङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 245 
104 बदौये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी १, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 230 
105 आदाभाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी १, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 150 
106 ङ्जकङ्जटनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 80 
107 कङ्ट म्ऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. ङ्झसर्द्रेि-६ धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 15 
108 हात्ती ीँसङ्टढा ङ्झरफ्ट ङ्झस मो. ङ्झसर्द्रेि - ७, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 30 
109 अभयावोती ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. नीरकण्ठ-८ धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 150 
110 तीनतरे ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. नीरकण्ठ-८, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 10 
111 अभयाई ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. ज्वाराभङ्टिी -३ धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 30 
112 ऩाठक थय चैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, ज्वाराभङ्टिी-७, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 5 
113 हङ्टग्दी िोरा ङ्छठभाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ योयाङ्ग गाऩा ९ धादीङ्ग फागभती धाङ्छदॊग 10 
114 चाऩटी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, ङ्झसर्द्रेि-४, धाङ्छदॊग फागभती धाङ्छदॊग 5 
115 सङ्टनङ्टवाय वेङ्ञश ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ऩञ्चकन्त्मा ५ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 20 
116 भहादेवटाय वेरासऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरिङ्ट ५ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 10 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
117 असीभङ्टये डङ्टम्र ेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञशवऩङ्टयी ७, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 1 
118 'याभेटाय कैदरे चन्त्रेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वेरकोटगढी 

७,नङ्टवाकोट 
फागभती नङ्टवाकोट 2 

119 फाॊगेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ठाडी ३, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 2 
120 वानीमाटाय चभेये गङ्टपा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩन्त्चकन्त्मा १, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 2 
121 घङ्टभाउन ेदेवीस्थान ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, च. न. ऩा-५, बक्तऩङ्टय फागभती बक्तऩङ्टय 5 
122 सयस्वती ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, चाॉग ङ्टनायामण-१, बक्तऩङ्टय फागभती बक्तऩङ्टय 50 
123 हनङ्टभानटाय अङ्झधमाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. चाॉग ङ्टनायामण २, ३,४,५,६ फागभती बक्तऩङ्टय 20 
124 तपरो भकयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,भनहयी १, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 15 
125 ङ्झडपरीऩङ्टय वसन्त्तऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ५, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 15 
126 ऩारङ्टङ्ग डाॉडा गोताभे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ४, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 15 
127 वहृत नभङ्टना कौगेडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ३, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 10 
128 ऩाटीिकि  ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, नौकङ्ट ण्ड ३, ४ यसङ्टवा फागभती यसङ्टवा 20 
129 बटौरीिोरा सङ्टतायगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., िाॉडादेवी-४ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 10 
130 कठजोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भन्त्थरी २, याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 100 
131 छाऩाटोर ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सङ्टनाऩङ्झत-५, याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 10 
132 पङ्ट ऩूि िोरा चण्डीस्थान ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. गोकङ्ट रगॊगा-६ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 10 
133 रिनऩङ्टय वैयारङ्ट वारङ्टवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. दोयम्वा 6,सोनाऩाती 

याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ 1 

134 ङ्ञिम्ती सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झरिङ्ट ताभाकोशी ६ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 5 
135 वेरघायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 15 
136 गौडायी वेथान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनाऩाती-४ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 40 
137 रङ्टब ङ्टघाट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., सोनाऩङ्झत-५,िाॉडादेवी-१ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 10 
138 ङ्जवकास ङ्झनभािण तथा ङ्जवकाससॊग सम्फन्त्धी उऩकयण तथा भेशीन औजाय फागभती रङ्झरतऩङ्टय 36 
139 बाताि िोरा गाहाता िाॉदी डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सव मोजना, गोदावयी 

न.ऩा ५, रङ्झरतऩङ्टय 
फागभती रङ्झरतऩङ्टय 40 

140 वडीिेर ङ्झरपङ्जटङ्ग ङ्झसॊचाइ आमोजना, गोदावयी न ऩा ४ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय 10 
141 च ङ्टॉदीिेर ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. रङ्झरतऩङ्टय-२२ फागभती रङ्झरतऩङ्टय 10 
142 िड्का गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. रङ्झरतऩङ्टय-२५ फागभती रङ्झरतऩङ्टय 10 
143 हङ्चयङ्झसङ्जर्द् िङ्टनदह ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., रङ्झरतऩङ्टय-२८ फागभती रङ्झरतऩङ्टय 10 
144 इन्त्रावती एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 40 
145 ताभाकोशी सङ्टनकोशी एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 60 
146 भाङ्झथपरो ङ्झरशङ्टरी एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 50 
147 तपरो ङ्झरशङ्टरी एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 40 
148 अन्त्वेषण ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 100 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
149 ङ्झसचाई मङ्टक्त िेतफायी, उत्ऩादन य योजगायी कामिक्रभ फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 5 
150 अन्त्म ऩूॉजीगत अनङ्टसन्त्धान तथा ऩयाभशि फागभती ङ्जवङ्झबङ्ङ 20 
151 िाडीचौय भनिा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेङ्जप ६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 1 
152 नौङ्झफसे पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेपी २, ३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 30 
153 भाधेयाचौय सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची न.ऩा १३, 

ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 10 

154 इन्त्रावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩधेयाचौय भे. न.ऩा. १३, 
ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 5 

155 ढाडफेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, भेरम्ची-१३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 5 
156 सङ्टनकोशी ङ्झसस्न ेङ्जवन्त्जेर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वेरेपी-४,५ 

ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 10 

157 फेराफती ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो., सङ्टनकोशी-४. ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 15 
158 कङ्ट ङ्जवन्त्डे िोरा नौङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, वरेङ्जप २, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 30 
159 नागी डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. सङ्टनकोशी-१ , ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 10 
160 गोरे िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार ७,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 5 
161 ब ङ्टस्न ेिोरा साॉग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरस्िङ्टऩािाय ३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 1 
162 नगािङ्ग िोरा च्माभसङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरस्िङ्टऩािाय ३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 1 
163 गाजङ्टि िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 5 
164 घङ्टभाउन ेचैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना सङ्टनकोशी ६ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी  30 
165 साॊग्वारे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. काभराई-४ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी  15 
166 भैसोता ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. भाङ्चयन गा. ऩा.-७ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी  15 
167 दङ्टधौरी िोरा देवदह ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टधौरी ८ ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी  10 
168 ङ्झनयादी छयछये िङ्चयफोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना (ङ्झड.ङ्जऩ.आय.सम्ऩङ्ङ) 

ऩाङ्ञणनी ८, अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 

169 रेवासे भापटायी ङ्झडङ्जहिोरा याताटायी फौराहिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई 
मवजना बङू्झभकास्थान न.ऩा.1,2,3 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 

170 पङ्ट दवाङ्ग पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना स.न.ऩा.6,7, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 
171 िोयभोय िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. १४, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
172 धनङ्टिकि  दासिकि  दभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. ५,, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
173 सातङ्जवसे गैयीिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना भारायानी गा.ऩा. ७, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 

174 दाङ्ञम्जङदाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना छरदेव गा.ऩा. ५, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
175 छेवा पाॉट ङ्जऩयापाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना छरदेव गा.ऩा. 4, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 

176 घोयािोयी दभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा ७, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
177 धाङ्झतवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना(साङ्झफक ५,६,८) ऩाङ्ञणनी गा.ऩा. ६, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 

178 दाङ्ञम्जङटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव ३, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
179 ब ङ्टऩपेदी–ङ्ञचप्रेटी–जैटायी ङ्झरफ्ट मोजना, ब ङ्टङ्झभकास्थान ५, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
180 ब ङ्टऩपेदी उऩपरो स्मारेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ब ङ्टङ्झभकास्थान ५, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 

181 साउनेऩानी आङ्चयचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 
182 ऩौवा–ङ्ञचवेक–फाभाचौय–िङ्चयफङ्टटा–एक्रोिेत, ऩानीङ्झभर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई 

मोजना, ऩाङ्ञणनी ५ य ७, अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 

183 कापने–ङ्झसस्नेयी–ठङ्टराचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, भारायानी ४, 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 

184 जाफङ्टन ेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ११, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
185 फगारे ब्माड सेपटायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसतगॊगा १, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
186 फॊशायीिोरा ठङ्टराढङ्टङ्गये आॉऩचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. ६, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 60 

187 तपरो ङ्चयङदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  ५ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
188 राङ्झभदभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
189 असाये सेया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा १३, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
190 ङ्चयऩापाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव २, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
191 ऩावयटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना वाणगॊगा िोरा, बारङ्टिोरा फाॉध 

ङ्झनभािण, अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 

192 भाटे, कङ्जऩया यतङ्टवा रदाभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ स.न.ऩा वडा नॊ. १०, 
अघििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 

193 धयभशारा धयभऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना स.न.ऩा.10 अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 25 
194 ङ्झसङ्झरङिोरा फेयफन्त्दा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा. ९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
195 आकासे ङ्झरफ्टङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा.९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
196 कोन्त्रेिोरा धौरेटाकङ्ट या थाऩाटोर ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा.–१२, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 

197 आङ्चयचौय ङ्झसचाइ ऩोियी ङ्झरपट भापि त आएको ऩानी सॊकरन 
ऩङ्टनङ्झनभािण ब ङ्ट.न.ऩा. १०, अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 

198 बोपटेिोरा गपठङ्टङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ६, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
199 ब ङ्टपके शेय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ११ ढङ्टङ्गेशेया, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
200 रम्ची िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ ब ङ्ट.न.ऩा ४,८,६,७, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 
201 सकेु् यटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ ऩोियी स.न.ऩा ९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
202 यतहरे टायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइको राङ्झग टॊकी ङ्झनभािण स.न.ऩा, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 60 
203 नउरऩाङ्झन ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना स.न.ऩा ९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
204 गोरराउनी फाझका पाट काभ्र ेिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ भारयानी ५, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 

205 जङ्टङ्ञम्र ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव ८ ६, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 40 
206 फयफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा. ५, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 50 
207 कानाचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसतगॊगा ९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
208 गरािभ िादा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सन्त्धीिकि  न.ऩा.,९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 5 
209 फागेद्राये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसतागॊगा, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 5 
210 फागफथेनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसतागॊगा, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
211 दङ्टवािङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्ट.न.ऩा. ६, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 20 
212 नषाॉवस्ती िायिेत ङ्झस.मो. अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
213 भयेङ्ग िोरा ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसचाइ मोजना भारायानी २ अङ्झभरे ,अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
214 भङ्टर ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ११,अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
215 कणेनी टाकङ्ट या दोन्त्र ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ७ ,अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
216 ठङ्टरािोरा राॉकङ्ट यी दहऩोियी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. भारायानी-८ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 30 
217 ठाडािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसतगॊगा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
218 ऩाॉकङ्ट यी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झसतगॊगा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
219 ढाडिोरा याभऩथ ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., ङ्झडबनाि-११, अगाििाॊची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॊची 10 
220 सानो भौवायी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, रङ्टङ्ञम्फनी सास्कृङ्झतक न ऩा ४, रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 5 
221 डीहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजन कृष्णनगय न ऩा १ कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 
222 गेडवा जोत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय ७, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 
223 सायदा ङ्जवश्व ङ्ञचयही ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय २, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
224 घोयही ढेकहयी िमया वढमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय न.ऩा १, 

कङ्जऩरवस्तङ्ट 
रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 

225 घोयही ङ्झसवनगय ङ्झछटौनी गङ्टङ्ञचिहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय न.ऩा १, 
कङ्जऩरवस्तङ्ट 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 

226 डङ्टभाइ सङ्टयइि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 
227 सङ्टयही ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 
228 कन्त्थङ्झनमा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना भहायाजगञ्ज न.ऩा. ७ गगौढा 

कङ्जऩरवस्तङ्ट 
रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 15 

229 वङ्टपभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इष्भा ६, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 2 
230 जारङ्टके नङ्टनथरा राभडाॉडा ब ङ्टवनऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, येसङ्टङ्गा ५, 

गङ्टपभी 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 2 

231 िासथोक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टसीकोट २, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 2 
232 ढाॉडपाॉट इष्भा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इष्भा १, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 
233 ऩानाहा िोरा वूढी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धयकोट ४, ६, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
234 सङ्टमािटाय गैयािाका ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भदनी ७, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 
235 तायीघाट ज्माङ्झभये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भदनी ७, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 
236 नदी कङ्ट भार गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, घङ्टयीकोट ६, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 
237 दङ्टकटायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका ८, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 2 
238 हङ्छदििोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छरकोट गा.ऩा. 4 ङ्झफयौटा गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 10 
239 वडा चौय नोहया रुऩटायी य ङ्चयठ्ठा वोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धयिकोट 

, गङ्टपभी 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 3 

240 नमाॊ गाॉउ ङ्ञचच्मान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई आमोजना धङ्टकोट गा.ऩा.-1 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 5 
241 ककि रे अनािक ङ्झसॊचाई आमोजना धङ्टकोट गा.ऩा.-7 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 5 
242 ठङ्टरािेत ङ्झसॊचाई आमोजना धङ्टकोट गा.ऩा.-7 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 5 
243 वैसकोट ङ्झसॊचाइ मोजना भदान ेगा.ऩा. 6 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 5 
244 िोयिेत ऩानाहािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धयकोट 7, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 2 
245 ङ्झसभ आडचौय ङ्झरङ्ञफ्सॊट ङ्झसचाइ मोजना भदाने गा.ऩा. ३ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 3 
246 छपदीिोरा राडाटा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टकोट गा.ऩा.६ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 10 
247 ऩनाहिोरा ङ्झतजङ्टका रुि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टकोट गाऩा ७ गङ्टङ्ञपभ रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
248 कराठान योदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना इस्भा गाऩा ५ गङ्टङ्ञपभ रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 35 
249 छरकोट ३, हङ्छदिनेया यानीऩोिया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना , गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 25 
250 बौवा नाका ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याजऩङ्टय ५ दाॊग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 10 
251 ङ्ञघङ्झभये वगय योऩा िेत ङ्झसॊ.मो, घोयाही न.ऩा.१२,दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 20 
252 यभऩङ्टयको फराभऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ.भ.न.ऩा. २ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 10 
253 साॉगाहा भझङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, यम्बा १, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 5 
254 छाऩबोजा कङ्ट दायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, यम्बा २, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 10 
255 बोजाछाऩ कङ्ट दायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, यम्बा, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 15 
256 गौदान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय ५, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
257 कङ्ट भार गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय १०, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
258 टेवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , पङ्ट वाििोरा ४, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
259 भैनादी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्चयब्दीकोट गा.ऩा. 7 ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 10 
260 राकङ्ट यी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्ट वाििोरा ३, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
261 छहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना तानसेन ८, भदनऩोिया रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
262 पोङ्झसॊगकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, यम्बा ४, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 50 
263 ङ्जऩऩर डाॉडा ङ्झर.ङ्झस.मो, यम्वा गा.ऩा. ३, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 15 
264 ङ्झभङ्झभ वाङ्चयचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काङ्झरगन्त्डकी गा.ऩा, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 15 
265 सङ्टन्त्दय भाझी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ,ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
266 बोटाहा गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनस्दी गा.ऩा १, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
267 ठङ्टरोफेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना याभऩङ्टय न.ऩा १, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
268 राॊफे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना यम्बा गा.ऩा १, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 20 
269 ङ्ञझभरुक ङ्ञचसावाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्ञझभरुक गा.ऩा.६, प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 20 
270 सङ्टवेया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना प्मूठान न.ऩा.९, प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 30 
271 ङ्ञचयाफायी समभङ्टये फपक तयकायी िेती सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना 

स्वगद्बायी न.ऩा.३, प्मङ्टठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 40 

272 बाडािोरा कसेयी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना भपरयानी गा.ऩा. ४, 
प्मङ्टठान 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 25 

273 ङ्ञियऩाटा सयाङ्गवेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना ऐयावङ्झत गा.ऩा.५, प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 25 
274 ङ्झबभरुक गङ्टयेगाॉउ टाकङ्ट या तोयफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ प्मङ्टठान न.ऩा. ९ देिी 

ङ्ञझभरुक गा.ऩा. ६, प्मङ्टठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 20 

275 ऩङ्टन्त्मिोरा ताऩङ्टया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान ७, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 5 
276 चक्चके ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना भाण्डवी गा.ऩा ५ ,प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 10 
277 दायीभचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना ङ्ञझभरुक गा.ऩ ३ ,प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 5 
278 गङ्टरुङ्ग गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा,४, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 10 
279 पसािचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनीरस्भतृी २ योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
280 सङ्टयी धोरेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
281 याताघये भछैनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव ४, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
282 भाडीचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा न.ऩा, ७, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
283 दीवाङ्ग िोरा झङ्टम्रङ्टङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेनी गा.ऩा १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 10 
284 कोटगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
285 सातदोवाटो ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
286 ङ्जकभीचौय देङ्ञि पसािचौय , सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत गा.ऩा. ५, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
287 अन्त्वेषण ड्तङ्टववेर ङ्झनभािण रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
288 रङ्टग्री िोरा चतङ्टिब ङ्टज ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भतृी-२, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 15 
289 ङ्चयसवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा न.ऩा ९, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 20 
290 दोवाटा सौमि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 40 
291 सयिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 50 
292 गैयीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 80 
293 चक्रीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा २, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 75 
294 स्मारा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-७,५ , योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 70 
295 ङ्झसभिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-५, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 70 
296 गैयीिोरा हङ्टनगडङ्टॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 50 
297 ङ्झनजवाङ्ग सायवाङ्ग ङ्झभवाङ्ग, ऩङ्चयवतिन २, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
298 चयचये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुन्त्टी गढी गा.ऩा ६, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
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299 नाउरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
300 दोवाटा सौमि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
301 सातिोरा थानीडाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ६, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
302 जेङिोरा जेठऩङ्टङ्ङी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ६, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
303 सङ्टिादह ङ्झनिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
304 मायीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा १, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
305 चक्रीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा २, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
306 कारािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी गा ऩा २, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
307 धवाङ्ग आरुफायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुन्त्टीगढी गा ऩा ७, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
308 कोछाऩ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा न ऩा, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
309 फज्माङ िोरा बैयाभ डाॉडा नम्जा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रङ्टॊग्री गा ऩा , 

योपऩा 
रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 

310 जेरफाङ ठङ्टरोगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनछहयी गा ऩा, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
311 जमचौय फङ्टढादेया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा ७, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
312 बाते बयारी देया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी गा ऩा ३, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
313 भहानेटा उकारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव गा ऩा, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
314 जग्र ढोयेनी ङ्झबयभाटे ऩङ्टगाउॉ बीयगाउॉ ङ्झसम्तेिकि  ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, 

गॊगादेव न ऩा ५, योपऩा 
रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 

315 जरुवाऩानी दरुवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवेणी गा ऩा, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
316 डाॉडािङ्टट्टी सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-३ योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 5 
317 बारङ्टभाये ठाॉङ्जट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 3 
318 ङ्जहरे याकन ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव -६, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
319 रुन्त्गटाफाङ्ग ऩािा िकि  ङ्झसचाइ मोजना, योपऩा-२, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 20 
320 ऩङ्टवाफायी चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-१, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
321 ङ्झतिे च ङ्टरा ङ्झसचाइ मोजना गॊगादेव-४, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
322 यारफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-५, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
323 धङ्टनफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-७, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
324 दाभिोरा जम्का ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-७, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 1 
325 देउिङ्टयी िोरा गोदङ्टभशेया ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-२, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
326 भाडी ङ्झभङ्झसफॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, योपऩा-६, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 3 
327 यऩा फागभाया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ऩङ्चयवतिन-, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 2 
328 अङ्ञजङ्गाये वोतािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भोहनमार गा.ऩा. ६, 

कैरारी 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 15 

329 यागभरेिा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भोहनमार गा.ऩा. ३, कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 15 
330 ऩाटघायी सङ्टगयिार ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भोहनमार गा.ऩा. ६, सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 15 
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कैरारी 
331 घट्टीगाड ङ्झरङ्जटयी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ अभयगढी ११,डडेरधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेरधङ्टया 20 
332 ङ्छदपऩेश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसरगढी न.ऩा. १,२,३, डोटी, 

ङ्छदऩामर 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 15 

333 भारदमार तारदमार ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वोगाटा पङ्ट डङ्ञशर 
गा.ऩा.६, गागङ्टडा, डोटी 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 15 

334 सारादा कोर याताभाटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसरगढी न.ऩा. ८, 
डोटी 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 15 

335 नायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, के.आई ङ्झसॊह गा.ऩा. २, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
336 ङ्ञियी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञशिय न.ऩा११, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
337 ङ्जवचिङ्ङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना जोयामर गा.ऩा. २ रुऩसकाडा,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 15 
338 कणािरी फाट ऩानी ङ्झरफ्टीङ्ग, स्वाभी काङ्झतिक, वाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 15 
339 वङ्टढीगॊगा फाट ऩानी ङ्झरफ्टीङ्ग, वडीभाङ्झरका २, वाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 15 
340 तोपमानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टभाि-४, वझाङ्ग सङ्टदूयऩङ्ञिभ वझाग 40 
341 बाटगाॉउ चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, तारकोट-१, फझाङ्ग सङ्टदूयऩङ्ञिभ वझाग 40 
342 भाङ्झथपरो बेङ्चय एकीकृत ङ्झसॊचाई ङ्जवकाश मोजना सङ्टदूयऩङ्ञिभ ङ्जवङ्झबङ्ङ 1 
343 डाडीमा गोकङ्ट रेश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, डैरासैनी गा.ऩा-५,वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 40 
344 यैरेश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टयनमा गा.ऩा-५, वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 40 
345 सङ्टनारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टरुचौडी न.ऩा.९ वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 10 
346 राभावगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगास ग.ऩा.५ वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 10 
347 नङ्गयउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरौरी १ वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 10 
348 जरकङ्ट ड़ा ङ्झनम्तोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. ऩाटन-२ सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 5 
349 कठभडा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सङ्टनॆमा-७, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ वैतडी 5 

 ङ्जवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय सम्बाव्म मोजनाहरुको कामिन्त्वमन 
प्रकृमा अगाडी फढाउन े। 

१,फागभती 
,गण्डकी, 
रङ्टङ्ञम्फनी , 
कणािरी 

,सङ्टदूयऩङ्ञिभ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ 233 

1  अभयाई ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ज्वाराभङ्टिी गा ऩा ३, धाङ्छदॊग    
2  अभयावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ८, धाङ्छदङ्ग    
3  अङ्झभरेचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.७, अघाििाॉची    
4  अम्फाटे वेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गन्त्डकी ७, गोयिा    
5  अम्फाऩङ्टय भङ्टर कङ्ट रोको फाॉध ङ्झनभािण मोजना, घोयाही उ.भ.न.ऩा.१८, 

दाङ 
   

6  अरुण िोरा ङ्चयमारे फेंसी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,िाॉदफायी न ऩा ८, मारािफेंसी, सॊिङ्टवासबा 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
7  अरुण ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अिङ्टवाटाय, ििसानीटाय, ङ्जऩङ्झरमाटाय, ररहङ्झनटाय, भॊिङ्टवाटाय, डभयफेंशी, धनकङ्ट टा 
8  अयेवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अयेवा भङ्टसीकोट न ऩा, गङ्टपभी    
9  अयेश िोरा फाॊग ओडाय फाॊग्भा ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ४ योपऩा  
10  आॉऩचौय ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसॊचाई मोजना ऩञ्चकन्त्मा गा.ऩा. नङ्टवाकोट    
11  आम्फाॊग ङ्झसचाई मोजना सङ्टनछहङ्चय गा ऩा ७ जेपफाॊग योपऩा    
12  आयॊग िोरा ङ्झसचाई मोजना, रुॊङ्जटगिी गा ऩा ३, योपऩा    
13  इभी भाङ्झथपरो ङ्झसॊ कङ्ट रो िा न ऩा ६, कारीकोट    
14  इरङ्टङ्गा आॊङ्झधिोरा ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, गपमाङ्ग २, स्माङ्गजा    
15  उऩपरो दयफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना भाङ्झरका म्माग्दी    
16  उवा फेसी ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा ५ योपऩा    
17  एकचोटे ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, भाण्डवी गा.ऩा. वडा नॊ. ५,प्मङ्टठान    
18  ओडाये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.७, अघाििाॉची    
19  ओढाये ढरेको फय राटोभाये ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झनरकण्ठ ७, 

धाङ्छदॊग 
   

20  कच्छाये नहय कङ्ट रो ङ्झनभािण मोजना, घोयाही उ.भ.न.ऩा 6, दाङ    
21  कटहये ङ्झसचाई मोजना यौताभाइ ५ उदमऩङ्टय    
22  कद्ऱाने जनसभङ्टह ऩैनी क्मानर ङ्झनभािण मोजना फङ्टद्दशान्त्ती ५ झाऩा    
23  कफाडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना ताॉजाकोट गा.ऩा. हङ्टम्रा    
24  कणािरी नदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩचरीझयना गा.ऩा., काङ्झरकोट    
25  कणािरी-कङ्ट इने ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩन्त्चऩङ्टयी न.ऩा. 11, सङ्टिेत    
26  करङसीङ्ग िोरा भङ्टहान ङ्झसॊ.मो, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
27  कराठान योदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना ईश्भा गा.ऩा. 5,गङ्टपभी    
28  काङ्झरगन्त्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चाऩाकवट न.ऩा वाडि नॊ ८,9 १०    
29  कारी गण्डकी ऩाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट .न.ऩा.१, ऩवित    
30  कारेश्वय ङ्ञचराउन ेथङ्टम्का ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसॊचाई मोजना भहाॉकार गा.ऩा. 

४ रङ्झरतऩङ्टय 
   

31  कापचे डाडा ङ्झसॊ टैंकी ङ्झनभािण ताजाकोट गाउॉ ऩा.वाडि नॊ २, हङ्टम्रा    
32  ङ्जकनङ्टवा हेवािङ्चयङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, आभचोक गा ऩा ८, बोजऩङ्टय    
33  ङ्जकन्त्तडी ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी न.ऩा. १० ङ्झरकङ्ट  डोपऩा    
34  कङ्ट इन्त्मउटा िोरा हात्ती ढङ्टॊगा रोद चौय ङ्झसचाई मोजना गॊगादेव गा ऩा 

५ योपऩा 
   

35  कङ्ट क्रङ्ट ङिोरा दोबान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ४, योपऩा    
36  कङ्ट दङ्ट, भाहघाट, यग्दा, ङ्चयम्ना, भानभै, ङ्झरताि, ङ्जवष्ने, याॉगा जङ्टज्वन 

वउदी, दादयिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , जाजयकोट 
   

37  कङ्ट म्ऩङ्टय बन्त्ज्माङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झसर्द्रेक ६, धाङ्छदङ्ग    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
38  कङ्ट रभङ्टर िाॉदरु हङ्टडाइि याभनाकोट, ऩचरझयना 4, काङ्झरकोट    
39  केवादी िोरा ऩङ्टछायको ठूरो ङ्झसॊचाइ मोजना ऩवित    
40  कैरडा ङ्झसॊ.मो, ङ्छदऩामर ङ्झसरगठी न.ऩा. ३, डोटी    
41  कोरवा चप्ऩय घोरा फाॉध तथा ङ्झसॊचाई ङ्झनभािण मोजना सङ्टद्दोधन गा.ऩा. 

२ रुऩन्त्देही 
   

42  कोरा ङ्झस मो गोयामर गा.ऩा. डोटी    
43  िगदर िोरा ऩराङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, वाह्रङ्जवसे न.ऩा. ३, 

ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
   

44  िडैचा, कयेना पटेनी िङ्टरुहङ्चयमा ड्तङ्टवेर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ६, 
कङ्जऩरवस्तङ्ट 

   

45  िन्त्च ङ्टवा कटहयाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय गा ऩा ८, ऩापऩा    
46  िमयफत्ती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसता गॊगा ५, अघाििाॉची    
47  िरङ्टफरङ्ट घटे्टिोरा फहृत ङ्झसॊचाई मोजना भोहन्त्मार गा.ऩा. ३ कैरारी    
48  िवािोरा, चौयीिकि  ङ्झसॊचाई मोजना ऩाॉचिऩन न.ऩा. ९ सॊिङ्टवासबा    
49  िहयेघाट सङ्टनकोशी ङ्जवताि ङ्झसॊ.मो, चौयीदेउयारी, काभ्रऩेरान्त्चोक    
50  िाडीचौय भनिा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेङ्जप ६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
51  िायािेत ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ३ योपऩा    
52  िारी छहया ङ्झसॊचाई मोजना दागीन ङ्झरऩङ्टया सङ्टन्त्दयी डोपऩा    
53  िापटेिोरा ङ्झसॊ.मो, रुऩा ४, कास्की    
54  िापदाया ङ्झसॊचाई मोजना ठूरीबेयी न.ऩा. १ डोपऩा    
55  ङ्ञियऩाटा सयाङ्गवेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना ऐयावङ्झत गा.ऩ ५ 

,प्मूठान 
   

56  ङ्ञियी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञशिय न.ऩा११, डोटी    
57  ङ्ञिरुवा फोट ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी गा ऩा योपऩा    
58  िङ्टभिोरा सन्त्कयऩोियी ऩोिया चौय बास्िेत फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना 

परेवास न.ऩा. - २, ऩवित 
 

59  िङ्टभट डाॉडाॉऩायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडराशैनी १, वैतडी    
60  िङ्टभतार डाडाऩायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडरा सैनी गा ऩा १, 

वैतडी 
   

61  िैयवत्ती पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसता गॊगा ११, अघाििाॉची    
62  िोयिेत ऩनाहािोरा राहाॉटा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, धङ्टकोट ७, गङ्टपभी    
63  गॊतोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. ज.न.ऩा.-४ फझाॊग    
64  गजङ्टर बम्ऩावेशी ङ्झसॊ.मो, योपऩा    
65  गडसेयी गाउ ङ्जऩऩरत्वरा िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, जोयामर गा.ऩा. ६, 

डोटी 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
66  गणेश्ऩङ्टय छौं अभौरी प्रसोङ्जहमा ड्तङ्टवेर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ७, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
67  गाउटाकङ्ट या सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी गा ऩा ३ योपऩा    
68  गासे थयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.९, अघाििाॉची    
69  गङ्टभरतङ्झड य च ङ्टकङ्ट रिेत ङ्झसॊ.मो, ऩचौडी न.ऩा. वाड नॊ ८, फैतडी    
70  गङ्टगॉ ङ्झसॊचाई मोजना कैरायी गा.ऩा. २ कैरारी    
71  गङ्टपभ कारेआटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भङ्टगङ्ट    
72  गेडङ्टवाजोत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.7, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
73  गैयाफायी ङ्झसचाई मोजना,षडानन्त्द न ऩा ३ साङ् याङ, बोजऩङ्टय    
74  गैयीिोरा ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो रीवेणी १ कयेटी योपऩा    
75  गोइचडा िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. ५. वैतडी    
76  गोटाभ कोट ङ्झसचाई मोजना ,अस्तङ्झफस्कोट न ऩा रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ    
77  गोठी िोरा ङ्झस.मो, ताजाकोट गाउॉ ऩा.वाडि नॊ ३, थाऩागाउॉ हङ्टम्रा    
78  गोठी भैदोपरा ङ्जवसेिोरा ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजागा.ऩा. वाड नॊ ४, जङ्टम्रा    
79  गोताम्दा ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.तातोऩानी 3 जङ्टम्रा    
80  गोरे िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार ७,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
81  गोिे-घामा एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, प्मूठान-२,६,८, प्मूठान (१३५ 

हे.) 
   

82  गौडायी फेंशी िेत य ङ्झसन्त्धङ्टटाय िाॉडी िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, 
सङ्टनाऩाती १,याभेछाऩ 

   

83  ङ्झग्रन ताॉग्वे शहकायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,ताई रङ्टवो ३, ताङ्गवे 
,भङ्टस्ताङ्ग, 

   

84  घटे्टिोरा जपकेनी ङ्जवष्णङ्टधाभ ऩात्रे ङ्झसॊ.मो, जरजरा 
६,शाङ्झरजा,बोटेडाॉडा,ऩवित 

   

85  घट्टीगाड ङ्झरङ्जटयी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ अभयगढी ११,डडेरधङ्टया    
86  घटे्टगाड फाॉगा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नयहयीनाथ गा.ऩा. ७, 

कारीकोट 
   

87  घाघया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना भामादेङ्जव गाउॉऩाङ्झरका ७, रुऩन्त्देही    
88  ङ्ञघङ्झभये वगय योऩा िेत ङ्झसॊ.मो, घोयाही न.ऩा.१२,दाङ्ग    
89  घङ्टभाउन ेदेवीस्थान ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, च. न. ऩा-५, बक्तऩङ्टय    
90  घोयही ङ्झसवनगय ङ्झछटौनी गङ्टङ्ञचिहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय न.ऩा १, 

कङ्जऩरवस्तङ्ट 
   

91  घोयाही उभनऩा ६ ङ्झसतायाभ योकाको घयदेङ्ञि ऩङ्ञिभ अघया जयकरुवा 
सोताभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना, दाॊग 

   

92  घोयाही उभनऩा वडा नॊ. १९ िाऩिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना, दाॊग    
93  घौरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सोरु गा. ऩा २, भङ्टगङ्ट    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
94  चकचके ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, भाण्डवी गा.ऩा. वडा नॊ. ५ 

,प्मङ्टठान 
   

95  चङ्जक्रिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना योपऩा    
96  चडङ्टवोर ङ्झसभ भङ्टहान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ठङ्टरी बेयी न ऩा ८, 

डोपऩा 
   

97  चािा ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजा गा.ऩा. वाड नॊ ३, जङ्टम्रा    
98  चािोरा भाख्रो याङ्झनटाय ङ्झसॊ.मो, भण्डन देउऩङ्टय 3, काभ्र े    
99  ङ्ञचनारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वा.न.ऩा.११, सपमान    
100  ङ्ञचन्त्तेभम आमआजिन कृङ्जष ङ्झसॊ.मो, बैयवी २, दैरेि    
101  ङ्ञचप्रेटी ढङ्टॊगा अचिन ेटाय ङ्झसचाई मोजना ङ्झनरकण्ठ ५ धाङ्छदॊग    
102  ङ्ञचभडा ङ्झसॊ.ऩोियी ऩङ्टचौडी न.ऩा.८ , फैतडी    
103  ङ्ञचसाऩनी टाकङ्ट या ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ४, योपऩा    
104  ङ्ञचसाऩानी न्त्मौऩानेगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ गजङ्टय ५, धाङ्छदङ्ग    
105  च ङ्टडायीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान न ऩा, प्मूठान    
106  चौिोरा देङ्ञि चौिो ङ्झस कङ्ट रो िा न ऩा १०, कारीकोट    
107  चौघये कोन्त्जोसोभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौघये कोन्त्जोसोभ १, 

रङ्झरतऩङ्टय 
   

108  चौयपें द ङ्जकभीचौय पसािचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
109  चौयी िोरा पराभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दोयम्बा ७,याभेछाऩ   
110  छऩङ्टि िोरा दोबान ङ्झसॊ.मो, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
111  छहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना तानसेन ८    
112  ङ्झछऩिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ साॉपेवगय न ऩा ,वडा ५, नवाठाना आछाभ   
113  जॊग िोरा कड फाॉग रङ्टरुङ भा ङ्झसचाई मोजना भाडी गा ऩा ६ योपऩा   
114  जम्भङ्टिोरा भाङ्झथपरो गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना रुॊङ्जटगिी गा ऩा ५, योपऩा  
115  जमदेव टोर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, तानऩा ८ भदनऩोिया, ऩापऩा    
116  जमदेव टोर ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना अघाििाॉची    
117  जाभाज्मूरा घट्ट देङ्ञि च्माउऩाटा ङ्झसॊचाई मोजना ित्माड गा.ऩा. भङ्टगङ्ट   
118  जायकोट भम ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचारझयना गा.ऩा, कारीकोट   
119  जायिोरा ऩाछा फाॊग दाङ्चयभ ज्मूरा ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी गा ऩा ६ योपऩा  
120  जङ्टकेऩानी फग्जेवरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञशवनाथ ५, वैतडी   
121  जङ्टगाय ङ्ञजउरािोरा बोगाि रपडाॉडा नेटा ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ५, योपऩा   
122  जङ्टगाय फोङ्झर घत्त ङ्झसचाई कङ्ट रो मोजना योपऩा    
123  जङ्टडीगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ८, काभ्र े   
124  जङ्टङ्झनमा जङ्टम्री िोरा ङ्झरफ्ट िानेऩानी मोजना, सत्मवती ७, गङ्टपभी   
125  जेथार गौयीगाउॉ तोया वाहङ्टनगाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, रीऩङ्टया सङ्टन्त्दयी ५, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
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126  जेपफाॊग ठङ्टरो गाउॉ ङ्झसचाई मोजना सङ्टनछहङ्चय गा ऩा ७ जेपफाॊग योपऩा   
127  जैसी फगय ङ्झसचाई मोजना रङ्टन्त्ग्री गा ऩा ४ योपऩा    
128  जोगी गाडे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, वे.न.ऩा ६, म्माग्दी    
129  ज्वाराभङ्टिी वडा नॊ ७ चैनऩङ्टय याभऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झस, धाङ्छदङ्ग    
130  झमायिोरा दोबान िेत देङ्ञि कयभफोट िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,िाडादेवी ५,याभेछाऩ 
131  झयही िोरा ङ्झसॊचाइ फाॉध ङ्झनभािण सयावर गा.ऩा. ४, नवरऩयी फ.सङ्ट.ऩ.   
132  झाक्री िोरा जङ्टभा यान्त्ग्सी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩङ्चयफतिन गा ऩा ५ योपऩा  
133  ङ्ञझभरुक अगेरी नेटा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. ङ्ञझभरुक, प्मूठान    
134  झङ्टम्रङ्टङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवेणी २, योपऩा    
135  टाटके सा.आ. ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट भाि गा.ऩा. १, सपमान   
136  टाटागाउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी ३, रुकङ्ट भ ऩङ्ञश्रचभ    
137  टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना भाण्डवी गा.ऩा ३ ,प्मूठान    
138  टङ्टङ्झनचौय ङ्झसचाई कङ्ट रो ङ्झनभािण, शायदा न ऩा १४,सपमान    
139  टैंकी िोरा एक्रे वेशी ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची १२, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
140  ठाॉटीकाध ङ्झरफ्ट ङ्झस. मोजना, ठाॉङ्जटकाड्ढ १, २ य ६, दैरेि    
141  ठङ्टरी ऩधेयी भाङ्झथ गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, भङ्टङ्झसकोट न ऩा ७, रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ  
142  ठङ्टरो फेसी ङ्झसचाई मोजना ऩो भ न ऩा २०    
143  ठङ्टरोढङ्टङ्गा झाक्रीगेर ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ५, योपऩा    
144  ठङ्टरोफेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना याभऩङ्टय न.ऩा १, ऩापऩा    
145  डाॉडा िङ्टट्टी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा    
146  डाडाघटृ ङ्झसॊ.मो, अदानचरी गाउॉ ऩा.वाडि नॊ ४, हङ्टम्रा    
147  डङ्टॉडोिोरा-दङ्टहीथोक-ऩािाथोक ङ्झसॊचाइ मोजना, फेशीसहय नऩा, रम्जङ्टॊग   
148  डङ्टभाइ सङ्टयइि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
149  डोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना आङ्झरतार ८ डडेरधङ्टया    
150  ढॊ ङ्झसपमा देङ्ञि ऩरऊ ङ्झसॊचाई मोजना ताॉजाकोट ३ हङ्टम्रा    
151  ढाॉडे छयछये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भण्डन देउऩङ्टय 3 ,काभ्र े    
152  ङ्जढग्गाड टङ्टङ्ञणिाणा सैङ्झनिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दोगडाकेदाय ६, वैतडी   
153  तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई तङ्टम्फेवा गा.ऩा. १, २ ऩाॉचथय    
154  तङ्झर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना अदानच ङ्टरी गा.ऩा. ३ हङ्टम्रा    
155  तपरो जङ्टत ङ्टॊग िोरा ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ७ योपऩा   
156  तपरो फगय ठङ्टर ढङ्टॊगा ङ्झसचाई कङ्ट रो ङ्झनभािण, शायदा न ऩा १५, सपमान   
157  तपरो फङ्टढी िोरा याइ गाउ भ्माकङ्ट ये हङ्जटमा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई गॊगा जभङ्टना गा ऩा ६ धाङ्छदङ्ग 
158  तपरोहङ्टनी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना, जगङ्ङाथ गा.ऩा २ फाजङ्टया    
159  ताक्रे आभाचौय ङ्झसचाई मोजना, भाडी गा ऩा १ योपऩा    
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160  ताडी भङ्टगाहा धाया देङ्ञि ताही ऩ ङ्झस कङ्ट रो िा न ऩा ३, कारीकोट   
161  ताभाॊग िोरा ङ्झसचाई मोजना, भाडी गा ऩा २ योपऩा    
162  ताभाकोशी जङ्टजाय ऩन्त्तरी एघायङ्जवसे जिङ्झनटाय ङ्झसॊचाई मोजना भन्त्थरी न.ऩा. ११, ८, याभेछाऩ 
163  ङ्झतनतरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ८, धाङ्छदङ्ग    
164  ङ्झतनाउिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसमायी गा ऩा १ कौवा घाट, रुऩन्त्देही  
165  ङ्झतङ्झभरे गनायी ऩक्की कङ्ट रो ङ्झनभािण मोजना, घोयाही उ.भ.न.ऩा १८, दाङ   
166  ङ्झतरा नङ्छद थाम्कोट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. िाॉडाचकु् -२ काङ्झरकोट    
167  तीनऩाटन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, तीनऩाटन गा ऩा ११, ङ्झसन्त्धङ्टरी   
168  तङ्टम्वेवा ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. तङ्टम्वेवा 1 ऩाॉचथय    
169  तेज ङ्टिोरा देङ्ञि दङ्झरत फङ्ञस्त ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ४ योपऩा  
170  थाऩािोरा ङ्झसॊचाई मोजना ऩाॉचऩोियी थारऩार गा.ऩा. ७    
171  थेच ङ्टवा गयगये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, आभचोक गा ऩा १०, बोजऩङ्टय   
172  दभाय िोरा ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ७ योपऩा    
173  दम्कापाॉट ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झफ.न.ऩा. १४ नायामणथान फाग्रङ्टङ    
174  दराइ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सॊिङ्टवासबा    
175  दहवन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवेणी २, योपऩा    
176  दानसाघङ्ट भाडङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चन्त्दननाथ न.ऩा १०, जङ्टम्रा    
177  दाभ िोरा जेम्का धायाऩानी ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा योपऩा   
178  दाम्ती कवाडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान न ऩा, प्मूठान    
179  दाइिटाय ङ्झसॊ ङ्झरफ्ट उऩमोजना, भण्डन देउऩङ्टय ८, काभ्र े    
180  दापचा देङ्ञि कङ्ट राहा ङ्झसॊचाई मोजना सोरु गा.ऩा., ित्माद गा.ऩा. भङ्टगङ्ट   
181  ङ्छदगभचौय दहचौय , अयेवा भङ्टसीकोट न ऩा, गङ्टपभी    
182  ङ्छदवाराइ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , नव दङ्टगाि गा.ङ्जव.स ७, डडेरधङ्टया   
183  दङ्टधकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, थङ्टरङ्टङ दङ्टधकोशी गा.ऩा ४, सपमान    
184  दङ्टधकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भाप्ऩे दङ्टधकोशी गा.ऩा वाकङ्ट  ,सपमान    
185  दङ्टन्त्देिोरा ङ्झसचाई मोजना आङ्झरतार ७, ८ डडेरधङ्टया    
186  दङ्टभटायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका ८, गङ्टपभी    
187  दङ्टरङ्टिङ्ग देउयारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट .न.ऩा ३, ऩवित    
188  दङ्टरऩानी ङ्झसॊ कङ्ट रो साॉपेवगय न ऩा ५, नवाठाना आछाभ    
189  दङ्टपरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, छाना गा.ऩा.,हङ्टम्रा    
190  देउिङ्टयी िोरा गोदङ्टभशेया ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-२, योपऩा   
191  देउता िोरा भाङ्झथपरो स्मानी दभाय ,सानी बेयी गा ऩा ३,रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ   
192  देउयारी िोरा ऩहयाभङ्टनी ङ्झसचाई मोजना, वाङ्झरॊग न ऩा ७, स्माॊग्जा   
193  देउयारी छाऩ ,ब ङ्टवन िाकि , जरङ्जकनी, बोरे ङ्झसचाइ, ङ्झनरकन्त्ठ ६,धाङ्छदङ्ग   
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
194  देिङ्टयी िोरा िङ्टन्त्ग्री ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा   
195  धनभङ्टढा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा न ऩा २, योपऩा    
196  धनाडी/धायाऩानी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, डोटी    
197  धभिशारा ङ्झसॊ.मो, गजङ्टयी गा.ऩा. , धाङ्छदङ्ग    
198  धायभ िोरा भजङ्टवा ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी गा ऩा योपऩा    
199  धङ्टइिोरा साङ्झरिफाॊग ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ६ योपऩा   
200  धौरकाडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ऩङ्ट न ऩा ५, फैतडी    
201  नाउरा ङ्झसॊचाई मोजना चॊिेरी गा.ऩा. वडा नॊ. २, देवकोटावाडा, हङ्टम्रा   
202  ङ्झनङराडािोरा िपडा ऩत्कने गोगन ङ्जकयोड ङ्झसॊचाई मोजना ऩयशङ्टयाभ न.ऩा. २, डडेरधङ्टया 
203  नेटािकि  दह ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.१३, अघाििाॉची    
204  नौ फहीनी टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, स्वगिर्द्ायी न ऩा, प्मूठान   
205  नौथयसेया, हाडीिोरा, ठङ्टरािेत फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना, दोदी गाऩा, रम्जङ्टॊग   
206  नौफङ्जहनी गा.ऩा. वडा नॊ. ६ ङ्झसयफायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, प्मङ्टठान   
207  ऩधेया पाॉट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवदङ्टय ११, नङ्टवाकोट    
208  ऩन्त्चासे भैने ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ३ योपऩा    
209  ऩमाडाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ, प्मङ्टठान ४, प्मूठान    
210  ऩराॉसेटाय ङ्झसॊ.मो, भण्डनेदउऩय न.ऩा. १०, काभ्र े    
211  ऩािय िोरा काङ्झतिके मभङ्टना डाॉडाॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
212  ऩाठक थय चैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्वाराभङ्टिी गा.ऩा ७, धाङ्छदङ्ग   
213  ऩानी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी न.ऩा.३ ,ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ    
214  ङ्जऩप्रे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजनाय, घङ्टगॊगा गा.ऩा.-३, म्माग्दी    
215  ङ्जऩप्रे ङ्झसॊ.मो, रुऩा ७, कास्की    
216  ङ्जऩङ्चयमाताया सानीबेयी जयाचौय ज्माङ्झभये सानी बेयी गा ऩा ४,रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ   
217  ङ्जऩयो हापने देङ्ञि िारताया ङ्झसचाई मोजना गॊगा देव गा ऩा ३ योपऩा   
218  ङ्जऩरङ्टवा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,धभिदेफी न.ऩा ७,८, सॊिङ्टवासबा   
219  ऩङ्टिगाड हङ्टडाइि गौयीभामा, काङ्झरकोट    
220  ऩैमाय ऩात्रे भभि ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, जरजरा ३, ऩवित    
221  ऩोिया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो ङ्झसस्ने गा.ऩा. रुकङ्ट भ ऩङ्टवि    
222  ऩौडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. ६, वैतडी    
223  पऩङ्टि िोरा चण्डीथान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, पऩङ्टि ६ गोकङ्ट रगॊगा गा.ऩा., याभेछाऩ   
224  परािङ्टॉ िोरा ङ्झसॊचाई मोजना काङ्झरका गा.ऩा. ३, उत्तयगमा गा.ऩा. ५, यसङ्टवा  
225  ङ्जपनाभ टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
226  पङ्ट रवायी ियीवोट भझङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका गा.ऩा., गङ्टपभी   
227  पोङ्ञक्सङ्गकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना यम्बा ४    
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228  फॊगराच ङ्टरी गा.ऩा. ८ घोयरङ्झबय अजङ्टिन िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजन, दाॊग   
229  फडीघाट िोरा सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुरु गा ऩा, गङ्टपभी   
230  फसन्त्तऩङ्टय डपरीऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना भनोयी गा ऩा ५ भकवानऩङ्टय   
231  फाघबैयव ब ङ्टङ्झभगत ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टनकोङ्ञश गाऩा १ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
232  फाजङ्टफाङ्ग रारङ्जटफाङ्ग एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, योपऩा-५,७ (१३० हे.)   
233  फाटङ्टरेचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, भङ्टङ्झसकोट न ऩा १४ ,रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ   
234  ङ्झफच सोपटा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना भोहन्त्मार गा.ऩा. ३ य ६ कैरारी   
235  ङ्झफनामक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩन्त्चेश्वय ४, वैतडी    
236  फङ्टदङ्टन ेिोरा कागगाडे ङ्ञझॊजयी ङ्झसॊ.मो, कास्की    
237  फङ्टङ्जर्द् ङ्जवकास भाङ्जव ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा   
238  फङ्टधङ्झसॊहटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्ञजयकोट ३, गोयिा    
239  फेडकोट ङ्झसॊचाई मोजना फेडकोट न.ऩा. ७, कञ्चनऩङ्टय    
240  फोजा भझङ्टवा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुम्वा गा ऩा १, ऩापऩा   
241  बटनी िोरा अभरहवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.3, कङ्जऩरवस्तङ्ट   
242  बटे्टङ्झरगाड फटारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वूढी गॊगा न ऩा ३, फाजङ्टया   
243  बय ु्माङिोरा साॉघङ्ट ऩङ्टर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िाडादेवी ७,याभेछाऩ   
244  बारे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,भङ्टम्भङ्टभकायभायोङ्ग ६, भङ्टगङ्ट    
245  ङ्झबरग्री कङ्चयडोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
246  ङ्झबत्ता बारङ्टभाये ठाॉटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
247  बीङग्री ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान    
248  बीभ ढङ्टङ्गा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भष्टा गा ऩा ३, वझाॊग    
249  ब ङ्टङगायिोरा ङ्झसॊचाई मोजना फोगटान पङ्ट डङ्झसर गा.ऩा. ३ डोटी   
250  बेया ङ्झसॊ.मो, ङ्जहभा गा.ऩा. वडा नॊ २, जङ्टम्रा    
251  बेयी नदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना तयॊगा, यानीघाट चेऩाङ, सङ्टिेत   
252  बोटाहा गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनस्दी गा.ऩा १, ऩापऩा    
253  भॊसङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सङ्जहदब ङ्टङ्झभ-४ धनकङ्ट टा    
254  भगय गाउॉ नौरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा   
255  भच्छेभङ्टर याभइ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा    
256  भझङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सव मोजना, ङ्झसर्द्रेक ३, धाङ्छदङ्ग   
257  भटेरा ङ्झसॊचाई मोजना फोगटान पङ्ट डङ्झसर गा.ऩा. ३ डोटी    
258  भनकाभना आॉऩचौय वेरचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, कारीगन्त्डकी ४, स्माॉग्जा  
259  भनगाि ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ६ योपऩा    
260  भयेङ्ग िोरा ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसचाइ मोजना भारायानी २ अङ्झभरे अघाििाॉची   
261  भहत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो बभेू गा.ऩा. रुकङ्ट भ ऩङ्टवि    
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262  भहाकारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाकारी न ऩा १ करोन, दाच ङ्टिरा   
263  भहानेटा ठाकङ्ट यगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा   
264  भहेन्त्री गजङ्टर एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, गजङ्टर-५, योपऩा (१३५ हे.)   
265  भहेन्त्री ङ्झसचाई कङ्ट रो भभित मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा   
266  भाझ गाउॉ ङ्झसचाई मोजना नायामण न ऩा दैरेि    
267  भाडी ङ्झभङ्झसफाॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना योपऩा न ऩा ६ योपऩा    
268  भाडीचौय एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, भाडीचौय-७, योपऩा (११० हे.)   
269  भाङ्झथपरो कोप्ची ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ गङ्टबािकोट न.ऩा ८ सङ्टिेत    
270  भारङ्टरा सङ्टनकोशी ङ्जकयािोय ऩच ङ्टवाय ङ्जटभयेनी वेसी ङ्झसॊ.मो, चौयीदेउयारी ऩच ङ्टवाय ८, काभ्रऩेरान्त्चोक 
271  ङ्झभपचे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, गा.ङ्जव.स. ५ काभ्रिेनीिोरा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ ७, काभ्र े  
272  भङ्टर ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ११,अघाििाॉची    
273  भङ्टराफायी िोरा ङ्झसचाई मोजना रङ्टन्त्ग्री गा ऩा ७ योपऩा    
274  भेिौरी ङ्झसॊ.मो रेकभ गा ऩा १, दच ङ्टिरा    
275  भेङ्ञजउरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩचरीझयना गा.ऩा.८, काङ्झरकोट   
276  भेटङ्टवार करधय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झतभार ७, काभ्र े    
277  भेरङ्टङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ ताभाकोशी गा.ऩा. ३, ४ य ५,याभेछाऩ    
278  भोतीऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ, सारुभहायानी ६, प्मूठान    
279  भोहयभाये, आरुऩाटा, फदिवास ङ्झसचाई मोजना, धङ्टकोट गाउऩाङ्झरका ३   
280  भोहङ्चयमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
281  म्माङ गाया हङ्टकाभ एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, ऩङ्टफॉ रुकङ्ट भ (१०५ हे.)   
282  यगङ्टवा फेंशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अरुण गा.ऩा 4, बोजऩङ्टय    
283  यऩा फागभाया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ऩङ्चयवतिन-, योपऩा    
284  यभऩङ्टयको फराभऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ.भ.न.ऩा. २ दाङ्ग   
285  याजकङ्ट रो ङ्जटका बैयव ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदावयी न.ऩा ५, रङ्झरतऩङ्टय   
286  याताभाटे ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो कापरवेशी ङ्झरिङ्ट १, ओिरढङ्टङ्गा    
287  याभकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ ८, धाङ्छदङ्ग    
288  याभघाट यातोडाॉडा ढङ्टॊ ग्ठाटी ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, चाऩाकोट न.ऩा.७, स्माङ्गजा   
289  याभङ्झस पेदी ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा १ योपऩा    
290  याम्री िोरा, करराफायी डाॉडा िेत ङ्झसॊचाई मोजना बेयी न.ऩा. ६ जाजयकोट  
291  यासकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मेजना, यासकोट न ऩा ७, काङ्झरकोट   
292  ङ्चयिोरा जेपफाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना सङ्टनछहयी गा.ऩा. ७ जेपफाङ, योपऩा  
293  ङ्चयजारथोक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ ४, धाङ्छदङ्ग    
294  ङ्चयभे फहृत ङ्झसचाई मोजना भहाव गा ऩा दैरेि    
295  ङ्चयसवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना योपऩा    
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296  रुकङ्ट भकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो ङ्झसस्ने गा.ऩा. रुकङ्ट भ ऩङ्टवि    
297  रुकङ्ट भेगाउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी २, रुकङ्ट भ ऩङ्ञश्रचभ    
298  रुप्से पाॉट फोङ्चयॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना भाथागिी गा ऩा ५ ऩापऩा   
299  यैरेश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनिमा ४, वैतडी    
300  यैरेश्वय, ऩौदी, िङ्टभाटी डाॉडाॉऩायी, सङ्टनािमा, जोरवाज, डाॉडीमा, ङ्छदग्गड, टङ्टडीिाॊड, ङ्जवनामक,ङ्झरपटीङ्ग जैकताये, जङ्टकेऩानी, 

भेरतडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वैतडी 
301  योग्दी िोरा एकीकृत ङ्झसचाई मोजना, चाऩाकोट, गपमाॊग न ऩा   
302  रडेिोरा दभाि ङ्झभङ्झभ ङ्झसॊ ङ्चयजिवामय ङ्झनभािण,चॊिेरी गा ऩा १,६, हङ्टम्रा   
303  रब्दीिोरा ङ्झसॊचाई मोजना फयीगाड गा.ऩा. ५ तायीपाॉट, फाग्रङ्टङ   
304  राङ्जटढङ्टङ्गा कोङ्ञशघाट ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो गङ्टबािकोट ५ य ६, सङ्टिेत    
305  राभवगडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ङ्झसगास ५, फैतडी    
306  राभाङ्ञचयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी न.ऩा.२ ,ऩङ्ञिभ रुकङ्ट भ    
307  राभावगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसगास ग.ऩा.५ वैतडी    
308  राभी दभाय ऩाॉकङ्ट यी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.९, अघाििाॉची    
309  राहाता ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इिष्भा गा ऩा ६, गङ्टपभी    
310  ङ्झरङ्झत-ताभे-गहते-यातभाटे ङ्झसॊ थाके्र गा.ऩा.४, धाङ्छदङ्ग    
311  ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ कारी गण्डकी वाट यत्नचेौय वेती न.ऩा १    
312  ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सङ्टनकोशी नङ्छदवाट गोरन्त्जोय गा.ऩा वडा नॊ ६ देउयारीटाय वरेनी वाड नॊ ३ ङ्झसन्त्धङ्टरी 
313  ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सङ्टनकोशी नङ्छदवाट ङ्जपकर गा.ऩा वडा नॊ ४ िाङसा वेशी ५,३ ङ्झसन्त्धङ्टरी  
314  ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ ङ्झसयीघाट देङ्ञि थाभकोट िाडाचक्र न.ऩा. २ काङ्झरकोट   
315  ङ्झरङ्झरङ्ग, याक्से, पेङ्छद, बभािचौय, दोबान ङ्झसचाई मोजना, भङ्टङ्झसकोट नगयऩाङ्झरका १,२,३,४ 
316  रङ्टङ्ञन्त्ग्रिोरा देङ्ञि चानाफाॊग चौय सयाऩी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा योपऩा 
317  रङ्टबघूाट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., सोनाऩती-५, िाॉडादेवी -१    
318  रङ्टङ्ञम्फनी ऺेर ङ्झसचाई मोजना, रङ्टङ्ञम्फनी सॊस्कृङ्झतक न ऩा गैडहवा गा ऩा कन्त्चन गा ऩा , सैनाभैना न ऩा य भामादेफी गा 

ऩा रुऩन्त्देही 
319  वयाहाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, याभऩङ्टय ८, ऩापऩा    
320  वरेङ्जप िोरा धाङ्झडवङ्टना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वरेङ्जप १, जरङ्जवये, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
321  वाभघा धोवीघाट ङ्झभनाभकोट सङ्टर डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झड.डब्रङ्ट.ङ्जऩ, रुरु ५, गङ्टपभी  
322  ङ्जवउयी य िङ्टरे फहृत ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो, ङ्झभभारी गा.ऩा. फाजङ्टया    
323  ङ्जवच सोपटा, याङ्ञजयेक्चा,याॊगाभरेिा, तपरो सोपटा य अङ्ञजङ्गये सौमि उजाि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कैरारी 
324  ङ्जवचिङ्ङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना जोयामर गा.ऩा. २ रुऩसकाडा,डोटी   
325  ङ्जवथड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रेकभ गा.ऩ. १, दाच ङ्टिरा    
326  ङ्जवश्व ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,ङ्जवजमनगय गा.ऩा.१, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
327  ङ्जवसवा उज्जरऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,कङ्जऩरवस्तङ्ट ६    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
328  वङ्टरङ्टिङ िोरा धवा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झबभसेन ४, गोयिा    
329  व्मान ेदेङ्ञि सैन-चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ आमोजना, फाजङ्टया    
330  शङ्झनगाउॉ येदाङ्झतनङ्झतरे डाॉडा ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजा गा.ऩा. वाड नॊ ५, जङ्टम्रा   
331  शायदा ङ्ञचयही ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.2, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
332  सॊहेरा ङ्झसॊ.मो, रुऩा ५, कास्की    
333  सिी तीनधाया ङ्झसचाई मोजना रुॊङ्जटगिी गा ऩा ९, योपऩा    
334  सगयभाथा तयकायी सभङ्टह ङ्झसॊ.मो, तङ्टरङ्झसऩङ्टय सङ्टजवषाि, दाङ्ग    
335  सत्मवङ्झत गा.ऩा. ६, ढावाभा फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना सत्मवङ्झत गा.ऩा., गङ्टपभी   
336  सत्मवती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसता गॊगा ४, अघाििाॉची    
337  सयस्वती ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, चाॉग ङ्टनायामण-१, बक्तऩङ्टय    
338  साउचय ङ्झसचाई मोजना रङ्टन्त्ग्री गा ऩा ५ योपऩा    
339  सातभङ्टरे डङ्टङ्झिॊग धायाऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना रुॊङ्जटगिी गा ऩा ६, योपऩा   
340  सातभङ्टरे तरुिकि  ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झनरकण्ठ न ऩा ७ धाङ्छदङ्ग   
341  सानङ्टभायानी वाङगेसोर ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मेजना, प्मूठान न ऩा, प्मूठान   
342  सायदा ङ्जवश्व ङ्ञचयही ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय २, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
343  सारुभहायानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, स्वगिर्द्ायी न ऩा, प्मूठान    
344  सार फाज िोरा ङ्झसचाई मोजना घङ्झतिफाॊग योपऩा    
345  साराइज ङ्झसॊ ऩो ऩानपतार ऩाइऩ राइन िा न ऩा २, कारीकोट   
346  सापभेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना गॊगा जभङ्टना गा ऩा ४ धाङ्छदङ्ग   
347  साहङ्ट िोरा फङ्टटे कापर ङ्झसचाई मोजना रङ्टन्त्ग्री गा ऩा ६ योपऩा   
348  ङ्झसॉगाये ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टमािगढी ५, नङ्टवाकोट    
349  ङ्झसन्त्धङ्ट िोरा वाधे हाये ङ्झसॊचाइ क्मानर, भेरम्ची १२, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
350  ङ्झसभ आडचौय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, भदाने ३ , गङ्टपभी    
351  ङ्झसभिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-५, योपऩा    
352  ङ्झसभाड़ी कोट ज्वािोरा ङ्झसचाई मोजना नायामण न ऩा दैरेि    
353  ङ्झसभाडीकोट - ज्मावयिोरी फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना नायामण नगयऩाङ्झरका - ८, दैरेि  
354  ङ्झसभाङ्झसङ धङ्टस्कोट ङ्ञचराउन ेडाडागाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेङ्जप गा.ऩा. ३,४,५, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
355  ङ्झसम्ऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी ६, धाङ्छदङ्ग    
356  ङ्झसम्रे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ २, धाङ्छदङ्ग    
357  ङ्झसम्रे ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टङ्झनवेशी न.ऩा., धाङ्छदङ्ग    
358  ङ्झसयिोरा नेटा ङ्ञचसाफाङ ङ्झसॊचाई मोजना ङ्ञझभरुक गा.ऩा. ६, प्मूठान   
359  ङ्झसऩि िोरा ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा ५ योपऩा    
360  ङ्झसरीवगय, छामानाथ याया न ऩा, भङ्टगङ्ट    
361  ङ्झसवाङ िोरा घतॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ४, योपऩा    
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362  ङ्झसस्नेयी टाकङ्ट या ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, रीवेणी ५, योपऩा    
363  ङ्झसस्नेयी ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी ७ कवर गाउॉ योपऩा    
364  सीभिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा    
365  सङ्टिाय िोरा काट्ने ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ५ योपऩा   
366  सङ्टगङ्टये फेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, षडानन्त्द न ऩा ५ काङ्झतिकेघाट, बोजऩङ्टय   
367  सङ्टनीमा जोरावाझ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩा ना ऩा १, वैतडी   
368  सङ्टयही ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.4, कङ्जऩरवस्तङ्ट    
369  सङ्टकेभेरा बङ्जकम्री ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना फेनऩा ३ म्माग्दी    
370  सङ्टवेया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना प्मूठान न.ऩा, प्मूठान    
371  सेती नदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ज न ऩा गोराय देवार सङ्टवेदा छङ्झफस ऩाथीबया, वझाॊग 
372  सेया वेश ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी ३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
373  सेयाङ्छदर देङ्ञि गोङ्छठिेत ङ्झसॊचाई मोजना ताॉजाकोट ४ हङ्टम्रा    
374  सेयी फाॉगा ङ्झसॊचाइ आमोजना, भॊगरसेन नऩा ३, अछाभ    
375  सेरािेत ऩावय हाउसदेङ्ञि चौडसम्भ नहय कङ्ट रो ङ्झनभािण जमऩथृ्वी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ८ य ९, फझाङ 
376  सैन्त्स्मङ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, केढाय स्माउ गा ऩा फझाङ्ग    
377  सोत्मारऩािा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी ३, रुकङ्ट भ ऩङ्ञश्रचभ    
378  सोबान चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौकङ्ट ने ३, सङ्टिेत    
379  सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सङ्टिेत    
380  सोरङ्ट िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, नेचासपमान २, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट    
381  स्वगिद्रायी न.ऩा. ङ्झबगदेृङ्ञि देवीस्थानसम्भ फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना स्वगिद्रायी न.ऩा. ङ्झबगदेृङ्ञि देवीस्थान, प्मूठान 
382  हङ्चय गाउॉ, राभाचौय, िङ्टन्त्ग्री भाडी ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा  
383  हङ्चयऩौयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, उऩमोजना, तङ्टरङ्झसऩङ्टय १२, दाङ्ग    
384  हङ्चयङ्झसङ्जर्द् िङ्टनदहभा वैकपऩीक उजाि ङ्झसॊचाइ भनऩा वडा नॊ २८, रङ्झरतऩङ्टय   
385  हके घङ्टसेभ ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजा गा.ऩा. वाड नॊ ५, जङ्टम्रा    
386  हये दङिोरा ङ्चयचाजि तार ङ्झनभािण मोजना ङ्झसतगॊगा न.ऩा., १०, अघाििाॉची  
387  हरहरे िोरा कोइयार िकि  ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ४ योपऩा  
388  हात्ती ीँसङ्टढा ङ्झरफ्ट ङ्झस मो. ङ्झसर्द्रेि - ७, धाङ्छदॊग    
389  हाया ङ्झसॊ.मो, अदानचरी गाउॉ ऩा.वाडि नॊ ३, हङ्टम्रा    
390  ङ्जहरे याकन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा ६, योपऩा    
391  हङ्टग्दी िोरा ङ्छठभाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ फेङ्झनघाटयोयाङ्ग गा.ऩा.9,धाङ्छदङ्ग   
392  हङ्टग्दीशीय फयेङ तपरो गाउॉ ङ्झसॊचाई मोजना हङ्टग्दीशीय फयेङ गा.ऩा. २ फाग्रङ्टङ  
393  हङ्टरङ्टङ्ग िोरा रैभा सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सोरु गा.ऩा. १,भङ्टगङ्ट   
394 6 गजङ्टर काट्ने घयवायी िेत ङ्झसॊ.मो, योपऩा    
395 अिङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो सङ्जहदब ङ्टभी, धनकङ्ट टा    



जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ऺेर                                         आ.व. २०७८/७९ को वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ                 

142 

 

३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
396 अघया जयाकरुवा सोताभा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ ऩ भ न ऩा ६ दाॊग  
397 अचानेटाय ऩौवा पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी गा. ऩा ७, धाङ्छदङ्ग  
398 अदङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. सङ्जहदबङू्झभ-१ धनकङ्ट टा    
399 अदङ्टवाफायी िभाये वेशी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी १,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
400 अधमया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, याभऩङ्टय न.ऩा.१०, ऩापऩा    
401 अङ्झधकायीटाय ,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
402 अधेयी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िटमाड ३, भङ्टगङ्ट    
403 अभनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झसद्दिोरा गा ऩा, धाङ्छदॊग    
404 अभरचौय वहृत ङ्झरपङ्जटङ्ग ङ्झसॊ.मो वाग्रङ्टङ्ग न.ऩा , वाग्रङ्टङ्ग    
405 अभरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, फेरकोटगढी ३, नङ्टवाकोट    
406 अयवन्त्दीगैया धयभऩानी रुऩ ऩोियी ङ्झरफ्ट ङ्झड.डब्रङ्ट.ङ्जऩ, गङ्टपभी दयवाय ४, गङ्टपभी  
407 अरुण ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩािीफास ७, धनकङ्ट टा    
408 अङ्जकि ड ङ्झसॊचाइ मोजना चन्त्राङ्झगङ्चय न.ऩा.काठभाण्डौ    
409 अजेरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ धङ्टङ्झनवेसी न.ऩा.५, धाङ्छदङ्ग    
410 अनािकोटभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, डोयऩाटन २, वाग्रङ्टङ्ग    
411 अभािदी सानो फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, अभािदी सानो फगय ऩवित    
412 अवािसाटाय, दङ्चयभाटाय, साराङघाट ,ङ्झनवङ्टवाटाय, गमासटाय ङ्झसॉचाइ, ङ्झसर्द्रेक ३ ,४, धाङ्छदङ्ग 
413 अरनचोडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ आमोजना ,फाजङ्टया    
414 अङ्झसङ्झभये ऩनाहािोरा चौय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, धङ्टकोट 6, गङ्टपभी    
415 अङ्झसभङ्टये ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, आॉधीिोरा गा.ऩा वडा नॊ ५, स्माङ्गजा    
416 आॉऩिोरा ङ्झसॊ.मो, रुऩा ५, कास्की    
417 आॉऩटाय ङ्झबभटाय ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इनरवती १२,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
418 आॉऩटायी ङ्झसॊ.मो, ङ्ञचतवन    
419 आइतफाये िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, शङ्जहदबङू्झभ गा ऩा ६,धनकङ्ट टा   
420 आगवेदेभ ऩङ्ञम्ऩङ्ग ङ्झसॊचाइ आमोजना तभोय नङ्छदफाट, पङ्ट .न.ऩा. ३ आगेदेभ, ताप्रेजङ्टङ्ग  
421 आगेङ्छदभ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, पङ्ट ङङ्झरङ, पङ्ट ङङ्झरङ ३, ताप्रेजङ्टङ्ग   
422 आदाभटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसर्द्रेक ७, धाङ्छदङ्ग    
423 आदाभाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी १, धाङ्छदङ्ग    
424 आदीभ, बगेनी ,यैके ,बाटे वेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, पङ्ट ङङ्झरङ ३, ताप्रेजङ्टङ्ग  
425 आधी ङ्जकसान पङ्ट रवायी फेरचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी चाऩाकोट न.ऩा., स्मारजा  
426 आभगैया ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.ङ्झबभसेन थाऩा गा.ऩा.5 गोयिा    
427 आदिश कृषक सभङ्टह ङ्झसॊ.मो, फासगढी ६, फङ्छदमाि    
428 आहारे याताऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयमङ्टगा न.ऩा. १६, उदमऩङ्टय    
429 इछारी, िैयतोर, अरीरुस य सापतडा ङ्झस.मो, ङ्छदऩामर ङ्झसरगढी डोटी   
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
430 इन्त्रावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कापरचौय भे.न.ऩा. १३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
431 इन्त्रावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, देवीस्थान दनङ्टवाय गाउॉ भे.न.ऩा. १३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
432 इन्त्रावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩधेयाचौय भे. न.ऩा. १३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
433 इन्त्रावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरडाॉडाॉ भे.न.ऩा. १३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
434 इभाङ्झसॊह धङ्टष्कोट ङ्ञचराउन ेडाॉडाॉ गाउॉ ङ्झसॊचाइ मोजना, वरेङ्जप ३, ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
435 उज्मारो गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी १, धाङ्छदङ्ग    
436 उत्तय देउयारी टोर ङ्झसचाई मोजना कन्त्चन गा ऩा ५ रुऩन्त्देही   
437 उऩपरो गडेिोरा ङ्झसॊ.मो,जरजरा ५, गडेिोरा, ऩवित    
438 उऩपरो दयवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, भाङ्झरका गा.ऩा, म्माग्दी    
439 एकीकृत ङ्झसॊङदीको दोबानिोरा ङ्झसॊङदी साचाइ, ऩीङ्ञजयी स्वाया कोदो ङ्झसॊचाइ, इन्त्दय, चीम्रो य ससम्रो फहृत ङ्झसॊचाइ 

मोजना, क्वहोरासोथय गाऩा, रम्जङ्टॊग 
440 ओिय िोरा धन डाॉडा फाम्रा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ ऩ भ न ऩा १९ दाॊग  
441 ओिनेी दोबान िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दोयम्बा २, याभेछाऩ   
442 ककड़ साॊत ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना सापेफगय ७ अछाभ    
443 कणेनी टाकङ्ट या दोन्त्र ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ७ ,अघाििाॉची   
444 कन्त्थङ्झनमा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना भहायाजगञ्ज न.ऩा. ७ गगौढा कङ्जऩरवस्तङ्ट   
445 कऩारधाया ङ्चयठ्ठा िोरा हङ्टदै भोठ्ठा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो आमोजना,फाजङ्टया   
446 कमानाऩानी ङ्झसचाई ऩोियी मोजना, सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ७ योपऩा   
447 कणािरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩा.ना.ऩा ६, वैतडी    
448 कणािरी शोबानचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौकङ्ट न े३, सङ्टिेत    
449 कभाि ङ्झसॉह ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गो.न.ऩा.१३, गोयिा    
450 कपरावायी ब ङ्टटीमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजनासव मोजना, गपछी २, धाङ्छदङ्ग   
451 कपरेयीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गपछी १, धाङ्छदङ्ग    
452 कहये ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
453 काॉक्रािोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, तायािोरा ३, वाग्रङ्टङ्ग    
454 काकाडा वायी ऩाङ्चय ङ्झसचाई मोजना भहाकारी ना ऩा ८ दाच ङ्टिरा   
455 काचकङ्ट चे भङ्टर ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, स्माङ्गजा    
456 काङ्झतके ढोरडङ्टॊगा उङ्झधना डङ्टॊगा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा   
457 काम्दी-सङ्टनदयीऩानी-वेरटाय ङ्झसॊ ङ्झसर्द्रेक गा.ऩा ३, धाङ्छदङ्ग    
458 काकीटाय ङ्झसॊ.मो, चौताया सॊगाचोक गढी १० , ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
459 कारऩैया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, भङ्टङ्झसकोट न ऩा १४ , रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ   
460 काराऩातर दङ्टभ ङ्टये डाॉडागाउॉ ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजा गा.ऩा. वाड नॊ ६, जङ्टम्रा   
461 काङ्झरगन्त्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काङ्झरगन्त्डकी गा.ऩा वाडि नॊ १,२,३,४,५, स्माङ्गजा  
462 काङ्झरगन्त्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चाऩाकोट न.ऩा वाडि नॊ ८,९,१०, स्माङ्गजा   
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463 काङ्झरगन्त्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवहादी २, यानीऩानी ऩवित    
464 काङ्झरदह ठूरो ऩोियी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट .न.ऩा १२, ऩवित   
465 कारी िोरा घङ्टय-घङ्टये काङ्ञत्तके ङ्झसॊ तथा जर उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वङ्टइिऩा ९, िोटाङ्ग  
466 कारी िोरा जङ्टम्रेयी ङ्जढकी डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩोिया १६   
467 कारी िोरा बराभ पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩोिया भा न ऩा २०   
468 कारीकोट नागिङ्चयनाथ यहगाड देङ्ञि कोटवाडा राङ्झरघाट कोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , काङ्झरकोट 
469 कारीगण्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩाङ ऩवित    
470 कारीगण्डकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, यानऩानी ऩवित    
471 कारीगन्त्डी ङ्जकनायभा यहेका िङ्टङ्ञम्रङटाय, जगौरीटाय,वन्त्टाय, नमाॉटाय करुवाटाय, ङ्जऩऩरटाय वहृत ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो ङ्ञघयीङ्ग 

गा.ऩ. १,४ तनहङ्टॉ 
472 कारे ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झब.न.ऩा. ४,५ दोरिा    
473 कारेश्वय ङ्ञचराउन ेधङ्टन्त्दा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाॉकार गा ऩा रङ्झरतऩङ्टय   
474 काहू िोरा तपरो फोट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजन ऩो भ न ऩा ११   
475 ङ्जकङ्जटनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
476 ङ्जकसािोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, बोटेकोशी ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
477 कङ्ट डहय ऩारङ्टङ ङ्झसउडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुम्वा गा ऩा १, ऩापऩा   
478 कङ्ट न्त्दङ्टनटाय फहृत ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गो.न.ऩा.१२, गोयिा    
479 कङ्ट भामक ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो.कङ्ट भामक गा.ऩा. 4 ऩाॉचथय    
480 कङ्ट भारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , चौकङ्ट न े१० सङ्टिेत    
481 कङ्ट म्ऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. ङ्झसर्द्रेि-६ धाङ्छदॊग    
482 कङ्ट राहा ङ्झसऩाटाय, सोरु गा.ऩा., भङ्टगङ्ट    
483 कङ्ट ङ्जवन्त्डे िोरा नौङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना, वरेङ्जप २, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
484 केयाघायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दोयम्बा १,याभेछाऩ    
485 केरुङ्ग िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बयतऩङ्टय भ न ऩा, बयतऩङ्टय भ न ऩा, ङ्ञचतवन  
486 कैराश घाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, जगननाथ ३, ४, ५, फाजङ्टया   
487 कोछाऩ िोरा ङ्ञजङ्झभये ङ्झसभ हङ्टदै ङ्झसयसे कङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा १ योपऩा 
488 कोटकङ्ट रो देिी फङ्टढीगङ्ङा सम्भ ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना, फङ्टढीनन्त्दा न.ऩा २ फाजङ्टया  
489 कोथरीटाय वासतार ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कैराश ७, भकवानऩङ्टय   
490 कोऩङ्टगाउ ङ्झसॊ.मो, दङ्ञऺणकारी न.ऩा ७,पङ्जऩिङ्ग काठभाडौं    
491 कोरथे हङ्टडाइि वासकोट, ऩचरझयना 5, काङ्झरकोट    
492 कु् वाडे कङ्ट रो एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, प्मूठान-२ प्मूठान (१२५ हे.)   
493 िॊग्रा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना याजऩङ्टय गा ऩ ६ दाॊग    
494 िगदर िोरा ऩराङ्झत ङ्झसॊचाइ मोजना, फह्वङ्जवसे न.ऩा. ३    
495 िडका गाॉउभा वैकपऩीक उजाि ङ्झसॊचाइ भनऩा वडा नॊ २५, रङ्झरतऩङ्टय   
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496 िन्त्च ङ्टवा कटहयाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय गा ऩा ८, ऩापऩा   
497 िङ्ङी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झभरेि गा ऩा ६ ,अछाभ    
498 िद्ऱड फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना , चेहेडेदह १, फाजङ्टया    
499 िभसेया सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सोरु गा.ऩा. १, भङ्टगङ्ट    
500 ियभ टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसतारेक, धाङ्छदङ्ग    
501 िये कङ्ट रो आरुिाया ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा योपऩा   
502 िकेरी टाय तारढङ्टॊगा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अरुण गा ऩा २, बोजऩङ्टय   
503 िरङ्गा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सैन्त्सङ्ट 4 वझाङ    
504 िहये क्मोङ्चयनी सङ्टकौया पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झरऩङ्टया सङ्टन्त्दयी गा ऩा ७ धाङ्छदङ्ग  
505 िहयेिोरा बदौये साझेिेत ङ्झसॊचाई मोजना भ.न.ऩा. ११ याभेछाऩ   
506 िागसाग देवी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्जपकर गा ऩा ४, ङ्झसन्त्धङ्टरी   
507 िाटा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो तथा ड्ताॊकी ङ्झनभािण मोजना, भानेबन्त्ज्माङ गा.ऩा.१,भोङ्झर, ओिरढङ्टगाॊ 
508 िाडाॉचक्र न ऩा १-११ थाकोट २, याताधाऩ ५, धानगाउॉ ५, िाडाॉचक्र न ऩा, काङ्झरकोट 
509 िाडीचौय भनिा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेङ्जप ६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
510 िानी िोरा साघङ्टटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनाऩाती १,याभेछाऩ   
511 िानीिोरा रोदचौय एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, गॊगादेव-४ योपऩा ११५ हे.)   
512 िाऩिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ ऩ भ न ऩा ६ दाॊग   
513 िायगडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , चौकङ्ट ने 5, सङ्टिेत    
514 िार तरयौ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ङ्ञशवनाथ २, फैतडी    
515 िापटे पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, बानङ्ट न.ऩा १०, तनहङ्टॉ    
516 ङ्ञिम्ती सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झरिङ्ट ताभाकोशी ६ याभेछाऩ   
517 िङ्टङ्जटमा फहङ्टउद्देशीम ऩङ्चयमोजना (ऩमिटन, ङ्झसॊचाई, कृषी) सम्बाव्मता अध्ममन गोदावयी न.ऩा. ७ कैरारी 
518 िङ्टयिङ्टङ्चयमा ङ्झसॊचाइ मोजना गौयीगॊगा न.ऩा. ४, कैरारी    
519 िेकेटाय ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभाद ३, तनहङ्टॉ    
520 िैयेकोट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञशिय न.ऩा.११, फायाऩाटा डोटी    
521 िोरािेत ताथा रङ्टॊग्दी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जरजरा ४, ऩवित   
522 गॊतोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. ज.न.ऩा.-४ फझाॊग    
523 गजङ्टर काट्ने िेत ङ्झसॊ.मो, योपऩा    
524 गडिोरा भङ्टपकी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ,दङ्टपरङ्ट-10, दैरेि    
525 गडङ्टवार बापटाय ङ्झसचाई मोजना, गजङ्टयी ६ धाङ्छदॊग    
526 गन्त्देऩानी, सातताये, िहये, यानागाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चैनऩङ्टय न ऩा ११,सॊिङ्टवासबा  
527 गहन ेिोरा साङ्जवक बयौर ३ भा तार तरैमा ङ्झनभािण य त्मसफाट ङ्झसॊचाइ मोजना साङ्जवक बयौर ३, सङ्टनसयी 
528 गािा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सङ्टिेत    
529 गाजङ्टि िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
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530 गाराङ्ग ङ्जपना गाउड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सव मोजना , गाराङ्ग ङ्जपना गाउड गा.ऩा., हङ्टम्रा  
531 गारेऩङ्ट िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठङ्टरोतार गा.ऩा ५, दोरिा    
532 गङ्टदे्ऱश्वय भहादेव ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ गपछी ३, धाङ्छदङ्ग    
533 गङ्टदे्ऱश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्ञपछ ६ धाङ्छदङ्ग    
534 गेरुवा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ७, काभ्र े    
535 गैयीिोरा हङ्टनगडङ्टॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा     
536 गोताभ वडाङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. तातोऩानी 3 जङ्टम्रा    
537 गोताभवाडा, डाॉगीवाडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना ततोभानी गा.ऩा. ३ जङ्टम्रा   
538 गोभती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना योयाङ्ग ३ धादीङ्ग    
539 गोभती वटेश्वय वेशी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो भभित सङ्टधाय ऩञ्चकन्त्मा गा.ऩा. 4 नङ्टवाकोट  
540 गोराइि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जम ऩथृ्वी.न.ऩा ४, फझाॉग    
541 गौडायी ङ्झसधङ्टयेटाय िाडीिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनाऩाती ४,५,याभेछाऩ   
542 गौडेिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना गोयिा न.ऩा. १, गोयिा    
543 गौतभीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ वेनीघाट योयाङ्ग ३, धाङ्छदङ्ग    
544 गौभती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
545 गौयीघाट बट्टयाइ गाउ ढङ्टङ्गेठाॊङ्जट स्वाॊयाटाऩ ङ्ट चाऩाकोट ७, स्माङ्गजा   
546 ग्मादेश्वय ग्मादा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ५ धाङ्छदङ्ग    
547 घट्टीगाड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन ५, वैतडी    
548 घटे्टिोरा दोबान भङ्टहान ङ्झसॊमारे ङ्झसॊ.मो, ङ्झसन्त्धङ्टऩारचोक    
549 घायीऩायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, शेपमङ्ञशिय ९, दाच ङ्टिरा    
550 ङ्ञघऩङ्टपरा सेनटाक िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (१५००० योऩनी ङ्जऩ.ए.ए.एभ.ऩी), च ङ्टसाङ्ग १,२ ताङ्गवे, भङ्टस्ताङ्ग 
551 ङ्ञघङ्झभये गाॉउ भङ्टरऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरऩङ्टया सङ्टन्त्दयी गा.ऩा.३, धाङ्छदङ्ग  
552 घङ्टयेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ८, धाङ्छदङ्ग    
553 घङ्टसयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, उऩमोजना तङ्टरङ्झसऩङ्टय ७, घङ्टसयी, दाङ्ग    
554 घोडीिोरा सराभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना काठेिोरा गा.ऩा. २ ङ्झबभऩोिया, वाग्रङ्टङ  
555 घोयही ढेकहयी िमया वढमा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कृष्णनगय न.ऩा १, कङ्जऩरवस्तङ्ट   
556 घोयारङ्झबय अजङ्टिन िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना फॊगराच ङ्टरी गा ऩा ८ दाॊग   
557 घोयाही उभनऩा ६ आस्थाटोर फौयाङ्जह ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, दाॊग   
558 घोयाही उभनऩा वडा नॊ. १९ ओियिोरा धनडाॉडा फाम्रा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना, दाॊग  
559 घोयाही उभनऩा वडा नॊ. ६ जन्त्रागाउॉ फफई ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना,दाॊग   
560 चक्चके ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना भाण्डवी गा.ऩा ५ ,प्मूठान    
561 चनौटे ङ्झसचाई मोजना यौताभाइ गा ऩा उदमऩङ्टय    
562 चभेयेडङ्टरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, येसङ्टगाॊ १०, गङ्टपभी    
563 चयङ्गहवा कटङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.5, कङ्जऩरवस्तङ्ट   
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
564 चाॉऩिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरौरी ८, वैतडी    
565 चाऩटी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसर्द्रेि न.ऩा. ४, धाङ्छदङ्ग    
566 चाफाॊग िोरा ङ्झसचाई मोजना ऩङ्चयफतिन गा ऩा ६, योपऩा    
567 चाफीिोरा डेफ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी ४ योपऩा    
568 चायगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो ऩङ्टथा उत्तयगॊगा गा.ऩा. रुकङ्ट भ ऩङ्टवि    
569 ङ्ञचभङ्झरङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नकोशी गा.ऩा, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
570 ङ्ञचम्न ेिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, स्मारजा    
571 ङ्ञचयाफायी समभङ्टये फपक तयकायी िेती सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना स्वगद्बायी न.ऩा ३ ,प्मूठान 
572 ङ्ञचगाि िोरा ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा ३ योपऩा    
573 ङ्ञचसॊिङ्टगढी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसॊिङ्टगढी १,2,3, ओिरढङ्टॊगा   
574 ङ्ञचसाऩानी चौयऩानी गाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरवेणी गा ऩा, योपऩा   
575 च ङ्टङ्छदिेरभा वैकपऩीक उजाि भनऩा वडा नॊ २२, रङ्झरतऩङ्टय    
576 च ङ्टरी ङ्जऩथाय ङ्झसचाइ कङ्ट रो, ऩचरझयना १, काङ्झरकोट    
577 चेझाङ्ग पङ्ट क ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टम्भङ्टभकायभायोङ्ग ३, भङ्टगङ्ट    
578 चेतनङ्ञशर कृषक ङ्झसॊ.मो, बजनी ८, कैरारी    
579 चैटेरेि ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩङ्चयफतिन गा ऩा १ योपऩा    
580 चैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ज्वाराभङ्टिी गा.ऩा. २, धाङ्छदङ्ग    
581 चोकऩङ्टय ऩङ्ञम्ऩङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, आठयाइ ङ्झरवेणी गा ऩा २ पङ्ट रवायी, ताप्रेजङ्टङ्ग  
582 चोयकाटे ङ्ञचसाऩानी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झसयानचौक ४, गोयिा   
583 चोयभर िवाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, नौफङ्जहनी गा.ऩा. वडा नॊ. ३ ,प्मङ्टठान  
584 चौयी िोरा भदनकङ्ट डायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौयी देउयारी ७, काभ्र े   
585 चौयी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझी पेदा १,२,३, काभ्र े    
586 च्माङ्ञररटाय ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टरटाय न.ऩा. ७, गोयिा   
587 च्मादीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टनाऩाती ४ याभेछाऩ    
588 च्मादङ्ट िोरा ङ्झरफ्ट , ङ्झसद्दिोरा गा ऩा ,धाङ्छदॊग    
589 च्मङ्टयेनी धैमयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.९, अघाििाॉची    
590 छङ्झफसे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी ५, धाङ्छदङ्ग    
591 छमय जोयऩाटी फहृद ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्ट टा    
592 छपदीिोरा राडाटा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टकोट गा.ऩा.६, गङ्टपभी   
593 छाङ्ग ऩाटन ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, म्माग्दे गा.ऩा ५, तनहङ्टॉ    
594 छायिोरा झार ढङ्टॊगा गैया गाउॉ कङ्ट इन्त्मउटा डाॉडा गाउॉ कङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना गॊगादेव गा ऩा ५ योपऩा 
595 ङ्झछन्त्ताङ िोरा कयौंजे भान्त्िङ्टटाय ङ्झसॊ.मो., धनकङ्ट टा    
596 छोटेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसर्द्रेि न.ऩा. ४, धाङ्छदङ्ग    
597 जॊगकोट एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, योपऩा-७,८, योपऩा (१०५ हे.)   
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
598 जनकपमाण जर ङ्झसॊ.मो भहारक्ष्भी न ऩा ३ य ४ , धनकङ्ट टा    
599 जनताश्माभी ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्ट टा, धनकङ्ट टा    
600 जनेन्त्क जाक्भा ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भानेबन्त्ज्माङ गा ऩा ६, थाक्रे ओिरढङ्टङ्गा  
601 जन्त्रागाउ फफई ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना घोयाही उ ऩ भ न ऩा ६ दाॊग   
602 जऩथ ङ्झसॊचाइ ऩोियी, ढकायी गाऩा ५, अछाभ    
603 जपेती ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्जव.न.ऩा.९, नङ्टवाकोट    
604 जफाॊग ङ्झसचाई मोजना, भाडी गा ऩा ५ योपऩा    
605 जभाडी ङ्झसचाई मोजना नङ्टवाकोट ङ्झडरासैनी ४ फैतडी    
606 जभङ्टने ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौकङ्ट न े४, सङ्टिेत    
607 जम्फङ्टकाध ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चाभङ्टण्डाङ्जवन्त्दासैनी ५ य ६ दैरेि   
608 जमदेव टोङ्झर ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना तानसेन न ऩा ८ भदनऩोिया ऩापऩा   
609 जयाय ङ्ञचऩािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सापेवगय न ऩा, अछाभ   
610 जरुवा भङ्टहान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अरुण गा ऩा 4, बोजऩङ्टय    
611 जयेगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , गजङ्टयी ६, धाङ्छदङ्ग    
612 जरकङ्ट डा ङ्झनम्तोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,ऩाटन २,वैतडी    
613 जहये ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩकङ्ट वा ऩवित    
614 जाइटकये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. १०, वैतडी    
615 जागयण सभङ्टह ङ्झसॊ.मो, जानकी ५, फाॉके    
616 जाभङ्टने ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना चौकङ्ट न ेगा.ऩा. ३, फेतान, सङ्टिेत    
617 जाभङ्टने–बदौये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई आमोजना काङ्झरन्त्चोक ७, बदौये, दोरिा   
618 जायौरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩा.ना.ऩा 1, वैतडी    
619 ङ्ञजभङ्टवा जनसा फेरचौय आॊऩचौय ङ्झरफ्टङ्झसॊचाइ मोजना, गपमाङ् न.ऩा.,स्मारजा  
620 जङ्टगाय धभििोरा एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झरफेणी-५,६ योपऩा (११५ हे.)   
621 जङ्टडीगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो.भन्त्डन देउऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ८, काभ्र े    
622 जङ्टय काटे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , जङ्टय काटे नवादङ्टगाि गा.ऩा ३, डडेरधङ्टया   
623 जोङ्झगगाडे ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना फेनऩा ६ म्माग्दी    
624 जोगीवगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, वडीगाड ५, वाग्रङ्टङ्ग    
625 जोगेश्वय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, आभचोक गा ऩा ९, बोजऩङ्टय    
626 जोयभा ऩाऩङ्ट िोरा ङ्झसचाई मोजना भाडी गा ऩा ३ योपऩा    
627 ज्माङ्झभये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काभ्र े    
628 ज्माभङ्टनो, कटङ्टन्त्जे ङ्झसॊचाई मोजना यौताभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४, उदमऩङ्टय  
629 ज्वानेटाय ङ्झसॊ.मो, भण्डनेदउऩय न.ऩा. १०, काभ्र े    
630 झके फाॊग स्कङ्ट र ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा १ योपऩा    
631 झगय फेंशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जपकर गा ऩा ५, ङ्झसन्त्धङ्टरी    
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632 झगये ऩङ्टछाय सेयावेसी (फगैचा) ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरिङ्ट ३ ओिरढङ्टॊगा   
633 झपरा थायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, ङ्झनसीिोरा ७, वाग्रङ्टङ्ग    
634 झाॉगाझोरी िहये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई सङ्टनकोसी गा.ऩा. ३, ङ्झसन्त्धङ्टरी    
635 ङ्ञझभरुक अगेरी नेटा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. ङ्ञझभरुक, प्मूठान    
636 झङ्टभरे बैंभार ङ्झस.मो भाछाऩङ्टछ गा.ऩा.,कास्की    
637 झ्माडी य फिपय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसन्त्धङ्टरी    
638 टाकन्त्जाटाय ङ्झसॊ.मो, रुऩा ३, कास्की    
639 टाय गाउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टथा उत्तयगॊगा ८, ऩङ्टफॉ रुकङ्ट भ   
640 टायी नमाॉ िेत ऩानाहा िोरा ऩङ्टपको भङ्टि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भदनी ७, गङ्टपभी  
641 टङ्टणेट ङ्झसॊ.ऩोियी ऩङ्टचौडी न.वा ८ , फैतडी    
642 टौदह ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जकङ्झतिऩ ङ्टय न.ऩा., काठभाडौं    
643 ठाडाकाट्नमा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टम्रा    
644 ठाडे ताभाकोसी चनौटे फेंशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरिङ्ट ताभाकोसी ७,याभेछाऩ  
645 ठाढढङ्टङ्गा गङ्टयाथान काॉडागाउॉ ङ्झसॊ.मो, ङ्झसॊजा गा.ऩा. वाड नॊ ६, जङ्टम्रा   
646 ठङ्टरवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, याभऩङ्टय न.ऩा.१ ऩापऩा    
647 ठङ्टरा दङ्टरङ्टिङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाहाॉकार गा.ऩा.६, रङ्झरतऩङ्टय   
648 ठङ्टरी भसङ्टयी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ढोयऩटान न ऩा ९, फाग्रङ्टॊग   
649 ठङ्टरीवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, याभऩङ्टय ऩा १, ऩापऩा    
650 ठङ्टरो कूरो आॊङ्झधघाट ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न ऩा १०, स्माङ्गजा   
651 ठूरी गाणि नदीफाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भोहन्त्मार गा ऩा ५, कैरारी   
652 ठूरीगाड नायामणिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, वडीकेदाय गा ऩा, डोटी   
653 ठूरीगाड सेयीगाड ङ्जऩऩर तोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, जोयामार गा ऩा, डोटी  
654 ठूरोफेसी ङ्झसॊचाई मोजना भेरङ्टङ गा.ऩा. २ दोरिा    
655 ठोट्न ेिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसॊिङ्टगढी ६, ओिरढङ्टॊगा    
656 ठोस्नेघायी िानीिोरा ङ्झसॊ.मो, जङ्टगर गा.ऩा ४ , ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
657 डङ्झडमा िटे्टिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झडरासैनी ६, वैतडी    
658 डाॉडा वसाहा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ न.ऩा १, धाङ्छदङ्ग    
659 डाॉडाॉ गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नकोशी गा.ऩा, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
660 डाॊडाघय ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, ऩङ्ट.व.न.ऩा.२, स्माङ्गजा    
661 ङ्झडपरीऩङ्टय वसन्त्तऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ५, भकवानऩङ्टय   
662 डङ्टम्रिेोरा गोगनऩानी जेब्ऩाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ६, योपऩा   
663 डोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,आरीतार गा.ऩा ८, डडेरधङ्टया    
664 ढाड गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. िाॉडाचकु् -५ काङ्झरकोट    
665 ढङ्टॊग्र ेिोरा गैङ्चय गाउ छाऩ थोक ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ज्वाराभङ्टिी गा ऩा ५ धाङ्छदङ्ग  
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666 ढोडे िेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भन्त्थरी ७, याभेछाऩ    
667 तङ्छदिोरा भङ्टहान ऩोिया पाॉट ङ्झसॊचाई मोजना तङ्छद गा.ऩा. ५, नङ्टवाकोट   
668 तभासे िोरा ङ्झसचाई मोजना परेवास न ऩा ऩफित    
669 तभोय नदी ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, देवङ्झरङ ताङ्चयवङ्टङ, ताप्रेजङ्टङ्ग    
670 तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, छथय गा.ऩा,पेदाऩ गा.ऩा, म्माङरङ्टङ न.ऩा, तेह्रथङ्टभ  
671 तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फेराहाटाय, फेशी सद्ऱीङटाय, सपाइटाय, गोऩारऩङ्टय, ङ्झरवेणीफेंशी, ङ्जहङ्जहटाय, बैंसेटाय, 

पराभेटाय, सदभटाय य सङ्टकेटाय, धनकङ्ट टा 
672 तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई कङ्ट म्भामक गा.ऩा. ३, ४ ऩाॉचथय    
673 तयापी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना तगेऩानी गा.ऩा. २ जङ्टम्रा    
674 तकङ्टि नीफेंशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जपकर गा ऩा ३, ङ्झसन्त्धङ्टरी    
675 तपरो गरान ेतपरो ङ्जऩठे सङ्टकौया ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना गॊगा जभङ्टना गा ऩा ७ धाङ्छदङ्ग  
676 तपरो च ङ्टरुङ्गा पाॉट ङ्झसॉचाइ मोजना, सव मोजना, साङ्जवक ऩङ्टरुनचौय ५, कास्की  
677 तपरो भकयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,भनहयी १, भकवानऩङ्टय    
678 तपरो राभीडाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩाॉचऩङ्टयी २, सङ्टिेत    
679 ताङ्गयाङ्ग िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोयिा    
680 ताप्रे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,गो.न.ऩा १, गोयिा    
681 ताभाकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ ताभाकोशी गा.ऩा. ३, ४ य ५,याभेछाऩ   
682 ताभाकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना भेरङ्टङ गा.ऩा. दोरिा    
683 तापरो ऩङ्टयान्त्दी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,गो.न.ऩा १३, गोयिा    
684 ङ्झतिाडी िोरा िािोतोरा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना, िद्ऱड छेडेदह न.ऩा. फाजङ्टया  
685 ङ्झतिे च ङ्टरा ङ्झसचाई मोजना गॊगादेफ गा ऩा ४, योपऩा    
686 ङ्झतरे सेन भरागाॉड ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी न ऩा ४, फाजङ्टया   
687 ङ्झतप्चे िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कोनजोभसभ १, चौघये, रङ्झरतऩङ्टय    
688 ङ्झतथािसैन दोभङ्टि ङ्झबॊछडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , आधानच ङ्टरी गा.ऩा .१, हङ्टम्रा  
689 ङ्झतरा नङ्छद थाम्कोट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. िाॉडाचकु् -२ काङ्झरकोट    
690 ङ्झतरा नदी धौनेडो ङ्झरफ्ट ङ्झस मो. िाॉदाचकु् -२ काङ्झरकोट    
691 ङ्झतरङ्ट भायाङ्ग गाम्दी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार २,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
692 तीनतरे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, धाङ्छदङ्ग    
693 तोस्रा सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौकङ्ट न े५, सङ्टिेत    
694 ङ्झरशङ्टङ्झर नङ्छदवाट वहृत ङ्झरपीङ्ग ङ्झसॊ.आ ङ्झनभािण गण्डकी गा.ऩा ७ य ८ गोयिा  
695 थरगाड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, शेपमङ्ञशिय १ ,दाच ङ्टिरा    
696 थाङ ऩाटन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, म्माग्दे गा.ऩा ५, तनहङ्टॉ    
697 थानीडाॉडा धङ्टयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ६, योपऩा    
698 दक्सङ्ट आॉऩचौय डाग्रिेकि  ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.८, अघाििाॉची    
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699 दनीमा ङ्झसभरचौय याक्से दगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, वडीगाड २, वाग्रङ्टङ्ग   
700 दनङ्टवायगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, भेरम्ची ११, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
701 दभक फहृत ङ्झसचाई मोजना, दभक न ऩा झाऩा    
702 दभायवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, भहारक्ष्भी न.ऩा. ४, दभायवेशी, धनकङ्ट टा   
703 दम्काको पाॉट ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसचाइ आमोजना फाग्रङ्टङ्ग न.ऩा. १३ ऩैमङ्टऩाटा, फाग्रङ्टङ्ग   
704 दम्कङ्ट  ङ्छदिङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩकोट भजङ्टवागढी १४, िोटाङ्ग   
705 दयाइ गाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गो.न.ऩा.१३, गोयिा    
706 दरचोकी भाहाफीय कोन्त्जोसोभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौघये कोन्त्जोसोभ ३, रङ्झरतऩङ्टय  
707 दहको कङ्ट रो भभित, जरजरा २, ऩवित    
708 दहको कङ्ट रो भभित, जरजरा २, ऩवित    
709 दाॊगचोट ङ्झसचाई मोजना रुॊङ्जटगिी गा ऩा १, योपऩा    
710 दाॊगभाॊग ङ्झसचाई मोजना योपऩा न ऩा १ योपऩा    
711 दाङ्छदङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो ङ्झसस्ने गा.ऩा. रुकङ्ट भ ऩङ्टवि    
712 दाभागाडे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ १२, धाङ्छदङ्ग    
713 दायीभचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना ङ्ञझभरुक गा.ऩ ३ ,प्मूठान    
714 दासे ढङ्टॊगा ङ्जवरुवा देउगाड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फाजङ्टया    
715 ङ्छदिङ्टवा दम्कङ्ट  सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो ङ्छदके्तर रुऩाकोट भझङ्टवागढी, िोटाङ्ग   
716 ङ्छदऩेनी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, दभक ८, झाऩा    
717 ङ्छदवाराइ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , नव दङ्टगाि गा.ङ्जव.स ७, डडेरधङ्टया   
718 ङ्छदसायी डङ्टर डाॉडा ऩपफाॊग ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा २ योपऩा   
719 दीभवय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩन्त्चेश्वय गा ऩा, वैतडी    
720 दङ्टधकोशी ऩॊचन बन्त्ज्माॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, फङ्टरङ्टङ दङ्टधकोशी गा ऩा ३, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट  
721 दङ्टधकोशी भाझगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. हरेसी तङ्टफाच ङ्टॊग-९ िोटाॊग    
722 दङ्टधकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, थङ्टरङ्टङ दङ्टधकोशी गा.ऩा ७ य ८ देउसा ,सपमान   
723 दङ्टधकोशी सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई नेचा फेतघायी, नेचा फतासे, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट   
724 दङ्टधौरी िोरा देवदह ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टधौरी ८ ङ्झसन्त्धङ्टरी   
725 देउङ्झनमा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, ङ्जवतािभोड ८, झाऩा    
726 देफकोर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िोटाङ्ग    
727 देवीस्थान ब ङ्टसङ्टण्डोर ङ्झसॊ.मो, चा.न.ऩा ५, बक्तऩङ्टय    
728 देवीस्थान रभागेिोरा ङ्झसॊ.मो, परेवास न.ऩा ६ ऩवित    
729 दोगाडे फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, फूढी नन्त्द ३, फाजङ्टया    
730 दोबान िोरा थानङ्झसङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िाडादेवी ७,याभेछाऩ   
731 दोबान डेडी देवी ङ्झसॊ.मो, भण्डन देउऩङ्टय ८, काभ्र े    
732 दोयम्फा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दोयम्फा १ गा.ऩा., याभेछाऩ    
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
733 दोवा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, अङ्ङऩूणि गा.ऩा १, म्माग्दी    
734 धनवा ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा    
735 धनेवा िोरा ङ्झसॊचाइ फाॉध ङ्झनभािण सयावर गा.ऩा. ५, नवरऩयी फ.सङ्ट.ऩ.   
736 धप्ऩा िोरा हङ्चय गाउॉ भहेन्त्री कङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा  
737 धब्जा िोरा ङ्जहरे ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा २ योपऩा   
738 धयाऩ ऩैनी ङ्झनभािण मोजना भेचीनगय न.ऩा. ९ झाऩा    
739 धयाऩ ऩैनी ङ्झसचाई मोजना, फङ्टद् शाङ्ञन्त्त ५ झाऩा    
740 धवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुन्त्टीगढी गा ऩा ७, योपऩा    
741 धानाघाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञशवनाथ गा.ऩा.५, वैतडी    
742 धानीवायी वजाडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झनभािण भोहन्त्मार २, कैरारी    
743 धाम्ऩाभारा सैना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ताजाकोट २, हङ्टम्रा    
744 धायािोरा आरागाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भन्त्थरी २,याभेछाऩ   
745 धायाऩानी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो ङ्झनभािण मोजना, कटायी न.ऩा. ५, उदमऩङ्टय   
746 धायी भेहरकङ्ट ना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ गङ्टभािकोट न.ऩा सङ्टिेत    
747 धङ्टॉवाकोट ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ऩारङ्टरटाय न.ऩा. ८, गोयिा    
748 धङ्टनफाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत-७, योपऩा    
749 धङ्टयतोरा फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, चेहेडेदह ३, फाजङ्टया    
750 धोकङ्ट या ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चाॉिेरी २, हङ्टम्रा    
751 ध्माॊऩ ङ्टऩ भराङ्झगयी ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा ४ योपऩा    
752 नइरीवाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ, जरजरा ८, ऩवित    
753 नङ्गयउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरौरी १ वैतडी    
754 नमा कङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा योपऩा    
755 नमाॉ गाउॉ वनिेत धयौरी ड्तङ्टवेर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, १, कङ्जऩरवस्तङ्ट   
756 नगािङ्ग िोाारा च्माभसङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरस्िङ्टऩािाय ३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
757 नङ्झरनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, सङ्टङ्झरकोट ६, गोयिा    
758 नागयीक गगन ेङ्झरपेट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौयी देउयारी गा.ऩा २, काभ्र े   
759 नाडी कङ्ट भार ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका ८, गङ्टपभी    
760 नानीडाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. सङ्टनकोशी-१ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
761 नाभाताको चौऩायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका ८, गङ्टपभी    
762 ङ्झनभयागॊ ङ्झसभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , भदना ३, गङ्टपभी    
763 नैडािोरा ङ्झस.मो. भेची नगय झाऩा    
764 नौङ्झफसे पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फरेपी २, ३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
765 ऩडऩडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाभाि गा.ऩा. ४, दाच ङ्टिरा    
766 ऩधेयी िोरा ओङ्ञख्तऩडा तटफन्त्धन आमोजना ङ्झरवेणी न ऩा ४,फाजङ्टया   
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
767 ऩनाहा िोरा ङ्झतॊज ङ्टका रुि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना धङ्टकोट गा.ऩा.7, गङ्टपभी  
768 ऩऩङ्टिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
769 ऩमयऩात्रे भभति ,ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, जरजरा ३, ऩवित    
770 ऩशङ्टऩती ङ्झनकास,वेत्मानी,जङ्टके ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग आमोजना,ऩोिया ३३    
771 ऩाॉउदी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सङ्ट.न.ऩा, सङ्टन्त्दयवजाय न.ऩा, रम्जङ्टङ्ग   
772 ऩाॉचिऩन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचिऩन ४, सॊिङ्टवासबा    
773 ऩाङग्र ेहयािवोट ङ्झसॊ.मो, याइनास न.ऩा ८, ताकङ्टि घाट , रभजङ्टङ्ग    
774 ऩाङयाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, परेवास नऩा ११ ऩाङयाङ्ग ऩवित    
775 ऩारग्र ेहयािवोट, ठानेिोरा ताकङ्टि टाय य अरैची वगान ङ्झसॊचाइ आमोजना, याइनास नऩा, रम्जङ्टॊग 
776 ऩाटी ङ्चयनीढाॉडे चधाये ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्ट टा    
777 ऩाठकथय चैनऩङ्टय ङ्झसॊ.मो, ज्वाराभङ्टिी गा.ऩा ७ चैनऩङ्टय, धाङ्छदङ्ग    
778 ऩाण्डेवेशी ,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
779 ऩातरे िोरा भङ्टहान धङ्झतिको डाॉडा ङ्झसॊचाई कङ्ट रो मोजना ककनीगा.ऩा. ३, नङ्टवाकोट  
780 ऩाङ्झनभङ्टर फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना, फङ्टढीगॊगा न.ऩा २, ३ फाजङ्टया    
781 ऩानी भङ्टर फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, फूढी गॉगा २ ,३, फाजङ्टया    
782 ऩाप्री ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , चाॉिेरी २, हङ्टम्रा    
783 ऩामॉडाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, प्मूठान न.ऩा. वडा नॊ. ४, प्मङ्टठान   
784 ऩाटॊिकि  ङ्झसॊचाइ मोजना, नौकङ्ट ण्ड गा.ऩा. वाड नॊ ३ य ४, यसङ्टवा   
785 ऩारङ्टङ्ग डाॉडा गोताभे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ४, भकवानऩङ्टय   
786 ऩापते िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, गा.न.ऩा.१, वाग्रङ्टङ्ग    
787 ऩापते गौयी डाॉडा िेत ङ्झसॊचाइ मोजना, इनरवती १२,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
788 ङ्जऩऩर डाॉडा ङ्झर.ङ्झस.मो, यम्वा गा.ऩा. ३, ऩापऩा    
789 ङ्जऩप्रे बगवती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सव मोजना, यघङ्ट गॊगा गा.ऩा,म्माग्दी   
790 ङ्जऩप्रे ङ्झस.मो, यघङ्टगॊगा गा.ऩा. ३ ङ्जऩप्रे, म्माग्दी    
791 ङ्जऩरङ्टवा तानग्रेवा ऩोियी चैनऩङ्टय फानीवय फहृत ङ्झसचाई मोजना चैनऩङ्टय न ऩा सॊिङ्टवासबा  
792 ङ्जऩरङ्टवा, ताङरेवा, ऩोियी, चैनऩङ्टय, फानेश्वय फहृत ङ्झसॊचाई मोजना चैनऩङ्टय न.ऩा. सॊिङ्टवासबा  
793 ऩङ्टण्मिोरा टाकङ्ट या ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना,प्मूठान न.ऩा. वडा नॊ. ७ िकि , प्मङ्टठान  
794 ऩङ्टयानो उऩपरो नमाॉ कङ्ट रो ङ्झसॊचाई आमोजना परेवास न.ऩा. 11 ऩाङयाङ ऩवित  
795 ऩङ्टनाि गाॉउ ऩोियी भभित तथा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ, जरजरा २, ऩवित   
796 ऩङ्टरवाङ्ग धङ्टयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ५, योपऩा    
797 ऩङ्टपभा राडेवेडू ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ताजाकोट ४, हङ्टम्रा    
798 ऩङ्टवावायी चौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा    
799 ऩैभा वेपिाॊडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ताजाकोट गा.ऩा., हङ्टम्रा   
800 ऩोियी चौय भोतीटाय सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भैरङ्टङ्ग गा.ऩा १ ऩवटी, दोरिा  
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
801 ऩोपमाङ्गटाय ङ्झसॊ.मो, रुऩा ३, कास्की    
802 ऩौमङ्टिोरा -फयेदी_ देङ्ञि भाङ्झथपरो भाझिण्ड ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना   
803 ऩौमङ्टिोरा -साॉघङ्टको भङ्टि_ देङ्ञि फहाफी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना    
804 ऩौवा ङ्झसयान धाया ङ्झसॊ ङ्झनरकन्त्ठ ४ , धाङ्छदङ्ग    
805 प्माङगर िोरा अम्भरथान गङ्टज ङ्टङग डाॉडा ङ्झसॊ.मो ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा., ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक  
806 पङ्ञजभटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ,पङ्ञजभटाय ९,धाङ्छदॊग    
807 पऩङ्टि िोरा चण्डीस्थान ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. गोकङ्ट रगॊगा-६ याभेछाऩ    
808 पराभेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. चौङ्झफसे, धनकङ्ट टा    
809 पङ्झरफाॊग झेवाॊग ऩाइऩ ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ५ योपऩा   
810 ङ्जपनगउडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , वोदानच ङ्टरी गा.ऩा., हङ्टम्रा    
811 पङ्ट सेऩैया, ढाडपाॉट, िहये, थाऩाचौय ङ्झसचाई मोजना, इस्भा गाउऩाङ्झरका १,२ य ४  
812 पङ्ट से्रऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, व्मास न.ऩा १२, तनहङ्टॉ    
813 फॊगराच ङ्टरी गा.ऩा. ८ स्माराऩानी हाङ्झसऩङ्टय अजङ्टिन िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना ,दाॊग  
814 फगाहा िोरा फायकोर ङ्झसॊचाई मोजना देवच ङ्टरी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १६, नवरऩयासी व.सङ्ट.ऩू. 
815 फघािोरा ढाडे गाउॉ कङ्ट रङ्टॊग ङ्झसचाई मोजना भादी न ऩा ५, ६, ७ सॊिङ्टवासबा  
816 फट्टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना योयाङ्ग ५ धाङ्छदङ्ग    
817 फडाचौय नोहया रुऩाटायी य ङ्चयठ्ठा वोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धयिकोट ७ , गङ्टपभी  
818 फदी िोरा ङ्ञचउयफोटे ङ्झसचाई मोजना भाडी गा ऩा ४ योपऩा    
819 फरेनी य देउयारी टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोरान्त्जोय ६, ङ्झसन्त्धङ्टरी   
820 फपिङ्ट फेंशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी गा ऩा १,२, ओिरढङ्टॊगा   
821 फाॉसकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ऩङ्टतरीवजाय १४, स्माॉग्जा,    
822 फाउङ्ङे ऩाटाभा गनाहा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना याद्ऱी गा ऩा २ दाॊग   
823 फाि ेङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ताडी ५, नङ्टवाकोट    
824 फागभङ्झत फजायभाया ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झसन्त्धङ्टरी    
825 फाघ फठेनी तोयीवायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसता गॊगा १४, अघाििाॉची   
826 फाङभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
827 फाङ्गेटाय वायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, नङ्टवाकोट    
828 फाटङ्टरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.७, अघाििाॉची    
829 फाटङ्टरेघाट ऩानाहािोरा जैङ्झसथोक ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, धङ्टकोट , गङ्टपभी   
830 फासफोटे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न ऩा ७, धाङ्छदङ्ग    
831 फाहङ्टनटाय ङ्झसॊ. भभित फेङ्झनघाट योयाङ्ग , धाङ्छदङ्ग    
832 फाह्रभङ्टये देङ्ञि भजङ्टवा पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भन्त्थरी १,६,याभेछाऩ   
833 ङ्झफचाये िोरा देङ्ञि ङ्झफरुवा सम्भको ङ्झसचाई मोजना, वाङ्झरॊग न ऩा ७, स्माॊग्जा  
834 ङ्झफयेन्त्र साभङ्टङ्जहक सतह ङ्झसॊ मो., धनकङ्ट टा    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
835 ङ्झफघािटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, कारीगन्त्डकी न.ऩा ४, स्माॉग्जा   
836 फङ्टढीतोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गोदावयी ४, कैरारी    
837 फङ्टर्द्ङ्झसॊग टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना अङ्ञजयकोट गा ऩा गोयिा    
838 फेङ्झनघाट योयॊग ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना,धङ्टसाटाय चयौदी ७ ,धाङ्छदॊग   
839 फेरहाय फेशी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. चौङ्झफसे - धनकङ्ट टा    
840 फेराका एकीकृत ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, फेराका, उदमऩङ्टय    
841 फैयेटाय आॉऩटाय इयाॊग टाय ङ्झसचाई मोजना योयाॊग ४ धाङ्छदॊग    
842 फोझोघायी भङ्टडेवास ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौङ्जवसे गा ऩा २, चौङ्जवसे गा ऩा २, धनकङ्ट टा  
843 फोरा ङ्जवकासी कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना चौकङ्ट न ेगा.ऩा. २, रगाभ, सङ्टिेत   
844 फोहोये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना नभोफङ्टर्द् न.ऩा. ५, काभ्र े    
845 बगद कावा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ऩाचरझयना गा.ऩा ४ ,८, जाजयकोट   
846 बटेङ्झरगाढ फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, स्वाभी कातॉक गा.ऩा., फाजङ्टया   
847 बट्टपाॉट ङ्झसॊ.मो, ऩा.न.ऩा ७, गोयिा    
848 बट्टाया देङ्ञि रेि फथान ङ्झसचाई मोजना गॊगादेव गा ऩा ५, योपऩा   
849 बदौये ठोट्न ेिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो,ङ्ञचसॊिङ्टगढी गाउॉ.ऩा.१ वङ्टइङ्झभयटाय २ केउयेनीटाय ६, ओिरढङ्टङ्गा 
850 बदौये तपरो गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. मो, ङ्झरिङ्ट गा.ऩा., ओिरढङ्टङ्गा    
851 बदौये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गपछी ४, धाङ्छदङ्ग    
852 बय ु्माङिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िाडादेवी ५,याभेछाऩ    
853 बागय ङ्झसॊ.मो, म्माग्दे ४, तनहङ्टॉ    
854 बाटकङ्ट वा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, रुरु १, गङ्टपभी    
855 बाडािोरा कसेयी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना भपरयानी गा.ऩा ४ ,प्मूठान   
856 बाताि िोरा गाहाता िाॉदी डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ सव मोजना, गोदावयी न.ऩा ५, रङ्झरतऩङ्टय  
857 बारङ्ट िोरा ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, चौयी देउयारी ३ भाङ्ञझपेदा, काभ्रऩेरान्त्चोक   
858 ङ्झबईछडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना अदानच ङ्टरी गा.ऩा. १, २ हङ्टम्रा   
859 ब ङ्टटङ्टरे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सूमिगढी न.ऩा. 3 नङ्टवाकोट    
860 ब ङ्टस्न ेिोरा साॉग ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरस्िङ्टऩािाय ३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
861 बेडे िोरा फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, चेहेडेदह २, फाजङ्टया    
862 बैया देिी डीप्का नहय ङ्झनभािण मोजना, िद्ऱड छेडेदह न.ऩा. १ फाजङ्टया   
863 बोटाटाय कङ्ट ङ्चयनटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गन्त्डकी ७, गोयिा    
864 बोरेटाय, अभिरपाॉट, भजङ्टवापाॉट फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना, भध्मनेऩार नऩा, रम्जङ्टॊग  
865 भॊसङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. सङ्जहदब ङ्टङ्झभ-४ धनकङ्ट टा    
866 भॊसङ्टवाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, सङ्जहदबङू्झभ गा.ऩा. ४ भॊसङ्टवाटाय, धनकङ्ट टा   
867 भकङ्ट वा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भौराऩङ्टय ६, यौतहट    
868 भकै,इदरा,ऩङ्टॉछ, चाट्टावगय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , याया गा.ऩा. १, हङ्टम्रा   
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
869 भजङ्टवा गाउॉिेत ङ्झसॊचाई मोजना ऩैतेश्वय गा.ऩा. ३, दोरिा    
870 भजङ्टवा ग्मासटाय ङ्झनफङ्टवाटाय सङ्टकटाय अरुफस्टाय ,ङ्झसद्दिोरा गा ऩा ३, ४ धाङ्छदॊग  
871 भझटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. २, धाङ्छदङ्ग    
872 भटेना, ङ्जऩऩङ्चयमा, ङ्झतराचौय घाडीघाचऺेरभा ङ्झसॊचाई मोजना बीभदत्त न.ऩा. ८,९ कॊ चनऩङ्टय  
873 भडेरािोरा यक्सौना ऩङ्टरीिेत नवरऩङ्टय ङ्झसॊचाई मोजना आतीतार गा.ऩा. ३ डडेरधङ्टया  
874 भण्डनदेउऩङ्टय सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भण्डायी ७,८,९,१०,१२, काभ्र े   
875 भदन कङ्ट डायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, चौयी देउयारी गा.ऩा ७, काभ्र े   
876 भदङ्टन्त्मार कृषक ङ्झसॊ.मो, बजनी ८, कैरारी    
877 भनकाभना ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, गारऩाङ २, स्माॉग्जा,    
878 भङ्झनिोरा ङ्झफयौटा, नैनेसेया एफ ऩॊचभङ्टि ङ्झसचाई मोजना, वाङ्झरॊग न ऩा ९, ११, १४  
879 भमङ्टयटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इन्त्रावती गा.ऩा. १२, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
880 भरुवा टोर कीटीनी च्माङवायी फारङ्टवाचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्रऩेरान्त्चोक  
881 भयेनघाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ ९, याभेछाऩ    
882 भपरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
883 भसार ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, भभाि घङ्झति गाउॉ, ढोयऩटान न ऩा ९, फाग्रङ्टॊग   
884 भहटाय सातङ्जवसे पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा   
885 भहटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
886 भहत ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ,बभेू ६, ऩङ्टफॉ रुकङ्ट भ    
887 भहादेव ङ्झसॊ.मो, गूठीचौय गा.ऩा. वाड नॊ ५, जङ्टम्रा    
888 भहादेवटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, इनरवती १०,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
889 भहादेवटाय वेरासऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरिङ्ट ५ नङ्टवाकोट    
890 भाॊग्मामे िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्ट टा    
891 भाउन ेचैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना सङ्टनकोशी ६ ङ्झसन्त्धङ्टरी    
892 भाछेकया कङ्ट न्त्टािेत ङ्झसॊचाइ आमोजना, ढकायी गाऩा १ य ८, अछाभ   
893 भाङ्ञझगाउॉ ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो भाझीगाउॉ नैङ्जवसे ङ्झरिङ्ट १, ओिरढङ्टङ्गा   
894 भाझीगाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अरुण गा.ऩा, बोजऩङ्टय    
895 भाटेऩङ्टर अभयवस्ती ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झबभसेन २, गोयिा    
896 भाङ्झथपरो काराक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
897 भाङ्झथपरोघाट ज्मूरा देिी गोरुऩातर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना सकेगाड गा.ऩा. २ हङ्टम्रा  
898 भादवेशी ङ्झसॊ.मो, रुऩा ७, कास्की    
899 भादी वेशी ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, व्मास न.ऩा ६ ,तनहङ्टॉ    
900 भाधेयाचौय सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची न.ऩा १३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
901 भानेचौय भोहनी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चन्त्मकोट ६, स्माङ्गजा    
902 भानेचौय भोहभी घङ्झति गाउॉ ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, चाऩाकोट न.ऩा.६, स्माङ्गजा   
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
903 भानेबन्त्जमाङ् ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भानेबन्त्जमाङ् गा.ऩा. ३,५,६,७, ओिरढङ्टॊगा  
904 भानेभन्त्ज्माङ्ग गा.ऩा १, २ ,३ ,६ य सङ्टनकोशी गा.ऩा ३,४ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो ओिरढङ्टङ्गा  
905 भामा तार थाऩा टोर ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टिेत    
906 भाफङ्टिटाय छाऩ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना फैतेश्वय ७, दोरिा    
907 भारङ्ट जङ्टॊग कोप्चे िेत ङ्झसचाई मोजना ऩङ्चयफतिन गा ऩा ३ योपऩा   
908 भाहाभारस्वया रुभतो ङ्झसॊचाइ मोजना, चौताया १३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
909 ङ्झभङ्ञझङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
910 ङ्झभङ्झभ वाङ्चयचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काङ्झरगन्त्डकी गा.ऩा, ऩापऩा    
911 भङ्टरकोट ङ्झसके्रपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टनकोशी ५ ङ्झसन्त्धङ्टरी   
912 भङ्टरिोरा दाङ्छदॊग ङ्झसचाई मोजना, ङ्झसस्न ेगा ऩा ५, ऩङ्टफॉ रुकङ्ट भ    
913 भङ्टरिोरा भाङ्झथपरो फानी डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩैमङ्ट ५ ऩफित   
914 भङ्टसयवायी हाङ्झडिकि  ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचा मोजना, ऩैंमङ्ट गा.ऩा., ऩवित    
915 भङ्टहान क्मास्माऩरङ्टङ माॉयसीङकाटा ङ्झसॊ.मो, जङ्टगर ३, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
916 भेज गाॉजा ङ्झसचाई मोजना आङ्झरतार ७ डडेरधङ्टया    
917 भेर िेतफाट हयरे को राङ्झग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, वडा नॊ १५, सायदा न.ऩा, सपमान  
918 भेपटा दायीिोरा ङ्झसॊचाई मोजना फोगटान पङ्ट डङ्झसर गा.ऩा. ३ डोटी   
919 भेपतडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. ६, वैतडी    
920 भैदी िोरा बानेचौय भोहभी ङ्झर.ङ्झसॊ.मो, स्माङ्गजा    
921 भैवािोरा ङ्झसॊचाई मोजना भैवािोरा गा.ऩा. ३ य ४ ताप्रेजङ्टङ    
922 भैसोता ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. भाङ्चयन गा. ऩा.-७ ङ्झसन्त्धङ्टरी    
923 भोजहिवाना ङ्झसचाई मोजना गैदहावा गा ऩा ६ रुऩन्त्देही    
924 भोतीऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना, सरुभायानी गा.ऩा. वडा नॊ. ६, प्मङ्टठान   
925 भोहन्त्मार गा.ऩा. ३, सॊगयिोरा ङ्झसभर डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कैरारी   
926 भोहन्त्मार गा.ऩा. ५, ऩापसा ठङ्टरी गाडि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कैरारी    
927 भोहम्भद नहय ङ्झसचाई मोजना रङ्टङ्ञम्फनी सॊस्कृङ्झतक न ऩा ३ रुऩन्त्देही   
928 भौयाम टोरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रीवेणी न.ऩा ४, फाजङ्टया    
929 भौवापाॉट ङ्जऩप्रे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, अङ्ङऩूणि गा.ऩा २, म्माग्दी    
930 मङ्टङ्जटङ्जक ङ्झसॊ.मो, दङ्ञऺणकारी न.ऩा ७, पङ्जऩिङ्ग काठभाडौं    
931 यॊकङ्ट टा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो भेरौरी ८, फैतडी    
932 यॊगेटायी ङ्झसॊ.मो,आॊङ्झधिोरा गा.ऩा, स्माङ्गजा    
933 यजाऩ वेंसी ङ्झसॊ.मो, चौयी देउयारी ६ ऩङ्टयानो गाउॉ, काभ्रऩेरान्त्चोक   
934 यङ्ञजमा ऩोियी नमाॉ गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.१२, अघाििाॉची   
935 यहगाड कोटवाडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नयहयीनाथ गा.ऩा., कारीकोट   
936 याइिङ्टॊग ङ्झसचाई मोजना ऩङ्चयफतिन गा ऩा ६ योपऩा    
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
937 याजकङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना गोदाफयी न.ऩा. ५, रङ्झरतऩङ्टय    
938 याजकङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना िाॉदफायी न ऩा सॊिङ्टवासबा    
939 याजऩङ्टय गा.ऩा. वडा नॊ. ६ िरग्रा नाकाभा िरग्रवा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना,दाॊग  
940 याज्म ऩोियी ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ७ योपऩा    
941 यात ऩहय थङ्टरो ऩोियी ङ्झसचाई मोजना ङ्झरफेणी गा ऩा ७ योपऩा    
942 यातङ्झडही वेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,ऩाॉचिार, काभ्रऩेरान्त्चोक    
943 याता टाय ठङ्ट ङ्झरफेसी ङ्झफयौटा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना याफाफेसी गा ऩा ३ िोटाॊग  
944 याताऩहया ठङ्टरो ऩोियी ङ्झसचाई मोजना गैयी गाउॉ ङ्झरफेणी गा ऩा ७ योपऩा   
945 याताऩानी भोङ्जटक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभकोट १, हङ्टम्रा    
946 याताभाटे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. ङ्झरिङ्ट-१, ओिरढङ्टॊगा    
947 यातेभाटे ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना, फेरकोटगढी ७, नङ्टवाकोट    
948 यानी िोट आिय कोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान न ऩा, प्मूठान   
949 यानी ऩायऩािा दहिोरा एङ्जककृत ङ्झसचाइ मोजना, प्मूठान-२,६,९, प्मूठान (११० हे. )  
950 यानीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस. मो. भण्डनदेउऩङ्टय    
951 यानीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.    
952 याद्ऱी गा.ऩा. वडा नॊ. २ फाउङ्ङेऩाटाभा गनाहािोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना,दाॊग  
953 याभघाट याते डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चाऩाकेट ७,स्माङ्गजा    
954 याभदङ्टवारी ङ्झसॊचाई कङ्ट रो ङ्झनभािण मोजना कटायी न.ऩा. ६ उदमऩङ्टय   
955 यापफाॊग ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ५ योपऩा    
956 याहङ्टर डाॉडाॉ ङ्झसॊचाइ मोजना फनऩेा १३, काभ्रऩेरान्त्चोक    
957 ङ्चयङ्झसङ्ग ऩाटन तातोऩानी ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झस.मो, तनहङ्टॉ    
958 रुकङ्ट भकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩूवॉ रुकङ्ट भ    
959 रुङ्छदङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
960 रुन्त्गटाफाङ्ग ऩािा िकि  ङ्झसचाइ मोजना, योपऩा-२, योपऩा    
961 रुऩटाय य ङ्जऩऩरटाय ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, ऋङ्जषङ्ग गा.ऩा ५, तनहङ्टॉ    
962 रुऩाचयी पङ्चयवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ६, भकवानऩङ्टय   
963 रुप्से पाॉट वोङ्चयङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, भाथागढी गा.ऩा. वडा नॊ २, ऩापऩा   
964 यैकय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झसर्द्रेक ५, धाङ्छदङ्ग    
965 योशी बकङ्ट न्त्डे फेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना नभोफङ्टर्द् न ऩ २, ३ काभ्र े   
966 रटोन ऩड्ऩडा ङ्झसचाई मोजना भाभाि गा ऩा ४ दाच ङ्टिरा    
967 रडेिोरा दाभाि ङ्झभङ्झभ ङ्झसॊचाइ मोजना, चॊिेरी गा ऩा १ देिी ६ सम्भ, हङ्टम्रा  
968 रऩाॊग बोक्टेनी पाॉट सेपरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नेरावती डवजोग गा.ऩा ४, धाङ्छदङ्ग  
969 रद्ऱङ्ट िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टगार ५, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
970 रभही ङ्झसॊचाइ अदानचरी गा.ऩा. वाडि नॊ ६, हङ्टम्रा    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
971 रवाॉिोरा ङ्झसॊचाई मोजना ङ्झभक्वािोरा गा.ऩा. ताप्रेजङ्टङ    
972 रहयेनी धैमयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञश.न.ऩा.९, अघाििाॉची    
973 राॊफे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना यम्बा गा.ऩा १, ऩापऩा    
974 राटदेउ वैढङ्टगाॉ सेङ्चय उिाडे फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, वढीभाङ्झरका ३, ९, फाजङ्टया  
975 राताफाॊग अङ्झसऩ ङ्झसचाई मोजना थफाॊग गा ऩा ३ योपऩा    
976 राङ्झभदभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ९, ओिरढङ्टङ्गा    
977 राभी डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
978 राङ्ञम्छयो ङ्जऩडान ऩाङ्ञपसङ िोरािेत ङ्झसॊ.मो, जरजरा ४, ऩवित    
979 रायेनीभा ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, गरकोट ४, वाग्रङ्टङ्ग    
980 रासकोट ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो 5 रास्कोटवेसी , काभ्रऩेरान्त्चोक    
981 रासकोटवेशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजनानभोफङ्टर्द् न.ऩा. ५, काभ्र े    
982 राहीय ऩाॉगयसेना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , छामानाथ याया न ऩा १२, भङ्टगङ्ट   
983 ङ्झरिङ्ट िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरिङ्ट गा.ऩा ३, सत्रङ्टङटाय, ओिरढङ्टॊगा   
984 ङ्झरिङ्ट िोरा ङ्जवतािडाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्ञशवऩङ्टयी ३ नङ्टवाकोट    
985 ङ्झरिङ्ट भङ्टहान गङ्चय सेयावेङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना नभिदेश्वय २ ओिरढङ्टॊगा   
986 ङ्झरघा दशिवाॊग धयासाडेया ङ्झसचाई मोजना रुॊङ्जटगिी गा ऩा ४, योपऩा   
987 ङ्झरजािोरा दहवाङ्ग ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
988 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ कारी गण्डकी वाट भगती ङ्जऩप्रे यघङ्टश्री ग.ऩा २य३   
989 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ म्माग्दी नङ्छद वाट तायभ धौरीङ्झगयी गा.ऩा ७    
990 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , ताजाकोट, आदभच ङ्टरी, चीनिार, िाऩङ्टिनाथ, गा.ऩा., हङ्टम्रा  
991 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, काभ्र े    
992 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फा.न.ऩा १२ अभराचौय, फाग्रङ्टॊग    
993 रङ्टग्री भाडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान    
994 रङ्टरदी िोरा िोरा भङ्टहानफाट उऩपरो शेयाफेसी िेत ङ्झसॊचाई मोजना जरजरा गा.ऩा. ४, ऩवित 
995 रङ्टडेस तटफन्त्धन आमोजना, फाजङ्टये    
996 रङ्टबघूाट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो., सोनाऩती-५, िाॉडादेवी -१    
997 रङ्टम्जा ङ्झस मो, चन्त्रननाथ न.ऩा. ३,जङ्टम्रा    
998 रेकभ सेती नङ्छद ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झसगास ६ फैतडी    
999 रेरेऩ ङ्झसॊचाई मोजना पक्तारङ्टङ गा.ऩा. ताप्रेजङ्टङ    
1000 रेसऩाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, भोदी ४, ऩवित    
1001 रेस्ऩाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भोदी गा.ऩा ४, यानीऩानी ऩवित    
1002 रोकतेटाय ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा १०, तनहङ्टॉ    
1003 रोहायिेत ङ्झसॊ टैंकी ङ्झनभािण चदानच ङ्टरी गाउॉ ऩा.वाडि नॊ ४, हङ्टम्रा   
1004 परो घाट ङ्ञजउरा, िटमाड गा.ऩा. ८, भङ्टगङ्ट    
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1005 वगौती जीगी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयी ६, धाङ्छदङ्ग    
1006 वडहये ङ्जवताि ङ्झरफ्टीङ्ग ङ्झसॊ.मो, चाऩाकोट न.ऩा.६, स्माङ्गजा    
1007 वडीिेर ङ्झरपङ्जटङ्ग ङ्झसॊचाइ आमोजना, गोदावयी न ऩा ४ रङ्झरतऩङ्टय   
1008 वड्डीगाढ वटटारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फूढीङ्ङदा ३, फजङ्टया    
1009 वदभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , नव दङ्टगाि गा.ङ्जव.स २, डडेरधङ्टया    
1010 वमाक वरीङ्गटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ, गोयिा    
1011 वयगाउॉटाय ङ्झसॊ.मो, रुऩा १, कास्की    
1012 वयाहटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय न ऩा ८, ऩापऩा    
1013 वागभती नदीफाट इरेक्ट्रीक राईनफाट ऩम्ऩीङ्ग गयी ऩानी ताङ्ङे, रङ्झरतऩङ्टय न.ऩा २२, रङ्झरतऩङ्टय 
1014 वागेद्राये पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसता गॊगा ७, अघाििाॉची    
1015 वाचेटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सव मोजना, गजङ्टयी ६, धाङ्छदङ्ग    
1016 वाङ्झनमाटाय चभेये गङ्टपा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩन्त्चकन्त्मा गा.ऩा, नङ्टवाकोट   
1017 वायीिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योपऩा    
1018 ङ्जवउये य ढङ्टरे फहृत ङ्झसॉचाइ मोजना, ङ्जहभारी ५, फाजङ्टया    
1019 ङ्जवजमऩङ्टय िोरा राभ डाॉडा फेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ऩो भ न ऩा २०   
1020 ङ्जवनजर नभङ्टना ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी गा.ऩा, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
1021 ङ्जवनासौं बभक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, द.न.ऩ.4, वैतडी    
1022 ङ्जवङ्चयमाट य कणािरी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , याम्नाकोट , काङ्झरकोट   
1023 ङ्जवष्टवाडा अङ्ञस्तवडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊजा गा.ऩा २, जङ्टम्रा   
1024 वङ्टडङ्टवापाॉट ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊ.मो, ङ्झबभाद न.ऩा ५, तनहङ्टॉ    
1025 वङृ्जर्द् ङ्झसॊ.मो, रुऩा २, कास्की    
1026 वहृत नभङ्टना कौगेडी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भनहयी ३, भकवानऩङ्टय   
1027 वहृत ङ्झसॊ.मो, रुऩा ६, कास्की    
1028 वेरावती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी ४, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
1029 वेदङ्टऩानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , नव दङ्टगाि गा.ङ्जव.स २, डडेरधङ्टया   
1030 वेरस्वाया रेवीचोसाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना,गोयिा न.ऩा , गोयिा   
1031 वैठो/कटङ्टवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩैंमङ्ट गा.ऩा ६, ऩवित    
1032 वैतेश्वय गा.ऩा ५,६,७, वैतेश्ऩय गा.ऩा. ५,६,७, दोरिा    
1033 वोङिानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना, ताभािोरा २, वाग्रङ्टङ्ग    
1034 वोझा तपरोवायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, यम्भा गा.ऩा.१ हङ्टॉगी, ऩापऩा    
1035 वोयणवेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, काभ्रऩेरान्त्चोक,काङ्झरक िानीिोरा वडा नॊ ७ साङ्जवक ५  
1036 वोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना , सङ्टिेत    
1037 शङ्जहद बङू्झभ भङ्टथा िोरा िाकेकङ्ट टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, धनकङ्ट टा   
1038 सॊगयिोरा ङ्झसभरडाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भोहन्त्मार गा ऩा ३, कैरारी   
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1039 सयिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना योपऩा    
1040 सयऩार ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुन्त्टीगढी गा ऩा , योपऩा    
1041 सवििासा कृङ्जष पभि थोऩा ङ्झसॊचाई मोजना ङ्ञजयी २ दोरिा    
1042 सपमानटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना सव मोजना, गपछी १, धाङ्छदङ्ग   
1043 सपरारुि ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना अदानच ङ्टरी गा.ऩा. १, हङ्टम्रा    
1044 सवणाटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसर्द्रेि न.ऩा. ४, धाङ्छदङ्ग    
1045 सवारम्फन भङ्जहरा उऩकाय सॊस्था ङ्झस.मो, फनकटवा, कोहरऩङ्टय १५, कैरारी  
1046 साॊग्वारे ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. काभराई-४ ङ्झसन्त्धङ्टरी    
1047 साकाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भहाकारी ९, दाच ङ्टिरा    
1048 साघङ्ट पेत ङ्झसचाई कङ्ट रो मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ५ योपऩा    
1049 सातङ्जऩसेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना,ङ्झसयानचौक, गोयिा    
1050 सानडङ्टम्र ेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, एॊसेरङ्टिकि  गा ऩा ५, िोटाङ्ग    
1051 साङ्झनिोरा, ङ्झसभररुि हङ्टदै ङ्झसभिोरा ङ्झसचाई मोजना सङ्टङ्झनर स्भङृ्झत गा ऩा ८ योपऩा  
1052 सानीकाडे छाऩ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना फैत्मश्वय गा.ऩा. ७ दोरिा   
1053 सानीदभाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना ,प्मूठान १    
1054 सानङ्टटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झनरकण्ठ न.ऩा. ८, धाङ्छदङ्ग    
1055 सानो ऩडङ्चयमा ङ्झसचाई मोजना रङ्टङ्ञम्फनी सॊस्कृङ्झतक न ऩा ३ रुऩन्त्देही   
1056 सानो भौवायी ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, रङ्टङ्ञम्फनी सास्कृङ्झतक न ऩा ४,   
1057 साभारा तारगाॉउ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी गा.ऩा, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
1058 सामारा डाॉडाॉ जाभङ्टने साझवोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, चौताया १३,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
1059 सायाङ तथा सङ्टगाये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजनादङ्टधौरी न.ऩा. ७, ङ्झसन्त्धङ्टरी   
1060 सायीिोरा ङ्झतवायी ऩसर ङ्झसचाई मोजना, वाङ्झरॊग न ऩा १४, स्माॊग्जा   
1061 ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना ऩाॉचऩोियी थाङऩार गा.ऩा ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
1062 ङ्झसउङ्चयनी िोरा ङ्झसॊचाई मोजना हेरम्फङ्ट ६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
1063 ङ्झसकचा िोरा आयचौय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना , भङ्टङ्झसकोट न ऩा ७, रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ  
1064 ङ्झसकफङ्टि िोरा ङ्झसॊचाई मोजना गौयीशॊकय गा.ऩा. ६, दोरिा    
1065 ङ्झसभधाया ङ्झसॊचाइ मोजना, गौभङ्टर गा.ऩा. वडा नॊ. ६, फाजङ्टया    
1066 ङ्झसभङ्झसङ धङ्टस्कोट ङ्ञचराउने डाॉडाॉ ङ्झसॊचाइ, फरेङ्जप गा.ऩा. ३,४,५   
1067 ङ्झसभङ्झसभे हरडाॊडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, तङ्टभवेफा १, ऩाॉचथय    
1068 ङ्झसभाय चभेङ्झरमा नङ्छद ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना ङ्झडरासैनी ३ फैतडी   
1069 ङ्झसम्रेभा भामा दोबान फिौरे माङऩाङ राङ्जट बन्त्जमाङ्ग ङ्झसॊ.मो , धनकङ्ट टा   
1070 ङ्झसयवायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ, नौवङ्जहनी ६, प्मूठान    
1071 ङ्झसयानी ङ्झसॊ.मो, गूठीचौय गा.ऩा. वाड नॊ ५, जङ्टम्रा    
1072 ङ्झससे िोरा भङ्टहान गयी ङ्झससे जॊगरे िेत ङ्झसॊचाई मोजना फेरकोटगढी न.ऩा. ९, नङ्टवाकोट  
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क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1073 ङ्झसस्नेयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाइ मोजना यघङ्टगॊगा ७, म्माग्दी    
1074 ङ्झसस्नेयी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी ३,४, ओिरढङ्टॊगा    
1075 सङ्टकङ्ट ना िोरा फाॉध ङ्झसॊचाई मोजना फेरफायी भोयङ    
1076 सङ्टकौया िहये पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी गा.ऩा७,ङ्झसन्त्धङ्टवऩापचोक   
1077 सङ्टनकोशी डडङ्टवा ज्माङ्झभये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ वरेपी गा.ऩा., ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
1078 सङ्टनकोशी ङ्झरफ्ट मोजना तेभार ९ काभ्र े    
1079 सङ्टनकोसी तपरो यातभाटा पाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई सङ्टनकोशी, ङ्झसन्त्धङ्टरी   
1080 सङ्टनिानी ,काउरे ,डाॉडाॉगाॉउ, सारवास ङ्झसचाइ, ज्वाराभङ्टिी ६, धाङ्छदङ्ग   
1081 सङ्टनवाङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टङ्झनरस्भङृ्झत ७ तेवाङ, योपऩा    
1082 सङ्टनारी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩङ्टरुचौडी न.ऩा.९ वैतडी    
1083 सङ्टन्त्दय भाझी गाउॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ,ऩापऩा    
1084 सङ्टयइि जगङ्छदशऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्जवजमनगय गा.ऩा.2, कङ्जऩरवस्तङ्ट   
1085 सङ्टके भेरा बङ्जकम्री िािङ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, भाङ्झरका वे.न.ऩा ३, म्माग्दी   
1086 सङ्टनिमा जोरफाझ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन न.ऩा. ४, वैतडी   
1087 सङ्टमि कङ्ट न्त्ड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, फायऺेर १, सङ्टनसयी    
1088 सङ्टमिऩािा ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग च्माउयी िोरा, चौयी देउयारी २ नाग्र ेगगचे, काभ्रऩेरान्त्चोक  
1089 सङ्टस्ता सोराय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, सङ्टस्ता ५, नवरऩयासी    
1090 सेकोट दोभही दाॊग फाॉग ङ्झसचाई मोजना रङ्टन्त्ग्री गा ऩा १ योपऩा   
1091 सेतकारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ सैरमाङ्ञशिय न ऩा ५, दाच ङ्टिरा    
1092 सेती िोरा बकङ्ट ण्डे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩैंमङ्ट गा.ऩा. ३,४, ऩवित   
1093 सेती नङ्छद िानी-भारङ्टभेरा ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. थराया-९ फझाॊग    
1094 सेती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदऩामर ङ्झसरगढी न.ऩा १,३, डोटी   
1095 सेयीघाट-राभकोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िाॉडाचक्र न.ऩा. २, कारीकोट   
1096 सोक्राह ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कटायी ५, उदमऩङ्टय    
1097 सोभिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट    
1098 सोरािोरा साउन ेङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, अङ्ञजयकोट 5, गोयिा   
1099 सोराफाॊग िोरा नमा गाउॉ ,भङ्टङ्झसकोट न ऩा ,धाङ्छदॊग    
1100 सोराय ङ्झसॉचाइ मोजना,मोजना, भाडी गा.ऩा १२, कास्की    
1101 सोरङ्ट िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, नेचा सपमान २    
1102 सोरङ्टिोरा ऩॊचा बॉज्माङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई नेचा सपमान २ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट   
1103 सोपराय ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, ताङ्गवे ३, भङ्टस्ताङ    
1104 स्माङिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनछहयी गा ऩा, योपऩा    
1105 स्माडीगाड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाटन ५, वैतडी    
1106 स्मारिोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, चौयजहायी३, रुकङ्ट भ ऩङ्ञश्रचभ    
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३.1.3१) फ.उ.शी.नॊ. 30803127 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवषशे कामिक्रभ  
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1107 स्मारा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, गॊगादेव न ऩा, योपऩा    
1108 स्माराऩानी हाङ्झसऩङ्टय अजङ्टिन िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना फॊगराच ङ्टरी गा ऩा ८ दाॊग  
1109 स्वता ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, भाङ्झरका वे.न.ऩा ४, म्माग्दी    
1110 स्वाभी कातॉक ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िऩाय गा.ऩा ३, फाजङ्टया    
1111 स्वायवेसी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ऩन्त्चकन्त्मा गा.ऩा ,नङ्टवाकोट    
1112 स्वाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सङ्टनकोशी गा.ऩा ७, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक    
1113 स्वार कङ्ट शभाथ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञशवनाथ १, वैतडी    
1114 हॊग्दी िोरा फाट सेराॊगटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, ङ्झसद्दिोरा गा ऩा, धाङ्छदॊग  
1115 हटङ्टवार डाॉडाॉ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, योयाङ ४, धाङ्छदङ्ग    
1116 हम्तड ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,आरीतार गा.ऩा ८, डडेरधङ्टया    
1117 हाॉडेटाय, अभिरपाॉट, भजङ्टवापाॉट फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्त्दयफजाय नऩा, रम्जङ्टॊग  
1118 हाडीिोरा वासयी फङ्टदेऩा ङ्झसम्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, वारृङ्जवसे ४,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक   
1119 हातेटाय राभसोती ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, याभेछाऩ ५,याभेछाऩ    
1120 हात्ती ीँसङ्टढा ङ्झरफ्ट ङ्झस मो. ङ्झसर्द्रेि - ७, धाङ्छदॊग    
1121 ङ्जहङ्जकरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, दङ्टहै गा.ऩा २, दाच ङ्टिरा    
1122 ङ्जहङ्झरहाङ ङ्झरफ्ट ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो. ङ्जहङ्झरहाङ 5 ऩाॉचथय    
1123 हङ्टॉगा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, सोताङ्ग गा.ऩा ३ य ४ देउसा ,सपमान   
1124 होक्सेटाय यानकाचा िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झरिङ्ट गा.ऩा १, ओिरढङ्टॊगा  

 एकीकृत उजाि तथा ङ्झसचाई ङ्जवशेष कामिक्रभको जम्भा    ८७७८ 
 

३.1.३२) फ.उ.शी.नॊ. 30803148 ऩूवॉ याद्ऱी रोथय- सौयाहा नङ्छद ङ्झनमन्त्रण आमोजना 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ ऩूवॉ याद्ऱी रोथय- सौयाहा नङ्छद ङ्झनमन्त्रण आमोजना फागभती ङ्ञचतवन १०० 

 
 

३.1.३३) फ.उ.शी.नॊ. 30803154 जरस्रोत सॊयऺण आमोजना    
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ जरश्रोत तथा ङ्झसॉचाई ङ्जवबाग रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय २० 

 

३.1.३४) फ.उ.शी.नॊ. 30804101 जरस्रोत अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास केन्त्र 
क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ जरस्रोत अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास केन्त्र फागभती रङ्झरतऩङ्टय १३१३ 
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३.1.३५) फ.उ.शी.नॊ. 30881011 बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत   

क्र.सॊ. कामिक्रभ / आमोजना  प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ बङू्झभगत जरश्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, ङ्झफयाटनगय 1 भोयङ्ग ६ 
२ बङू्झभगत जरश्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, रहान 2 ङ्झसयहा ५ 
३ बङू्झभगत जरस्रोत ङ्झफकास सङ्झभङ्झत शािा, कामािरम, जरेश्वय 2 भहोत्तयी ४ 
४ बङू्झभगत जरश्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत शािा, कामािरम वीयगॊज 2 ऩसाि ५ 
५ बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, िैयहनी फागभती ङ्ञचतवन ५.५० 
६ बङू्झभगत जरश्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, फफयभहर फागभती काठभाण्डौ ३३३ 
७ बभूीगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, फङ्टटवर रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही ६ 
८ बङू्झभगत जरश्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, रभही रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ३.५० 
९ बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, नेऩारगॊज रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके ५ 
१० बभूीगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, शािा कामािरम, धनगढी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी ४ 
  बङू्झभगत जरस्रोत ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको जम्भा ३७७ 
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३.२) प्रदेशफाट सशति अनङ्टदानभा सॊचारन हङ्टन ेकामिक्रभ/ आमोजना              यकभ रु. रािभा 
 

क्र.सॊ. 
कामिक्रभ यकभ/प्रदेश जम्भा 

१ २ फागभती गण्डकी रङ्टङ्ञम्फनी कणािरी सङ्टदूय ऩङ्ञिभ 

1 सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺेर आमोजना (फैदेङ्ञशक सहामताभा 
सॊचाङ्झरत) , फ.उ.शी.नॊ. 30803105 

1204 624 778 39  82 250 2977 

2 नदी ङ्झनमन्त्रण, फ.उ.शी.नॊ. 30803106 310 175 190 140 980 230 671 2696 

3 भभित सॊबाय आमोजनाहरु, फ.उ.शी.नॊ. 30803109 1230 210 1140 495 4200 85 160 7520 

4 ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड), फ.उ.शी.नॊ. 
308031२२ 

5396 1231 2967     9594 

5 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 
30803123 

168 1595 40 35 430  150 2418 

6 बङू्झभगत स्मारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 
30803133 

200  10 120 484  220 1034 

7 भझौरा ङ्झसॊचाई आमोजना, फ.उ.शी.नॊ.30803144 3089 2350 2887 3993 2815 3027 2135 20296 

8 कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803146      670  670 

9 सेती भहाकारी ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803147       1436 1436 
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  ३.२.१) सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803105 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ अधेयीकयपोक थऩेनी ङ्झसॊचाइ मोजना (१०० हे), गोदक २,४, इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
२ घटे्ट िोरा ङ्झसॊचाई मोजना ,शाङ्ञन्त्त डाॉडा, इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 35.32 
३ साब्जङ्टॊग काफङ्टॊग ङ्झसॊचाइ मोजना, इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 22.26 
४ गडी ब ङ्टरब ङ्टरे तथा सोपरी ढाडे भङ्टर कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, प्रप्चा 

१,२, (३२ हे) ओिरढङ्टङ्गा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा 24 

५ केउयेनीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना , पङ्ट रवायी ८,९, (७५ हे) ओिरढङ्टङ्गा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा 25 
६ ऩॊिङ्ट रप्से भङ्टहान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउयीडाॉडा २,३,७,८,९ (२०० हे) 

िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 30 

७ िरुवा िोरा बोटेकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 30 
८ भेवा िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 40 
९ ङ्झडकङ्ट वा िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 65 
१० हॉङ्झडमा िोरा येगङ्टरेटय ङ्झसॊचाइ मोजना (३५० हे), दङ्टवागढी 

१,२,६,७,८, झाऩा 
प्रदेश नॊ. १ झाऩा 25 

११ हप्ऩङ्ट िोरा राटे दोबान ङ्झस मो, आम्वेगङ्टङ्छदन ३,४,५,६,९ (११५ हे 
), ताप्रेजङ्टङ्ग 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ्ग 25 

१२ सेरेरे भङ्टरऩानी छाॉग ेङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ताप्रेजङ्टङ्ग (३०० हेक्टय) प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ्ग 100 
१३ हयेवा ङ्झसॊचाइ उऩ आमोजना, ताप्रेजङ्टङ्ग  प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ्ग 36 
१४ िङ्टवा िोरा ङ्झसॊचाइ उऩ आमोजना, ताप्रेजङ्टङ्ग प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ्ग 20 
१५ ऩयेवािोरा ङ्झसङ्चयङ्गे चौताया उऩआमोजना तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 66 
१६ जनङ्जप्रम ऩूथूॊगा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, ओमाक्जूङ ५,६ (५१ हे), 

तेह्रथङ्टभ 
प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 

१७ भॊगभाइ फाॉङ्झगसार ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 100 
१८ बमािङ्ग िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रङ्टङ्गरुऩा ७,८,९ ( ८४ हे ), 

ऩाॉचथय 
प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 

१९ िोसािन ेकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, एकङ्झतन १,२,३ ( ६५ हे ), 
ऩाॉचथय 

प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 15 

२० कङ्ट फेय कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 48 
२१ भफेवा कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 46 
२२ ऩऩङ्टवा िोरा ङ्झसॊ.मो, िैयङ्ग ८ (४५ हे), बोजऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 10 
२३ हजयेनेशी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, बोजऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 50 
२४ रीनाथ ङ्झसचाई मोजना, फाहङ्टनी १ ,२ ,३ य कसेनी ३ (२१५ हेक्टय 

) 
प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 70 

२५ कमय िोरा यैझाय ङ्झसचाई मोजना (३०४ हेक्टय ), फाहङ्टनी ७,८ प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 170.38 
२६ नेगङ्टवा िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सॊिङ्टवासबा प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 30 
२७ छहये िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, सॊिङ्टवासबा प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 29 
२८ ङ्ञशव ङ्झसॊचाइ मोजना हङ्चयऩङ्टय १, सङ्टनसयी (३६० हें) प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 15.04 
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  ३.२.१) सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803105 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
२९ िैयेनी भूर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 47 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   1204 
१ ङ्ञझझा गङ्टरङ्चयमा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, श्रीऩङ्टय कङ्जवरासा, (२०० हे) 

भहोत्तयी 
प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 70 

२ गेरुकी फाॉध ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, रोहायऩट्टी,(२१० हे) भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 100 
३ सङ्जवि ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, टेयहा सोनाऩाया ८ , हङ्चयने धनङ्टषा, (२७० 

हे) धनङ्टषा 
प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 55 

४ रोहना ङ्झसॊचाइ मोजना ज.न.ऩा.१७ (१२५ हे.) प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 20 
५ भङ्झनमायी ऩङ्टयानो जपराद िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , देवऩङ्टया , धनङ्टषा प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 192 
६ कोपहवी फाॉध ङ्झसॊ.मो , कोपहवी , फाया प्रदेश नॊ. २ फाया 160 
७ दङ्टङ्झधअवा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, पतङ्टवा हषािहा, यौतहट प्रदेश नॊ. २ यौतहट 27 
 प्रदेश नॊ. २ जम्भा   624 
१ जके िोरा प्रताऩ ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , शॊियाऩङ्टय , काठभाडौं फागभती काठभाडौं 14.60 
२ ङ्झधतार िोरा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , धङ्टङ्झरिेर , काभ्र े फागभती काभ्र े 83 
३ टटरे भकरे धोंडफेसी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , ऩाॉचिार ,काभ्र े फागभती काभ्र े 114.43 
४ ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाइ उऩ-आमोजना, काभ्र े फागभती काभ्र े 59.97 
५ घोवयवाङ कयेटघायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन 10 
६ अॉधेयीिोरा जोघिट्टा सागङ्टटे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना दोरिा फागभती दोरिा 35 
७ भाङ्झथपरो ठङ्टरो अॉधेयी िोरा ङ्झसॊ.मो, शैरङ्टॊग य भेरङ्टॊग गा. ऩा. , दोरिा फागभती दोरिा 50 
८ ङ्झसङ्गगङ्ग ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ,िङ्झनमाफास , धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 100 
९ ङ्झसम्रापाॉट ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 25 
१० देउयारी साऩचेत ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 20 
११ अॊधेयी िोरा अचिरे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 13 
१२ कत्रेढङ्टॊगा ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 15 
१३ पाऩयफायी ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 10 
१४ डाॉडा पेदी जरजरे छङ्झफसे ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 40 
१५ इचोक ङ्झसॊ.मो, इचोक ३,४,५ (१०० हे), ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 40 
१६ क्माभून ेभङ्टहान भाझ कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना (५० हे), ङ्ञशियऩङ्टय 

४,५,६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 20 

१७ तपरो चप्रेटी भाझ कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना , भेराम्ची 
,ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 58 

१८ हषािही कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना ,दङ्टधौरी ,ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 70 
 फागभती प्रदेश जम्भा   778 
१ भोहना ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी 250 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जम्भा   250 
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  ३.२.१) सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803105 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ परेवास ङ्झसॊ.मो, थानाभाॊाैरा, बाङ्गया, देङ्जवस्थान (३३८ हे), ऩवित गण्डकी  ऩवित 39 
 गण्डकी प्रदेश जम्भा   39 
१ चौयझायी ङ्झसॊ.मो, ङ्झफजमस्वयी ०१ देङ्ञि ०९ (६०० हे), रुकङ्ट भ कणािरी रुकङ्ट भ 82 

 कणािरी प्रदेश जम्भा   82 
 सभङ्टदाम व्मवङ्ञस्थत ङ्झसॊङ्ञचत कृङ्जष ऺरे आमोजनाको  जम्भा 2977 

 

३.२.2)  नदी ङ्झनमन्त्रण, फ.उ.शी.नॊ. 30803106    
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सदङ्टि नदी ङ्झनमन्त्रण, धयान, सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 50 
2 सङ्टनसयी िोरा तटफन्त्ध बोक्राहा गाऩा १, 4, 5, 7 प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 50 
3 सङ्टनसयी िोरा तटफन्त्ध हङ्चयनगया गाऩा २, 5, ६ प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 50 
4 चनदङ्ट िोरा ८ नॊ वाॉधवाट चान्त्दङ्ट ऩङ्टर सम्भ तटवन्त्ध गौयादह ५,झाऩा प्रदेश नॊ. १ झाऩा 30 
5 गछीमा िोरा तटफन्त्ध, 6 ऩोियी ऩाकि , सङ्टन्त्दयहयैचा ६, भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 50 
6 गछीमा िोरा तटफन्त्ध,िदभ छड्के ऩङ्टर सङ्टन्त्दयहयैचा ३, भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 40 
7 फङ्टढीिोरा ङ्झनमन्त्रण फारसन्त्त आश्रभ छेउ सङ्टन्त्दय हयैचा ५ भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 40 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   310 
1 फरान नदी ङ्झनमन्त्रण, सङ्टयॉगा न.ऩा.२,३,४,९,१०, य फरान ङ्झफहर 

गाऩा, १,२,३,४,सद्ऱयी 
प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी 25 

2 जराद नदी ङ्झनमन्त्रण, धनङ्टषा प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 25 
3 जॊगजा नदी ङ्झनमन्त्रण, श्रीऩङ्टय- सयऩपरो, भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 25 
4 ङ्झतमय नदी ङ्झनमन्त्रण, तेतङ्चयमा उभजन िोऩहा गडहर, नयही 

कफङ्जहजफदी अभयऩट्टी, कदङ्टवाहा फेनौरी, फगही, फाया 
प्रदेश नॊ. २ फाया 25 

5 बरङ्टवाही नदी ङ्झनमन्त्रण, सभसयैमा, सङ्टगौरी ऩटवाि हयऩङ्टय, ङ्झनच ङ्टटा, 
सोहाऩङ्टय भङ्जहहवाि, सनठी रॊगयी ङ्झबस्वा, ऩसाि 

प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 25 

6 घागीिोरा ङ्झनमन्त्रण (भदयसा अनाथारम सॊयऺण) गङ्टजया नऩा ५ 
रङ्ञक्ष्भऩङ्टय यौतहट 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट 50 

 प्रदेश नॊ. 2 जम्भा   175 
1 भकैफायी ऩङ्जहयो सयऺण ङ्झबभेश्वय नऩा ८ दोरिा फागभती दोरिा 30 
2 बोटेकोसी नदी सयऺण, अकण िेत, बोटेकोशी ७, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 40 
3 फपिङ्टिोरा ङ्झनमन्त्रण, चन्त्राङ्झगयी, काठभाण्डौं फागभती काठभाण्डौं 20 
4 तावा िोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 50 
5 चदाह िोरा ङ्झनमन्त्रण, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 20 
6 रोथय िोरा ङ्झनमन्त्रण भनहयी गाऩा ६ भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 30 
 फागभती प्रदेश जम्भा   190 
1 ङ्झभतॉ िोरा हाडी िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि ऩारङ्टङ्गटाय ०३ गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
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३.२.2)  नदी ङ्झनमन्त्रण, फ.उ.शी.नॊ. 30803106    
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
2 बैसे िोरा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण याइनस नऩा ८ ताकङ्टि घाट गण्डकी रम्जङ्टङ्ग 30 
3 ङ्झबभाद फजाय सयऺण कामि ङ्झबभाद नगयऩारीका तनहङ्ट गण्डकी तनहङ्ट 30 
4 नाउदी िोरा भोहयीमा िेत सयऺण कामि बानङ्ट नऩा ११ तनहङ्ट गण्डकी तनहङ्ट 30 
5 फङ्टढी िोरा ङ्चयङ्गदी िोरा दोबान भाङ्झथ तटफन्त्ध कामि ऩङ्टनऩा १३ 

स्माङ्गजा 
गण्डकी स्माङ्गजा 30 

 गण्डकी प्रदेश जम्भा   140 
1 फङ्टटवर १२ याजऩङ्टय सतगढी १ सतगढी २ फभाहा िोरा ङ्झनमन्त्रण रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
2 फङ्टटवर ङ्ञजतगढी देङ्ञि जवाही सम्भ सङ्टकौया िोरा तटफन्त्ध रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
3 फङ्टटवर ऩािाऩानी, रक्ष्भीनगय, ज्मोङ्झतनगय ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
4 सैनाभैना २ िकनऩङ्टय फाॉध ङ्झनभािण रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
5 फभाहा नदी ङ्झनमन्त्रण ऩूवॉबाटा सैनाभैना १ रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
6 घभाहा नदी ङ्झनमन्त्रण सैनाभैना १ रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
7 सङ्टकौरी िोरा नदी ङ्झनमन्त्रण सैनाभैना ३ रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
8 तपरा फगय ङ्झसॊचाई तथा तटवन्त्ध ङ्झनभािण मोजना (ठङ्टरािकि ) छरदेव 

१ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 20 

9 भौरीऩोियी जराशम ङ्झनभािण सॊयऺण तथा तटफन्त्ध छरकोट ४, 
ङ्छदगाभ, गङ्टपभी 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 20 

10 फङ्जढघाटिोरा तटफन्त्ध, भङ्टसीकोट न.ऩा. रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
11 सङ्टयही नदी ङ्झनमन्त्रण रङ्टङ्ञम्फनी  50 
12 भानिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 50 
13 भानिोरा नदी ङ्झनमन्त्रण, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 50 
14 ङ्झछयेगाढ िोरा तटफन्त्ध दॊ ङ्झगशयण ३ एकङ्झर गनाय दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 20 
15 ग्वायिोरा तटफन्त्ध तङ्टरङ्झसऩङ्टय १२ यझेना दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 20 
16 ङ्झसङ्गाहा िोरा ङ्झनमन्त्रण कामि गण्डक नहय देङ्ञि दङ्ञऺण सङ्टस्ता गा.ऩा -

१ नवरऩयासी 
रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 50 

17 ङ्ञझभरुक नदी ङ्झनमन्त्रण ऐयावती ५ प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 50 
18 ङ्ञझम्ररुक नदी ङ्झनमन्त्रण, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 100 
19 जङ्टम्री िोरा नङ्छद ङ्झनमन्त्रण प्मूठान नऩा २ य ४, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 100 
20 रङ्टॊग िोरा नङ्छद ङ्झनमन्त्रण, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 50 
 रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश जम्भा   980 
1 फफई नदी ङ्झनमन्त्रण, घङ्टइमाफायी ५, ६, ७, ८, सपमान कणािरी सपमान 50 
2 शायदा नदी ङ्झनमन्त्रण, सपमान कणािरी सपमान 150 
3 भाईदाया देिी दभकोट तटफन्त्धन आमोजन भङ्टड्केच ङ्टरा गा.ऩा. ४ 

डोपऩा 
कणािरी डोपऩा 30 

 कणािरी प्रदेश जम्भा   230 
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३.२.2)  नदी ङ्झनमन्त्रण, फ.उ.शी.नॊ. 30803106    
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सेती नङ्छद मोजना ङ्झसगास गाऩा. फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 2.25 
2 भकैर फाढी ऩङ्जहयो मोजना ङ्झसगास गाऩा फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 2.25 
3 ऩैयाडिोरा नाङ्झगङ्झन उभेश टोर तटफन्त्ध ङ्झनभािण मोजना ., डीरासैनी ५ 

फैतडी 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 30 

4 "गौयी िोरा तटफन्त्द दङ्टगािस्थरी १ वबाग, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 4 
5 ङ्ञशफ आ. ङ्झफ. घेया ऩिािर मोजना , द. न. ऩा. -८ , फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 20 
6 फॊगागाड ङ्झरफेणी घाट नङ्छद नङ्छद ङ्झनमन्त्रण मोजना फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 20 
7 ङ्झरिाडी िोरा तटवन्त्ध मोजना ङ्ञशवनाथ गाऩा ४ वैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 5 
8 फटईयाज प्रा. ङ्झफ.सॊग्रऺण कामि दशयथचन्त्द नऩा ८ फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 10 
9 चाऩिेत देङ्ञि डडेरा ऩङ्जहयो मोजना भेरौरी-८, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 20 
10 गाजयी िोपटे ऩङ्जहयो मोजना ङ्झसगास-२, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 2.50 
11 सेरा घट्ट ढोरे िोरा फगय तटफॊध सङ्टनािमा-८, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फैतडी 16 
12 भनाना िोरा सयऺण कामि भनाना गाउ अभयगढी १ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ  डडेपधङ्टया 20 
13 यॊगङ्टन नदी ङ्झनमन्त्रण ऩ.न.ऩा., डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ  डडेपधङ्टया 50 
14 डोटेरी गाड ङ्झनमन्त्रण बागेश्वय गा.ऩा.-३, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ  डडेपधङ्टया 13 
15 नानीगाड ङ्झनमन्त्रण बागेश्वय गा.ऩा.-४, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ  डडेपधङ्टया 23 
16 िोरा गाडाइजय आङ्झग्रगाड नङ्छद मेजना . सैपमङ्ञशिय ९ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 30 
17 नङ्छद िोचेिोरा तथा सासॉ िोरा ङ्झनमन्त्रण आमोजना, भाभाि ३ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 30 
18 फोहयी गाउ िभदेफ ऩङ्जहयो सयऺण कामि दङ्टहङ्ट ३ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 25 
19 "रुगङ्टयिोरा चौिावगय नङ्छद ङ्झनमन्त्रणा मोजना अङ्जऩहभार ५ दाच ङ्टिरा" सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 30 
20 सोभनाथ आ. ङ्झफ. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण मोजना दङ्टहू 2 दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 5 
21 ऩटऩूडी ऩङ्झतबाडा जाङ्झरबायन तटफन्त्ध रेकभ ६ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 4.50 
22 ऩटऩूडी तटफन्त्द ङ्झनभािण रेकभ 1, दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 4.50 
23 फनिोरा तटफन्त्ध शैपमे ङ्ञशिय -१, दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 5 
24 कूरावान तटफन्त्द मोजना शैपमङ्ञशिय ९ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 5 
25 फाङ्झसिोरा गाड तटफन्त्ध भाङ्झरकाअजङ्टिन ३ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  दाच ङ्टिरा 30 
26 हक्रो िोरा (भोहना नदी सम्भ फग्ने), कृष्णऩङ्टय नऩा ८, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 30 
27 यौटेरा िोरा तटफन्त्ध, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 45 
28 जोगफङ्टडा नदी ङ्झनमन्त्रण मोजना, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 100 
29 आऩतकारीन तथा फाढी ऩङ्जहयो ऩङ्टनस्थाऩना कामिहरु, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  अछाभ 35 
30 रुवािोरा सकामर गाड ङ्झनमन्त्रण,गन्त्माऩधङ्टया- नवदङ्टगाि गा. ऩा., 

डडेपधङ्टया 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ  डडेपधङ्टया 4 

31 िकौरा ङ्झसभा ऩङ्टरा भोहना नदीभा तटफन्त्धा ङ्जटकाऩङ्टय न.ऩा. ८ कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी 50 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जम्भा   671 
 नदी ङ्झनमन्त्रण, फ.उ.शी.नॊ. 30803106, जम्भा 2696 
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३.2.३) भभित सॊबाय आमोजनाहरु, फ.उ.शी.नॊ. 30803109    

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ इन्त्रेणी छाॉगा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो, चम्ऩादेवी १०, तारुके, ओिरढङ्टङ्गा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा १५ 
२ सेयाफेशी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो, ङ्झरिङ्ट ३, ओिरढङ्टङ्गा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा २० 
३ ऩत्तारे िोरा भङ्टहान गयी देङ्जवटाय जान ेकङ्ट रो भभित, चम्ऩादेवी 7 

ओिरढङ्टङ्गा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा ३० 

४ यमारेटाय ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो भभित मोजना चम्ऩादेङ्जव ३ ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा २५ 
५ सेरेरे िोरा कङ्ट रो ङ्झनभािण तथा ङ्झसचाइ ङ्ञिङ्ञजदेम्फा गा.ऩा. २ 

ओिरढङ्टङगा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा ३० 

६ गयकतरिोरा भानेबञ्जाङ्ग गा.ऩा. ६ सोकभटाय ओिरढङ्टङ्गा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा ४० 
७ रप्से ऩञ्चभी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्छदके्तर रुऩाकोट भझङ्टवागढी ७ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
८ सरुवा जयॊगे ङ्झसॊचाइ मोजना मोजना ङ्छदके्तर रुऩाकोट भझङ्टवागढी ६ 

य ७ िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

९ भापदेन यङ्झभता ङ्झसॊचाइ मोजना सदे्ऱश्वय केङ्जऩरासगढी गाऩा िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
१० हाङ्ञत्तटाय ङ्झसॊचाइ मोजना फयाहऩोियी ६ भौवाफोटे िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
११ रम्जङ्टङ्गिोरा फगारेऩानी गङ्टरुङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना मोजना ङ्छदके्तर 

रुऩाकोट भझङ्टवागढी, िोटाङ 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

१२ भोभो भाङ्ञझटाय घङ्टम्नेटाय कङ्ट रो भभित वयाहऩोियी १ सावािोरा 
ङ्जऩप्रे िोटाङ्ग 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

१३ थाभडाॉडा दङ्टधकोशी कदङ्टवा ङ्झसॊचाइ हरेसी तङ्टवाच ङ्टङ्ग १ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
१४ डपरेिोरा पङ्ट रभती ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो ङ्छदके्तर रुऩाकोट भझङ्टवागढी १४ 

य १५ िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

१५ ङ्जपयङ्जपये डाॉडा ङ्झसॊचाइ ऩोियी ङ्छदके्तर रुऩाकोट भझङ्टवागढी १५ 
िोटाङ्ग 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

१६ फडहये सावािोरा जरुवाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना फयाहऩोियी १ 
िोटाङ्ग 

प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 

१७ िोटेिोरा फाॉझघया ङ्झसॊचाइ मोजना यावावेशी ३ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
१८ सियेऩोियी ङ्झनभािण मोजना ङ्छदप्र ङ्टङ्ग च ङ्टइच ङ्टम्भा २ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
१९ ज्माङ्झभये कोपफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्छदप्र ङ्टङ्ग च ङ्टइच ङ्टम्भा २ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
२० सेऩािोरा कैदरे ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्छदप्र ङ्टङ्ग च ङ्टइच ङ्टम्भा २ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग १० 
२१ बन्त्साये सम्झना चैनटाय ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो ऐसेरङ्टिकि  गा.ऩा. ७ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग ३० 
२२ सेभािवेङ्झस ङ्झसॊचाइ मोजना पेदाऩ २ तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ २५ 
२३ रङ्टन्त्र ङ्टङ्गिोरा अरैंची सङ्टङ्जकडाॉडा कङ्ट रो म्माङ्गरङ्टङ्ग ८ तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ २५ 
२४ याइफेसी िैयेनी फेसी हाक्ऩाया, ढङ्टकङ्ट ये ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्टम्फेवा गा.ऩा. 

ऩाॉचथय 
प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय ३० 

२५ कयाइवना दङ्ञऺणा िदभिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्त्दय हयैचा २, 
भोयङ 

प्रदेश नॊ. १ भोयङ २० 
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३.2.३) भभित सॊबाय आमोजनाहरु, फ.उ.शी.नॊ. 30803109    

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
२६ ङ्झससौवान दङ्ञऺण हङ्चयमारी टोरहङ्टॉदै रुर रम्सारको घय दङ्ञऺण 

हङ्टराङ्जक फाटो सम्भ कङ्ट रो भभित सङ्टन्त्दय हयैचा २ 
प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग २० 

२७ याजगॊज नहयको फाॉध भभित सम्बाय कामि कानेऩोियी ३ भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग ३० 
२८ चन्त्दा भोहना ङ्झसॊचाइ मोजना, भभित तथा सॊचारन, सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी १०० 
 कन्त्काई ङ्झसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, गैंडे, झाऩा    

२९ नहय सॊचारन तथा भभित सॊबाय कामि प्रदेश नॊ. १       झाऩा १५० 
३० ऺङ्झतग्रस्त सॊयचनाहरुको ङ्ञजणोद्राय, ऩङ्टन ङ्झनभािण तथा वचावट कामि प्रदेश नॊ. १       झाऩा २०० 
३१ हेड फक्सि भभित तथा फचाफट कामि प्रदेश नॊ. १   झाऩा ३०० 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   १२३० 
१ दङ्टधभती ङ्झसॊचाइ मोजना भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी ४० 
२ ओक्सी ङ्झसॊचाइ मोजना भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी ४० 
३ कोटी ङ्झसॊचाइ मोजना भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी ४० 
४ टेङरहय ङ्झसॊचाई मोजना व्मायेज फाया प्रदेश नॊ. २ फाया ९० 
 प्रदेश नॊ. २ जम्भा   २१० 
१ ठाडो कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, कागेश्वयी भनोहया १ य 2 काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ २० 
२ सात घटे्ट ङ्झसचाई मोजना, कटङ्टवार पाॉट, ङ्झसन्त्धङ्ट सेयोपाॉट 

काठभाण्डौ 
फागभती काठभाण्डौ २० 

३ ठाडो कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, गोकणेश्वय ३ काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ २० 
४ स्वेत वायाङ्जह ङ्झसॊचाई मोजना, गोकणेश्वय १ काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ २० 
५ ऩाथीबाया ङ्झसॊचाई मोजना गोकणेश्वय 1 काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ २० 
६ दङ्ञऺणकारी भिङ्टवेशी कापरडोर ढाॉडकङ्ट रो, दङ्ञऺणकारी ८ 

काठभाडौं 
फागभती काठभाण्डौ २० 

७ ङ्झि स्टाय एग्रो प्रोडम्सन ङ्झसॊचाइ ङ्जकङ्झतिऩ ङ्टय ४ काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ ३० 
८ फाॉसिोरा िेत ङ्झसॊचाइ नभोवङ्टध्द न.ऩा. वडा २, फङ्टचाकोट, काभ्र े फागभती काभ्र े १० 
९ िगेयी ङ्झसॊ. प्र., ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन ४० 
१० कमयिोरा ब ङ्टताहा फेराचैय ज.उ.स. ङ्झसॉचाइ मोजना फङ्टढीकङ्ट रो 

ङ्ञचतवन 
फागभती ङ्ञचतवन ४० 

११ माक्रङ ङ्झसॉचाइ आमोजना, इच्छाकाभना गा.ऩा. ६ ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन ४० 
१२ सविशािा कृङ्जष पाभि थोऩा ङ्झसचाई मोजना ङ्ञजयी २ दोरिा फागभती दोरिा ३० 
१३ ऩयेवाटाय तथा भाङ्ञझटाय ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसर्द्रेक ५,६ धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ १० 
१४ डपटाय बपटाय ङ्झसॊचाई मोजना, गपछी ७ धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ १० 
१५ ङ्ञचप्रेटीढङ्टङ्गा अचिरेटाय ङ्झसॊ.मो., नीरकण्ठ न.ऩा. ५, धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ १० 
१६ फङ्टढीशेया िरीवेशी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩञ्चकन्त्मा ५, नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट २० 
१७ नायामणी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ. प्र., ङ्ञचतवन फागभती नङ्टवाकोट ५०० 
१८ दङ्टफोिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कैराश -१०, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय १० 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१९ फपय िोरा फगङ्टवा फेसी ङ्झसचाइ आमोजना भन्त्थरी न.ऩा. १० 

याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ २० 

२० धायािोरा ङ्जहरेचौय िरीगाउ ङ्झसॊचाइ िाॉडादेवी २ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ २० 
२१ भझङ्टवा ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण आमोजना िाॉडादेवी गा.ऩा. २ भजङ्टवा 

याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ २० 

२२ तपरो फफ्पय ङ्ञियािफोटे कटहये ङ्झसॊचाइ मोजना भन्त्थरी न.ऩा. ८ 
ङ्झबयकोट याभेछाऩ 

फागभती याभेछाऩ २० 

२३ याजकङ्ट रो २ नॊ. ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन, गोदावयी-१२, 
कोदे रङ्झरतऩङ्टय 

फागभती रङ्झरतऩङ्टय ३० 

२४ थाङऩारधाऩ ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाॉचऩोियी थाङऩार गा.ऩा. ५, 
थङऩारधाऩ, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 

फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ४० 

२५ ङ्झसउङ्चयनी िोरा ङ्झसॊचाइ आमोजा हेरम्फङ्ट ६, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ५० 
२६ काभ्र ेिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना चौ.सा. गढी ८ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक ५० 
२७ काउछे ङ्जवच कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, क.न.ऩा. ९, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी २० 
 फागभती प्रदेश जम्भा   ११४० 
१ ऩोिया जर उऩमोग ङ्झसॊचाई प्रणारी, ऩोिया भ.न.ऩा. कास्की गण्डकी कास्की ३० 
२ पेवा ङ्झसॊचाई प्रणारी, ऩोिया भ.न.ऩा. कास्की गण्डकी कास्की ३० 
३ ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाई प्रणारी, ऩोिया भ.न.ऩा. कास्की गण्डकी कास्की ४० 
४ फेगनास ङ्झसॊचाई प्रणारी, ऩोिया भ.न.ऩा. कास्की गण्डकी कास्की ३० 
५ उऩपरो कङ्ट रो रुऩा गा.ऩा ३, कास्की गण्डकी कास्की २० 
६ दङ्चयभफोट ओसीभङ्टये जेभङ्टये ङ्झसॊचाइ मोजना, च ङ्ट.न.ऩा २, कास्की गण्डकी कास्की २० 
७ दयगाउॉटाय ङ्झसचाइ मोजना रुऩा १, कास्की गण्डकी कास्की २० 
८ आॉऩङ्टिोरा ङ्झसचाइ मोजना रुऩा ५, कास्की गण्डकी कास्की २० 
९ िापटे िोरा ङ्झसचाई मोजना रुऩा ४, कास्की गण्डकी कास्की २० 
१० फहृत ङ्झसचाइ मोजना रुऩा ६, कास्की गण्डकी कास्की २० 
११ ङ्जऩप्रे ङ्झसचाई मोजना रुऩा ७, कास्की गण्डकी कास्की २० 
१२ ङ्छदऩाङ तार सॊयऺण ङ्झसॊचाइ मोजना ऩोिया भ.न.ऩा. २७, कास्की गण्डकी कास्की २० 
१३ अठायङ्जवसे तपरो कङ्ट रो ङ्झनभािण मोजना, ङ्चयङ्झसङ्ग गा.ऩा.5 तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ २० 
१४ सङ्टन्त्दयेिोरा भयाङङ्झसङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्ट श्भा न.ऩा. ०८ (२३ हे 

)   
गण्डकी ऩवित २० 

१५ थाऩाथाना ङ्झसॊचाइ प.न.ऩा. २ ऩवित गण्डकी ऩवित २५ 
१६ घङ्टॉङ्झडिोरा सराभ ङ्झसॊचाइ मोजना भभित, काॉठेिोरा गा.ऩा. २, 

फाग्रङ्टङ 
गण्डकी फाग्रङ्टङ २० 

१७ धाऩािोरा सयङ्गे ङ्झसचाई मोजना फाग्रङ्टङ्ग न.ऩा. १२ अभराचौय, 
फाग्रङ्टङ्ग 

गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग २० 

१८ ढावा ङ्झसॊचाइ आमोजना फयेङ गा.ऩा ४ सपमान, फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग २० 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१९ िपरे डाॉडािोत ङ्झसॊचाइ मोजना फयेङ गा.ऩा ३, फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग २० 
२० वडाचौय ङ्झसचाई आॉङ्झधिोरा गा.ऩा. वडा नॊ. २, स्माङजा गण्डकी स्माङजा २० 
२१ ङ्झसचाइ कङ्ट रो स्माङजा गपमाङ न.ऩा. ११ ङ्ञजभङ्टहा, स्माङजा गण्डकी स्माङजा २० 
२२ दङ्टधेचौय ङ्झसॊचाइ मोजना गपमाङ्ग ४, स्माङजा गण्डकी स्माङजा २० 
 गण्डकी प्रदेश जम्भा   ४९५ 
१ असाये सेया ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा १३ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२ आकाशे ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३ दङ्टगािपाॉट कङ्ट रो भभित तथा स्तयोङ्ङङ्झत ऩाॉङ्ञणङ्झन 3 अघाििाची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ३० 
४ आऩचौय ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ६ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५ आङ्चयचौय ङ्झसचाइ ऩोियी भभित तथा ऩङ्टन्ङ्झनभाणि ब ङ्ट.न.ऩा. १० 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

६ कापने–ङ्झसस्नेयी–ठङ्टराचौय ङ्झसॊचाई मोजना, भारायानी ४ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७ ङ्जकभीगैया राङ्झभडाॉडा ङ्झसचाई मोजना अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
८ कोन्त्रे िोरा ङ्जऩयाऩानी ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. ११ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
९ कोन्त्रेिोरा धौरेटाकङ्ट या ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा.–१२ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१० िाडािरेऩथ ङ्झसॊचाइ ऩोियी स.न.ऩा ९ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
११ िापटङ्टका नङ्टि ऩाकङ्ट  ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टनऩा १० अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१२ िोयभोय िोरा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. १४ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१३ गरािभिोरा नौराऩानी गरािभिोरा गोठ ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  

९ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

१४ गोरराउनी फाझका पाट काभ्र ेिोरा ङ्झसॊचाइ भारयानी ५ 
अघाििाॉची 

रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

१५ घोयािोयी दभाय ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१६ चतङ्टिब ङ्टज हडाह फासकारुि ङ्झसॊचाई मोजना, ऩाङ्ञणनी ५ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१७ ङ्ञचस्माय ङ्झसरुवाय ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्टनऩा २ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
१८ जयेिोरा ङ्झभङ्झभरे ऩक्की ऩङ्टर नजीक ङ्झसचाइ ड्दाभ मोजना छरदेव 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

१९ जरङ्टके चाऩटायी छरदेव 3, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची १५ 
२० जाफङ्टने ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा ११ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२१ ङ्झड ङ्झसचाइ ङ्झसतगॊगा १० रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२२ ढाङ्झडङ्झभ कङ्ट रङ्टग ङ्झनयनदी छयछये ङ्झसचाइ मोजना स.न.ऩा. ५ वरेवाङ 

५ 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

२३ तउवािोरा देङ्ञि याक्सा छरदेव ६, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची १५ 
२४ तपरा फगय ङ्झसॊचाई तथा तटवन्त्ध ङ्झनभािण मोजना (ठङ्टरािकि ) 

छरदेव १ 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
२५ तपरो ङ्चयङदी ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२६ थाऩाटोर ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा.–१२ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२७ दभेढङ्टङ्गा ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. ४ ठाडा रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२८ दरािभघाट ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव ३ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
२९ दरािभपाॉट तपरो उऩपरो कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, ऩाङ्ञणनी ८ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

३० दाङ्ञम्जङटाय ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव ३ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३१ दाङ्ञम्जङदाय ङ्झसॊचाइ मोजना छरदेव गा.ऩा. ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३२ धनङ्टिकि  दासिकि  दभाय ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३३ धाइये–समिेत ङ्झसॊचाई मोजना, भारायानी ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३४ धाङ्झतवाङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना (साङ्झफक ५,६,८) ऩाङ्ञणनी गा.ऩा. ६ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

३५ धोयािोयी दभायफेसी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना ङ्झस.न.ऩा. ५ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३६ धौ–िोरा फभेसी ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा.–९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३७ ङ्झनयादी छयछये िङ्चयफोट ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो मोजना ऩाङ्ञणनी ८ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३८ ऩािाचौय ङ्झसचाइ ङ्झसतगॊगा ७ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
३९ ऩावयटाय ङ्झसचाइ मोजना वाणगॊगा िोरा, बारङ्टिोरा फाॉध ङ्झनभािण 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

४० ऩङ्टस्सा फतासे ङ्झसॊचाई मोजना, ऩाङ्ञणनी १ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४१ ऩौदीिोरा ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो ङ्झनभाणि स.न.ऩा ६ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४२ ऩौवा–ङ्ञचवेक–फाभाचौय–िङ्चयफङ्टटा–एक्रोिेत, ऩानीङ्झभर ङ्झसॊचाई 

मोजना, ऩाङ्ञणनी ५ य ७ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

४३ पङ्ट दवाङ्ग ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४४ पङ्ट दािग पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना स.न.ऩा ६, ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४५ फॊसायी िोरा शेया ङ्झसॊचाइ मोजना अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४६ फगारे व्माड सेपटायी ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा १ भन्त्रे रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४७ फजेनी– फैकङ्ट ण्ठे– ब ङ्टपके– फेपटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाङ्ञणनी ५ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

४८ फपकोट कृङ्जषपभि ङ्झसॊचाइ ऩोियी मोजना छरदेफ २ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
४९ फागसेरी रदाभ कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ आमोजना स.न.ऩा. अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 
५० फङ्टक्का टाकङ्ट या य कारा िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५१ फङ्टढादी उऩपरा ङ्जऩयापाॉट कङ्ट रङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना छरदेव गा.ऩा. ३ 

भथङ्टया अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

५२ फङ्टढादी ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेवा ३ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५३ फेहाड गङ्जमङ्चयिेत ङ्झसॊचाइ मोजना भारायाङ्झन गा.ऩा. ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
५४ फौराह ङ्झसॉचाइ मोजना स.न.ऩा ५ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५५ बीयकङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  ११ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ५० 
५६ ब ङ्टऩपेदी उऩपरो स्मारे ङ्झसचाइ कङ्ट रो ब ङ्टङ्झभकास्थान ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५७ ब ङ्टऩपेदी–ङ्ञचप्रेटी–जैटायी कङ्ट रो मोजना, ब ङ्टङ्झभकास्थान ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५८ ब ङ्टपेदी जराधाय ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा ५ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
५९ ब ङ्टङ्झभकास्थान फास्टायी कपटायी ङ्झसॊचाइ ब ङ्टङ्झभकास्थान २ ब ङ्टभेभाथान 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 

६० ब ङ्टपके ङ्झसॊचाइ शेय आमोजना ङ्झस.न.ऩा ११ ढङ्टरग्शेया अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६१ बोपटेिोरा गपठङ्टङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा ६ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६२ बोपटेिोरा देउयारी ऩैमाऩाटा ऩािो ङ्झसॊचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा १० रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६३ भथङ्टया ङ्जऩयापाॉट फङ्टदादी, छरदेव, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६४ भाझकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना छरदेव ६,८ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६५ भाटे, कङ्जऩया यतङ्टवा रदाभ ङ्झसॉचाइ कङ्ट रो स.न.ऩा वडा नॊ. १० 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 

६६ म्मारऩोियी ङ्झसॊचाइ मोजना स.न.ऩा १ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६७ यतहरे टायी ङ्झसॊचाइको राङ्झग टॊकी ङ्झनभािण स.न.ऩा अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६८ ङ्चयऩापाॉट कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, छरदेव २ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
६९ ङ्चयऩाहा ङ्झसॊचाई मोजना, ऩाङ्ञणनी ८ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७० रतरेटायी ङ्झसॊचाइ मोजना स.न.ऩा १ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 
७१ रम्ची िोरा ङ्झसॊचाइ ब ङ्ट.न.ऩा ४,८,६,७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७२ ङ्झरब्दी ङ्ञचङ्छदगाया ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. १ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७३ रेवासे भापटायी ङ्झडङ्जहिोरा याताटायी फौराहिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना 

बङू्झभकास्थान न.ऩा. १,२, ३ अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 

७४ ङ्जवहाय थङ्टम्काभङ्टनी ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्ञन्त्धिकि  १० रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७५ सकेु् यटी ङ्झसॊचाइ ऩोियी स.न.ऩा ९ अ.िा. रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७६ सङ्झतघाट फाॉझऩाटा हङ्टदै दभाये ब ङ्टङ्झभकास्थान ५ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७७ साइफासे कङ्ट डङ्टरे ताङ्चयिे गेहोये ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसतगॊगा १२ 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 

७८ सातङ्जवसे गैयीिेत ङ्झसॊचाइ मोजना भारायानी गा.ऩा. ७ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
७९ सायङ्गेऩोिया ङ्झसॊचाइ मोजना स.न.ऩा ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
८० ङ्झसङ्झरङिोरा फेयफन्त्दा ङ्झसॉचाइ ङ्झस.न.ऩा. ९ अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
८१ हटाहा सङ्टिौया ङ्झसचाइ मोजना ङ्झस.न.ऩा. १४ रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
८२ हपदेिोरा उऩपरोजैटायी िेत ङ्झसचाइ मोजना ब ङ्ट.न.ऩा १० 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 

८३ हपदेिोरा डडङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टनऩा १० अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची २० 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
८४ हपदेिोरा हपदे ङ्झसॊचाइ मोजना अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाची ४० 
८५ फाणगगाॊ ङ्झसॊचाइ प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ३५० 
८६ श्रीङ्गीघाट ङ्झसॉचाइ प्रणारी फाॉध भभित तथा सात गाउॉको कङ्ट रोभा 

ऩक्की नहय ङ्झनभाणि, फाणगॊगा न.ऩा. 
रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ४०० 

८७ साॉचा देङ्ञि भङ्टङ्झभि गाउ सम्भको ङ्झसॊचाई कङ्ट रो ङ्झनभािण कामि वाॉडगॊगा 
न ऩा वडा नॊ ८ कङ्जऩरवस्तङ्ट 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ५० 

८८ ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो प्रणारी िानेऩानी ड्ताकी देङ्ञि ङ्ञचउयाङ्झभर सम्भ, 
फाणगॊगा ८, कङ्जऩरवस्तङ्ट 

रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट ३०० 

८९ नङ्टवापाॉट जर ङ्झसॊचाइ मोजना सातसङ्टये, आभडाॉडा, छरकोट गा.ऩा.4 
गङ्टपभी 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २५ 

९० िोरा िेत टाय वडये वेसायी ङ्झसॊचाई मोजना, इस्भा गा ऩा ३ 
दरािभ चौय गङ्टपभी 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी १५ 

९१ वैसकोट ङ्जकसानटायी ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९२ कङ्ट ङ्जटिोरा राहाॉटा ङ्झसॊचाइ मोजना, धङ्टकोट गा.ऩा. ४, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९३ िहये पराटे ङ्झसॊचाइ मोजना, भदाने ६ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९४ भाझरुम्टा ङ्झसदङ्टये परफायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका गा.ऩा. गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९५ ऩनाह िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भदान े३ फैसकोट गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९६ राकङ्ट यीवोट रभधय ङ्झसॊचाइ मोजना गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९७ फाह्रडङ्टडेधाट ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो, धङ्टकोट गा.ऩा. ५ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९८ फडाचौय फहृत ङ्झसॊचाइ मोजना ऩातन िोरा बनबने गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 
९९ ठङ्टरािोरा डङ्टग्रीफास ङ्झसॊचाइ मोजना धङ्टयकोट गा.ऩा. २ ङ्जऩऩरधाय 

गङ्टपभी 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी २० 

१०० प्रगङ्ङा ङ्झसचाइ प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग ४५० 
१०१ धानिोरा ङ्झसतऩारी टोर ङ्झसॊचाइ मोजना गढवा १ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
१०२ ङ्ञचसाऩानी ङ्झसॊचाइ गढवा १ दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग २० 
१०३ िोङ्चयमा देउयारी कङ्ट रो, यैनादेवी छहया ५ रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा १० 
१०४ ङ्झसभपदीिकि  ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩूवि िोरा गा.ऩा. ४, देवी नगय, 

ऩापऩा 
रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा १० 

१०५ ङ्ञझभरुक अगेरी भकािवाङ्ग ऩाङ्झतहापन नेटा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई आमोजना 
ङ्ञझभरुक गाऩा, प्मूठान 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

१०६ छङ्ञत्तस फगय कङ्ट रो ङ्झस मो प्मङ्ट न ऩा १ रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ३० 
१०७ घायी कङ्ट रो ङ्झस मो प्मङ्ट न ऩा २ रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ३० 
१०८ फवािङ ठङ्टरो कङ्ट रो ङ्झस मो ङ्ञझम्र ङ्टक गा ऩा ०६, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ५० 
१०९ जाउरा आऩ िेर ङ्झस मो स्वगिदायी न ऩा ०८ रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ३० 
११० दह कङ्ट रो ङ्झस मो प्मङ्ट न ऩा ०९ रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ३० 
१११ थाप्रा कङ्ट रो ङ्झस मो झीम्र ङ्टक गा ऩा ०८, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान ३० 



जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ऺेर                                        आ.व. २०७८/७९ को वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ                 

178 

 

३.2.३) भभित सॊबाय आमोजनाहरु, फ.उ.शी.नॊ. 30803109    

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
११२ भाइदाया दङ्टभकोट ङ्झसॉचाइ मोजना भङ्टड्केच ङ्टरा गा.ऩा.वडा नॊ. ४ 

प्मूठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

११३ रादभ ङ्झसचाइ कङ्ट रो मोजना एैयावती ६, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११४ क्वाडे कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना प्मू.न.ऩा. २ देङ्ञि ७ प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११५ यानी कङ्ट रो प्मूठान न.ऩा. ७ य ८ प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११६ रङ्टङ्झग्रभाडी ङ्झसॊचाइ मोजना स्वगिर्द्ायी न.ऩा. प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११७ यानीकङ्ट रो ङ्झसचाई मोजना प्मूनऩा ५ प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११८ ङ्झसयिोरा नेटा ङ्ञचसावाङ्ग ङ्झसचाई आमोजना ङ्ञझभरुक गा.ऩा. प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
११९ स्माउरीघायी फस्ती तथा पाॉट ङ्झसॊचाइ ङ्ञझभरुक गा.ऩा ७ प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
१२० कोईयापेदी साङ्जठ्ठभङ्टये राभासेया ङ्झसचाई मोजना गौभङ्टिी गा.ऩा. ७ 

ङ्ञझभरुक गा.ऩा. ३ प्मङ्टठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

१२१ भजङ्टवा वङ्टढादेवी ङ्झसचाई मोजना प्मू.न.ऩा ९ य १० प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
१२२ छहयेिोरा ङ्झसचाई मोजना प्मू.न.ऩा १० प्मङ्टठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 
१२३ ङ्चयठ्ठािेत कङ्टॉ वयिेत भसानघाट ङ्झसचाई कङ्ट रो नौवङ्जहङ्झन गाऩा ७ य ८ 

प्मङ्टठान 
रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

१२४ फङ्टढादेवी श्मारऩािा, ठङ्टरोढङ्टङ्गा श्मारऩािा िङ्चयवोट ङ्झसचाई कङ्ट रो 
प्मूनऩा १० प्मङ्टठान 

रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान २० 

१२५ ऩदभ ङ्झसॊचाइ प्रणारी, ङ्झतरोत्तभा 9 रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही २० 
१२६ फाॉझिेत ङ्झसचाइ कङ्ट रो छाऩिोरा ५ रङ्टङ्ञम्फनी  २० 

 रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश जम्भा   ४२०० 
१ चौयजहायी ङ्झसॊचाई मोजना, चौयजहायी, रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ कणािरी रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ २० 
२ फड्डी कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ आमोजना, ङ्झसॊजा गा.ऩा. १, प्माकङ्ट येवाडा, जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा १० 
३ कङ्ट इयीभाडे डाफकाना ङ्झसॊ.मो., ङ्झसॊजा गा.ऩा. १, ङ्झडग्रा, जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा १० 
४ वडािोरा बतेपराॉ बगवतीस्थान िाॉरग्रा ङ्झसचाई कङ्ट रो ढङ्टङ्गेश्वय गा 

ऩा 2 राकङ्ट ङ्चय दैरेि 
कणािरी दैरेि ३० 

५ जङ्टकेऩाङ्झन सानाङ्झसचाई बैयङ्जव गा ऩा 6 दैरेि कणािरी दैरेि १५ 
 कणािरी प्रदेश जम्भा   ८५ 
१ ऩथयैमा भोहना ङ्झसॊचाइ प्रणारी, कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी ५० 
२ ङ्झसफ्टी ङ्झसॊचाइ मोजना फङ्टढीनन्त्दा ५ फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फाजङ्टया ३० 
३ ङ्झछतेिोरा फगयिेत ङ्झसॊचाइ मोजना साॉपे नऩा ५ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  अछाभ ३० 
४ सङ्टन्त्दयी ङ्झसचाइ आमोजना भभित सम्बाय, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  अछाभ ३० 
५ ब ङ्टङ्झभयाज नसियी ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो फङ्टनऩा ११ फझाङ्ग सङ्टदूयऩङ्ञिभ  फझाङ्ग २० 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जम्भा   १६० 
 भभित सॊबाय आमोजनाहरुको जम्भा 7520 
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३.२.४) ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड), फ.उ.शी.नॊ. 308031२२  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 सङ्टॊग ङ्टये िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भाइजोगभाइ गा.ऩा. ३, इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 237 
2 िोक्सेरी ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,कटायी-२,उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 278 
3 सङ्टगाये भूर कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, कटायी न.ऩा. ६, उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 168 
4 याभऩङ्टय टाय ङ्झसॊ.मो., बोजऩङ्टय न.ऩा. ९,१०, फरुनेश्वय १,२,३, 

ओिरढङ्टॊगा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 46 

5 आरुफोटे ङ्झसॊचाई आमोजना, सङ्टनकोशी गाउॉऩाङ्झरका -१०, ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 97 
6 हाॉडी िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भोरङ्टॊग 1, ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 292 
7 हौच ङ्टय गह्रा ङ्झसॊचाई मोजना, यावाफेशी गा.ऩा. ६ , िोटाॊग प्रदेश नॊ. १ िोटाॊग 410 
8 ङ्झथॊगाथेवा टगाये ङ्झसॊचाई मोजना भेयीङ्गङ्छदन गा.ऩा. ४, ताप्रेजङ्टङ प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ 236 
9 ङ्जहउङ्छदमाॉ िोरा ङ्झसॊचाई उऩामोजना, आठयाई-३,तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 127 
10 योटेङ्जऩॊग कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना,म्माङरङ्टङ्ग न.ऩा. ५, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 414 
11 स्वया कङ्ट रो ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,भहारक्ष्भी-३,४,धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 301 
12 सोती काङ्झतिके चौतायी कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जपङ्छदभ न.ऩा 1०, ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 329 
13 फािािाॊग ङ्झसॊ.मो., बोजऩङ्टय न.ऩा. ९,१०, बोजऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 92 
14 गोगन ेिोरा सपरेयी कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, टेम्केभैमङ्टग गा.ऩा. ८ , 

बोजऩङ्टय 
प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 199 

15 वक्राहा िैदङ्टगसया ङ्झसॊचाई आमोजना, उरािवायी ८, भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 242 
16 ङ्ञचसाङ जन ङ्जवकास ऩैनी रेटाङ, भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 237 
17 चेवा िोरा ङ्झस.मो . िादफायी न.ऩा. १०, सॊिङ्टवासबा प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 127 
18 दत्त्ताङ्जकत्चा ङ्झसॊ.मो., फक्रौयी २, सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 5 
19 हक्रहा एङ्जककृत ङ्झसॊचाइ मोजना,फक्रौयी (१०० हे.), सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 517 
20 काठ्रेिोरा ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,देवानगॊज-७,सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 810 
21 ठाॉडो िोरा ड्दाम्डे भङ्टहान ऩङ्टयानो गाउॉ चौताया च ङ्टहान ङ्झसॊचाई मोजना, 

नेचा सपमान गा.ऩा. 1,२, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 
प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 232 

 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   5396 
1 गौयी िोरा ङ्झसचाई मौजना, भहङ्टरी, सद्ऱयी प्रदेश नॊ. २ सद्ऱयी 260 
2 अभा वाध ङ्झसॊ. मो., िजङ्टयी, धनङ्टषा प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 130 
3 ङ्झतरावे अगिना ङ्झसचाइ मोजना ङ्जऩदहयी ऩसाि प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 330 
4 एकादशी ६२ ङ्झसॊचाइ मोजना भानऩङ्टय हजङ्चयमा, सरािही प्रदेश नॊ. २ सरािही 65 
5 घङ्टभॉ िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, कपमाणऩङ्टय, जब्दी २, ङ्झसयहा प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयहा 80 
6 थरही फाॉध ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,फनगाह-९,हङ्चयऩङ्टय भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 366 
 प्रदेश नॊ. २ जम्भा   1231 
1 फेङ्ञशिेत ङ्झसॊचाई मोजना, शॊियाऩङ्टय, काठभाडौँ फागभती काठभाडौँ 8 
2 शेष नायामण दङ्ञऺणकारी ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्ञऺणकारी ५  फागभती काठभाण्डौ 143 
3 याजकङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना ऩाॉचिार -३,४,७, काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 185 
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३.२.४) ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड), फ.उ.शी.नॊ. 308031२२  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
4 ङ्झसस्नेिोरा ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना, धङ्टङ्झरिेर-२,काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 110 
5 ऩटङ्टवार हङ्चयटाय ङ्झसॊचाई मोजना, योशी गा.ऩा. 1,२,३ , काभ्रऩेराञ्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 333 
6 ङ्झफशारटाय ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना, फेङ्झनघाट योयाङ-५ फागभती धाङ्छदङ्ग 167 
7 कोपऩङ्ट ऩािा ङ्झसॊचाई मोजना, गपछी ८ , धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 382 
8 ङ्झबन्त्गारी िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टमिङ्झफनामका न.ऩा. १० , बक्तऩङ्टय फागभती बक्तऩङ्टय 15 
9 भनहयी ङ्झसॉचाई मोजना , भनहयी ६ फागभती भकवानऩङ्टय 32 
10 सङ्टनाचयी-जोङ्झगतर ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,भनहयी-६,भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 409 
11 याज कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, थाहा नु्.ऩा. ९, भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 254 
12 ङ्झसस्नेयी याजभानटाय ङ्झसॊचाई उऩ-आमोजना,दोयम्फा-५,याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 156 
13 रुम्दी रुम्ती ङ्झसॊचाई मोजना, सङ्टनाऩङ्झत गा.ऩा 1, याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 111 
14 घ्माम्ऩे डाॉडा टहदोरे ङ्झसॊचाई मोजना, गोदाफायी न.ऩा. १०, रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय 135 
15 गयभघट्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, भेरम्ची -९, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 250 
16 ऩाॊगङ्झसङ िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भेरम्ची ८, ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 277 
 फागभती प्रदेश जम्भा   2967 
 ङ्झसॊचाइ ऩङ्टनस्थािऩना आमोजना (कङ्ट वेत पण्ड) को जम्भा 9594 

 
 
३.2.५) सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803123  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 दोरििना ङ्झसॊचाइ मोजना, फेरफायी (२५० हे.) प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 28 
2 जरङ्टवा बयौर ३ डीऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसचाइ उऩ अमोजना प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 10 
3 जब्दी ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणार, इटहयी उ.ऩ.न.ऩा. १६ प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 50 
4 ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रेटाङ्ग न.ऩा. ९ ङ्जकङ्झतिभान, जाॉते भोयङ्ग प्रदेश नॊ. १ भोयङ्ग 50 
5 भङ्टङ्झति िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ठोङ्ञक्सरा २,७ उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 15 
6 तावा िोरा ङ्चयस्कङ्ट  ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्चयस्कङ्ट  उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 15 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   168 
1 ऩतौया ५, भौराऩूय ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणरी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
2 जूङ्झड वेरा, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा 10 
3 ङ्जऩप्रा ऩोियी प्रताऩऩूय ऩपटङ्टवा, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
4 ऩचरुिी छतौना गा.ङ्जव.स. ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
5 तेजाऩािय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
6 सिूहवा १, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
7 भाधोऩूय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
8 वमयगङ्झनमा ङ्झसतरऩूय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
9 भौराऩूय गाउऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
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३.2.५) सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803123  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
10 भौराऩूय गाउॉऩाङ्झरकाको ऩथया वूधयाभ टोर ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 

11 देवाही गोनाही गाउऩाङ्झरकाको धयहयी डङ्जह ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 
प्रणारी 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 

12 फौङ्झधभाई गाउऩाङ्झरका वडा नॊ. १, फौधा ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 
प्रणारी 

प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 

13 ऩयोहा गाउऩाङ्झरका बेङ्झडमाही, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
14 याभदासी ङ्झडऩ डू्तफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
15 घङ्टसङ्टकऩङ्टय गभहङ्चयमा ङ्झडऩ डू्तफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
16 कटहङ्चयमा फरयाभऩङ्टय ङ्झडऩ डू्तफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
17 हसािहा ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झडऩ डू्तफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
18 पतङ्टहा ङ्जवजमऩङ्टय न.ऩा. ४ टेन्त्गयाहा ङ्झडऩ डू्तफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
19 हयैमा-१ याभनगय ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया 10 
20 ङ्झसहोयफा-६, रौटन ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयहा 10 
21 गङ्जिभाई-१६, जरेश्वय ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया 10 
22 गङ्जिभाई-१६, ङ्जऩरङ्टवा अदशि नगय ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया 10 
23 गणेशभान चायनाथ न.ऩा.१, ७६ ङ्जवघा, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
24 ङ्झछयेश्वय न.ऩा ८, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, धनङ्टषा प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
25 रोहना बोइर चौयी ज.न.ऩा. १७, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
26 रोहना ङ्झसभया चौयी ज.न.ऩा. १७, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
27 नगयाइन १, ङ्झसगयाङ्झत ऩोियीको ङ्झडरभा, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 

28 देउयी ऩयवाह १ ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
29 पङ्ट रगाभा ६ फराऩ ऩोियीको ङ्झडरभा, डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
30 तङ्टरसीङ्जहमा जब्दी ८ डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
31 धनौजी ८, भयनाही ऩोियीको ङ्झडरभा, डीऩ डू्तववेरङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
32 ङ्झसॊगयाही ऩोियी नजीक, नगयाइन १, नगयाइन ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 

33 जनकऩङ्टय न.ऩा. वडा नॊ. २३ राडो टोर ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ 
प्रणारी 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 

34 गणेशभान ङ्झसॊह चायनाथ न.ऩा. िभझीमा रऩटोरी गाउॉ , ङ्झडऩ 
ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी 

प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 

35 गणेशभान ङ्झसॊह चायनाथ न.ऩा. ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
36 ङ्जकसाननगय, ङ्जवश्वकभाि चोक नङ्ञजक वङ्छदिवास न.ऩा. डीऩ डू्तववेर 

ङ्झसचाइ प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 

37 सम्सेय राभाको घय नङ्ञजक हात्तीरेट ७, डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 
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३.2.५) सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशषे कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803123  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
प्रणारी 

38 हङ्चयनभयङ्जढ ६, कन्त्चनवन डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
39 धभौया ४, ध्र ङ्टवकण्ड डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 
40 सहस्रौरा ६,(ि) ङ्झफतािटोर डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
41 याभगोऩारऩङ्टय १, डोराठी देङ्ञि ऩङ्ञिभ १ (ङ) डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 

42 रक्ष्भीङ्झनमा ७, ङ्झडऩ वोयीङ्ग/ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसॉचाई प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
43 श्रीऩङ्टय गा.ङ्जव.स. ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी श्रीऩङ्टय गा.ङ्जव.स. ७(क) प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 
44 हात्तीरेट डीऩ डू्तववेर वङ्छदिवास ९ भहोत्तयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 
45 काङ्झरन्त्जोय ६, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
46 ङ्जवषु्०ाााूऩूयटोर हयीवन न.ऩा. ९, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
47 सिूवानीटोर ढङ्टॊगे िोरा ऻ,ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
48 हङ्चयऩङ्टवाि ९, हङ्चयऩङ्टवाि गाॊउ (भाईस्थान ज.उ.स.) ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 

49 ङ्झभङ्झथरा, फेङ्गाडाफय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
50 हङ्चयवन ढ, डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
51 डाफङ्चयफजाय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
52 नोकैपवा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
53 हङ्चयवन डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
54 ङ्झभजािऩ ङ्टय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
55 फसतऩङ्टय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
56 सॊग्राभऩङ्टय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
57 धनकौर डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
58 ऩोङ्छठमाही डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
59 कटङ्चयमा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
60 ङ्जऩऩङ्चयमष ङ्झबभडावय डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
61 हङ्चयऩङ्टवाि डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
62 भनसहयी डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
63 जूङ्झडववेरा टोर डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
64 वेरवा रक्ष्भीऩङ्टय DTW ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
65 सरुअठा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
66 ऩथया फङ्टथयाभ डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
67 कोङ्जऩवा ङ्जऩऩङ्चयमा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
68 भराही डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
69 जूङ्झडवेरा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
70 चोचा भेढा डीऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
71 इनवािभार-४ ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
72 बगवानऩङ्टय, वादेवऩङ्टय, टेडऩङ्टय ९ ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २  10 
73 भहागढीभाई-९ ऩटायहयायी ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया  10 
74 प्रस्टोका-७ ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया  10 
75 कवहीगोठ ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया  10 
76 ङ्झफरुवागङ्टठी ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
77 याभगढवा ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
78 वैङ्चयमा ङ्जवताि ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
79 ऩचरुिी ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट 10 
80 गादी ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
81 भङ्टडरी गा.ङ्जव.स ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
82 ङ्जवजवाङ्झनमा ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
83 बौयाटाय ४, ५ य भहङ्टअन ३ ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 10 
84 वगही गा. ङ्झफ. स. वडा न. ७ फगही ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
85 नाङ्झतयाज टोर, फयहथवा न.ऩा ५, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
86 सॊग्राभऩङ्टय ङ्झबकङ्ट वा चौयी ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
87 ङ्जऩप्रा ८ य ९ को ङ्जवचभा, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ 10 
88 फेपही २, ऩसािवायी चौङ्झड ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
89 सरेभऩङ्टय पङ्ट रवायी चौङ्झड ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
90 चक्कय गा.ङ्जव.स. ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
91 धनङ्टषाधाभ ४ फयभङ्ञझमा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
92 ऩसहा नदी ङ्झसॊचाइ मोजना ऩतयहटी फाया प्रदेश नॊ. २ फाया 75 
93 गाद नङ्छद ङ्झसॊचाइ मोजना, प्रसौनीबाठा ७,८ य ९ ऩसाि प्रदेश नॊ. २ ऩसाि 75 
94 सोनऩाया ङ्झसॊचाइ मोजना, सोनऩाया हङ्चयने ५ प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 40 
95 अभायी ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टगाङ्झनकास प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 40 
96 कञ्चनवन ङ्झसॊचाइ मोजना,हङ्चयहयऩङ्टय, हयीनभयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 75 
97 ङ्ञजवछी ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयहयऩङ्टय, हयीनभयी प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 40 
98 ऩाॊचभौजे ङ्झसॊचाइ मोजना, पतङ्टवा यौतहट प्रदेश नॊ. २ यौतहट 75 
99 फगड २, फकैना िम्हस्थान बन्त्दा ऩङ्टवि चौङ्झड ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ 

प्रणारी 
प्रदेश नॊ. २ भहोत्तयी 10 

100 सेिौना धोङ्जवङ्झनमा ६, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
101 भेघाऩङ्टय ङ्झभजािऩ ङ्टय २ फारऩङ्टय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
102 फेपवा जव्दी जमऩङ्टय टोर ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ धनङ्टषा 10 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
103 गयीभा गा.ङ्जव.स.,१ धयभचौय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ ङ्झसयाहा 10 
104 नोकैपवा ५ भोहनगॊज ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
105 सङ्टिेऩोियी क्माम्ऩस टोर, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी, हङ्चयवन ऻणु् प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
106 ऩतौना ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी हङ्चयवन १, ऩतौना प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
107 ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झनभािण रारवन्त्दी ११ इशवयऩङ्टय १ य २ सरािही प्रदेश नॊ. २ सरािही 10 
108 झङ्टनिङ्टनवा गा.ङ्जव.स २ ऩथया, ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट  10 
109 फसनऩट्टी ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रदेश नॊ. २ फाया 10 
110 अजगैवी गा.ङ्जव.स. ३ ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ प्रणरी प्रदेश नॊ. २ यौतहट  10 
111 फगही ङ्झडऩ टमूफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. २ फाया 10 
112 सिङ्टहवा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी प्रदेश नॊ. २ यौतहट  10 
113 ऩाङ्ञिनटोर ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयवन-८ प्रदेश नॊ. २ सरािही 25 
114 ङ्झरगाछी ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩतौना, हङ्चयवन-१ प्रदेश नॊ. २ सरािही 25 
115 बैसवाटोर ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयवन-२ प्रदेश नॊ. २ सरािही 25 
116 ङ्झसर्द्ाथिटोर ङ्झडऩडू्तवेर ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्चयवन ५ घङ्टकौरी सरािही प्रदेश नॊ. २ सरािही 25 
117 ङ्झरङ्ञचटोर ङ्झडऩ डू्तवेर ङ्झसॊचाइ मोजना हङ्चयवन नऩा १ ऩटौना प्रदेश नॊ. २ सरािही 25 

 प्रदेश नॊ. २ जम्भा   1595 
1 ब ङ्टत्माहा फेरचौय ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे.) ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन 20 
2 फाटङ्टरीऩोियी गॊगानहय ङ्झसॊचाइ मोजना (१२० हे.) ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन 20 
 फागभती प्रदेश जम्भा   40 
1 कावासोती-२, ६ ङ्झसभरघायी डीऩ टङ्टफेवेर ङ्झसचाई प्रणारी, नवरऩयासी गण्डकी नवरऩयासी 35 
 गण्डकी प्रदेश जम्भा   35 
1 तङ्टङ्चयमा ङ्झस.मो, हकङ्ट ही, नवरऩयासी रङ्टङ्ञम्फनी  नवरऩयासी 30 
2 सोह्र-छत्तीस भौजा साभूदाङ्जमक ङ्झसॉचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी  रुऩन्त्देही 200 
3 कन्त्चङ्झनमा ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी  कङ्जऩरवस्तङ्ट 200 
 रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश जम्भा   430 
1 सङ्टभॉनारा ङ्झसचाई मोजना,कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी 50 
2 जन कपमाण ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩ आमोजना ऩङ्ट न ऩा ८ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 20 
3 प्रगङ्झत ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩ आमोजना ऩङ्ट न ऩा ४ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 20 
4 ङ्झबभदत्त ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई आमोजना बी न ऩा सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कन्त्चनऩङ्टय 20 
5 ऩटकानी ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई आमोजना गोदावयी न ऩा १२ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी 20 
6 काङ्झरका ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर बङू्झभगत ङ्झसचाई उऩ आमोजना गोदावयी न ऩा 

११ 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ  कैरारी 20 

 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जम्भा   150 
 सभरृ्द् तयाई भधेस ङ्झसॊचाइ ङ्जवशेष कामिक्रभ, फ.उ.शी.नॊ. 30803123, जम्भा 2418 
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३.2.६) ब ङ्टङ्झभगत स्मारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803133 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 भहायानीझोडा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई प्रदेश नॊ. १ झाऩा 25 
2 सोंफयसी टकङ्ट वा ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसॉचाई प्रणारी प्रदेश नॊ. १ भोयङ 50 
3 केचानाकवर ङ्झडऩ टमङ्टववेर ङ्झसचाई प्रणारी प्रदेश नॊ. १ भोयङ 50 
4 देवान गॊज भध्महसािही ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 75 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   200 
1 ङ्ञशवनगय ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसॉचाई प्रणारी फागभती ङ्ञचतवन 10 
 फागभती प्रदेश जम्भा   10 
1 प्रगङ्झतनगय डीऩ टङ्टफेवेरु् ङ्झसचाई प्रणारी, नवरऩयासी गण्डकी नवरऩयासी 20 
2 ऩारङ्टॊगटाय डीऩ टङ्टफेवेरु् ङ्झसचाई प्रणारी, ऩारङ्टॊगटाय न.ऩा., गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
3 ऩारङ्टॊगटाय-धङ्टवाकोट डीऩ टङ्टफेवेरु् ङ्झसचाई प्रणारी, गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
4 कास्की डीऩ टङ्टफेवेरु् ङ्झसचाई प्रणारी, कास्की गण्डकी कास्की 20 
5 ङ्झसभरघायी डीऩ टङ्टफेवेर ङ्झसचाई प्रणारी, कावासोती २, ५, ६, 

नवरऩङ्टय, नवरऩयासी 
गण्डकी नवरऩयासी 20 

6 बयतऩोियी ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसॉचाई प्रणारी, कास्की गण्डकी कास्की 20 
 गण्डकी प्रदेश जम्भा   120 
1 प्रगङ्झतङ्झसर ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
2 ङ्झससवा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
3 वाणगॊगा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई, वाणगॊगा -१ कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
4 फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
5 ङ्झरऩङ्टया ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, ङ्झतनघयेवा कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
6 ङ्ञशवऩङ्टय ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
7 यॊगऩङ्टय ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई, मसोधया ९ कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
8 भङ्टडङ्टवाफाफा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ फोत्ताऩङ्टय कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
9 इङ्झभङ्झरमा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, फङ्टर्द्ब ङ्टङ्झभ ९ इङ्झभङ्झरमा कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
10 श्रीघाट ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, फाणगङ्गा १ कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
11 भोभॉगाउ ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, फाॊणगङ्गा कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 10 
12 सङ्टध्धोदन ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 20 
13 स्वगिद्रायी ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, ऩॊचकङ्ट रे दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
14 डवया ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, तङ्टरसीऩङ्टय १४ दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
15 धनौया ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, तङ्टरसीऩङ्टय दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
16 सङ्टडनवायी ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
17 ङ्झरऩङ्टय कभिटवा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, घोयाही- ङ्झरऩङ्टय दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
18 ऩन्त्दनऩङ्टय ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई, डङ्टरुवा दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
19 ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी भभित तथा ऩङ्टनस्थािऩना ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कङ्जऩरवस्तङ्ट य दाङ 
रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 10 
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३.2.६) ब ङ्टङ्झभगत स्मारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803133 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
20 सण्डा ङ्झडऩ ड्तङ्टवफेर ङ्झसॊचाइ आमोजना , याभग्राभ नवरऩयासी 

(फ.सङ्ट.ऩ), 
रङ्टङ्ञम्फनी नवरऩयासी 10 

21 जहदा जभङ्टङ्झनमा सङ्टनवर सयावर ङ्झडऩ डू्तववेर आमोजना, नवरऩयासी रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 75.08 
22 वदिघाट ङ्झडऩ डू्तववेर ङ्झसॊचाइ उऩआमोजना, वदिघाट-14 शङ्टक्रवस्ती, 

नवरऩयासी 
रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 10 

23 फदािघाट ५, ऩारडाॉडा ,ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 10 
24 गङ्टठी प्रसौनी ३, ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी ऩयासी 10 
25 गङ्टरङ्चयमा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी गङ्टरङ्चयमा-८, फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 10 
26 भोङ्झतऩङ्टय रठङ्टवा ङ्झडऩ फोङ्चयङ्ग, ठाकङ्ट यफाफा न.ऩा. ६ फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 20 
27 यङ्झनमाऩङ्टय १ ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 10 
28 यङ्झनमाऩङ्टय ५ क ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 10 
29 यङ्झनमाऩङ्टय ५ ि ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 10 
30 कङ्ट सङ्टभ ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसॊचाई प्रणारी, याङ्झद्ऱसोनायी फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 10 
31 काङ्झरका ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩआमोजना, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 10 
32 भोनेटोङ्चयॊग तथा ओऩेयेशनर वेरहरुको ङ्झनभािण कामि फाॉके/फङ्छदिमा 

ङ्ञजपरा 
रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके/फङ्छदिमा 8.92 

33 ऩयसयी गा.ङ्जव.स. ८ कटैमा गा.व.स.को प्राङ्गन , ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई 
प्रणारी, रुऩन्त्देही 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 

34 थङ्टभवा ङ्जऩऩयहवा ४,ङ्जऩऩयहवा गाउ, ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, 
रुऩन्त्देही 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 

35 थङ्टभवा ङ्जऩऩयहवा ५, ठङ्टरो थभङ्टवा, ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, 
रुऩन्त्देही 

रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 

36 फोगडी ४ हङ्छदि गाउॉ, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 
37 ङ्झतरोतभा १८ साङ्जवक ङ्झतकङ्ट री गड ७, वनकट्ट वजाय ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर 

ङ्झसॊचाई प्रणारी, रुऩन्त्देही 
रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 

38 फङ्टटवर उ.भ.न.ऩा. भोटीसय १ यानीगञ्ज, ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 
39 ऩकरी हवा ४, ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 10 
40 सङ्टनवौर ५, ङ्झभङ्झन वनकट्टी ,ङ्झडऩ ड्तङ्टव वेर ङ्झसॊचाइ प्रणारी रङ्टङ्ञम्फनी  10 
 रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश जम्भा   484 
1 नौयॊगा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩ आमोजना रारझाडी गा ऩा १ सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 20 
2 दङ्झरत फङ्ञस्त ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩ आमोजना शङ्टक्रापाटा न ऩा १२ सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 20 
3 ङ्झसता फङ्ञस्त ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर उऩ आमोजना ऩङ्ट न ऩा ९ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  20 
4 काङ्झरका अयङ्झनको ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर आमोजना ऩङ्ट न ऩा २ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  20 
5 अन्त्सङ्ट फभाि ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई आमोजना ऩङ्ट न ऩा १ सङ्टदूयऩङ्ञिभ  20 
6 फन्त्दा तार ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई उऩ आमोजना फेरौयी न ऩा २ सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 20 
7 प्रगङ्झत बङू्झभगत ङ्झसचाई आमोजना गोदावयी १० सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
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३.2.६) ब ङ्टङ्झभगत स्मारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई आमोजना, फ.उ.शी.नॊ. 30803133 
क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
8 धनगढीपाटा ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई मोजना कयैचा सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
9 अङ्ङऩूणि ज उ स डी गाउ धनगढी १२ सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
10 दङ्टगाि ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर ङ्झसचाई मोजना ए गाउ जङ्टगेडा सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
11 गीता ङ्झडऩ ड्तङ्टफवेर मोजङ्ङा जङ्टगेडा सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश जम्भा   220 

 ब ङ्टङ्झभगत स्मारो तथा ङ्झडऩ ड्तङ्टववेर ङ्झसॊचाई आमोजनाको जम्भा 1034 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
१ यतङ्टवािोरा ङ्झसॊचाइ मोजना च ङ्टराच ङ्टरी इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 100 
2 तार िकि  दोबाने ओढाये ङ्झसॊचाइ मोजना ऩङ्टवा भजङ्टवा ६ देङ्ञि ९ ईराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
३ श्रीिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोिे ६ इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
4 एकतप्ऩा होमाङ्ग ङ्जऩताम्वय ङ्झसॊचाइ मोजना एकतप्ऩा ८ ९ ईराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
५ होमाङ् िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना एकतऩा इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 50 
6 ङ्ञस्प्रङ्करय न प्र ङ्झस मोजना भाईभझङ्टवा 3 इराभ प्रदेश नॊ. १ इराभ 30 
७ ऩङ्टवािोरा साउन ेभङ्टरडाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना भाइऩोियी प्रदेश नॊ. १ इराभ 50 
8 ड्थाउये िोरा फ्माउयी ङ्झसॊचाइ मोजना, भहभाई (८६८ हे.) प्रदेश नॊ. १ इराभ 200.4 
९ फगैचे कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, पङ्ट एतप्ऩा १ ३ य ९ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
10 गैयीगाॊउ ङ्ञस्प्रॊकरय न.प्र.ङ्झस.मो. गोदक ५ य ६ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
११ ङ्झछऩङ्झछऩे ङ्झसचाइ मोजना गोिे १ य २ (१६६ हे.) प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
12 रम्पेवा ङ्झसङताऩे ङ्झसॊचाइ मोजना, गजङ्टयभङ्टङ्ञि ५ ६ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
१३ ङ्झगताङ्ग ङ्झसॊचाइ मोजना, भझङ्टवा प्रदेश नॊ. १ इराभ 50 
14 सेत ङ्टवा वेसी ङ्झसॊचाइ मोजना गोदेक १,२,३ प्रदेश नॊ. १ इराभ 10 
१५ भाङ्झथपरो डङ्टङ्गाहा ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्झडमा गाङ्जवस-५, उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 55 
16 धौयीटऩङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना याभऩङ्टय ठोङ्ञक्सरा १,२,३, उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 50 
१७ ङ्ञचरेिोरा भङ्टहान काभ्र ेङ्ञशियऩङ्टय ङ्झसॊचाई आमोजना चौदङ्ञण्ड-६, उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 40 
18 ङ्झगदेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, तऩेश्वोयी १ उदमऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 70 
१९ उत्तयी तावा ङ्झसॊचाइ मोजना कटायी ८,९ (२५०हे.) प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 90 
20 काङ्गभाङ्ग िोरा ङ्झसॊ.मो, भैनाभैनी ९ प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 10 
२१ ङ्झसवाइ िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टन्त्दयऩङ्टय १ देङ्ञि ९ प्रदेश नॊ. १ उदमऩङ्टय 70 
22 दसभङ्टये कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झस. न. ऩा.-०४, रुम्जाटाय ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 10 
२३ सनभती ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झस. न. ऩा.-०४, रुम्जाटाय ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 10 
24 साकरे िोरा सातदोफाटो तोयीफायी ङ्झतरहय ङ्झसॊचाइ मोजना, 

टायकेयाफायी ५,६,य ७, ओिरढङ्टॊगा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 20 

२५ फरौटे ङ्झतपकेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टनकोशी-०८, च्मानभ, ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 20 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
26 काफ्रेफेशी भङ्टहान गयी नौङ्झफसे ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसॊहदेवी ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 30 
२७ िानी िोरा भसाय गहते ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जवरन्त्दङ्ट ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 5 
28 झगये ऩङ्टछाय सेयावेसी (फगैचा) ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झरिङ्ट ३ ओिरढङ्टॊगा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 35 
२९ तौरी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झस. न. ऩा-०४, रुम्जाटाय प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 10 
30 हङ्चयवरे भासिोङ्चयमा वाहङ्टन डाडा चाऩाफोट न.प्र.ङ्झस.मो, वेतीनी ५,६ प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टॊगा 10 
३१ याभधाया ङ्झसॊचाइ ऩोियी ङ्झनभािण ङ्झसङ्जर्द्चयण ११ गैयीगाॉउ ओिरढङ्टङ्गा प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा 5 
32 ङ्झरिङ्ट ङ्झरफ्ट सेयावेसी ङ्झसॊचाइ मोजना नभिदेश्वय गाङ्जवस वडा नॊ. २ 

ओिरढङ्टङ्गा 
प्रदेश नॊ. १ ओिरढङ्टङ्गा 30 

३३ िोक्सेरी फेँसी ङ्झसचाइ मोजना हरेसी तङ्टवाच ङ्टङ ४ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 8 
34 जरुवा ऩानी ङ्झस.मो., ङ्ञचउयी डाडा २, िोटाङ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 8 
३५ कोपहे बाचिा ङ्झस.मो., यतन्त्छा ४, िोटाङ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 6 
36 ऩान्त्धाये ऩात्रे थोऩा ङ्झसॊ.मो, िापरे ८ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 5 
३७ ठङ्टरो कङ्ट रो सपरे न.प्र.ङ्झसॊ.मो, हरेसीत ङ्टवाच ङ्टङ-9 िोटाङ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
38 साकेरा गइयीटोर ऩोियी ङ्झसॊ.मो., यतनछा ६ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
३९ बारङ्ट िोरा ङ्झसम्रे िोरा वैतारभान ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदके्तर न.ऩा. १५ 

िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 30 

40 काभ्रिेोरा देङ्जवथान भङ्टहान कटहये कङ्ट रो ङ्ञचसाऩानी ४ िोटाङ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 
४१ ङ्झधप्रङ्टङ ङ्झसॊचाइ मोजना, टेम्भा 2,4,८ (३०५हे.), िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
42 ढोडेिोरा दोबाने िेत तङ्टरसे डाॉडा िेत ङ्झसचाइ मोजना, रुऩाकोट 

भझङ्टवागढी ३, फाम्राङ्ग, िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 

४३ भहाङ्झबय ङ्झसॊचाइ मोजना, सावाकटहये २ देङ्ञि ९ (५५हे.), िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
44 हयभा याई िेत कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्त्छा प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 
४५ फेङ्झरमा ङ्झसॊचाइ मोजना, यतन्त्छा ५ ७ ८ ९ (४५ हे.) प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
46 रप्से ऩञ्चभी ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचउयी डाॉडा १,२,५,६,८ (१०० हे.) प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 50 
४७ काभ्रिेोरा भङ्टहान फगैचा कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञचसाऩानी ३ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 
48 छेऩे िोरा िाते िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छदके्तर न.ऩा. ६ नेऩाि (३५० 

हे.), िोटाङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 40 

४९ चप्रेटी सप्रा जङ्टगेऩानी सङ्टम्तेर हङ्टङ्जकि ङ ङ्झसॊचाई केङ्जऩरासगढी ५ सदे्ऱश्वय प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 
50 तावा िोरा ऩरागेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झतभ ङ्जवताि (१२५ हे.) प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
५१ चदायादह ङ्झसॊचाइ मोजना, पेदी ५ (२५ हे.) प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 20 
52 ऩन्त्धेने िोरा ऩोियी ङ्झसचाई मोजना,डाडागाउ -५ िोटाङ्ग प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 8 
५३ कॊ िे िोरा ङ्झसचाई मोजना, फाङ्ञक्सरा - ९ िोटाङ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 10 
54 टङ्टवािोरा ङ्ञचरे ऩाइऩ ङ्झसॊ.मो, ङ्ञचरीगॊ ८ प्रदेश नॊ. १ िोटाङ्ग 8 
५५ तपरो ङ्जकस्ने ङ्झसॊचाइ मोजना गौयीगञ्ज झाऩा प्रदेश नॊ. १ झाऩा 10 
56 अदङ्टवा िोरा ङ्झसचाइ मोजना चकचकी, झाऩा प्रदेश नॊ. १ झाऩा 150 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
५७ एङ्जककृत ङ्झफङ्चयॊगिोरा रक्ष्भी,काकी,सङ्टब्फा-ङ्झगद्दे तथा ङ्झफताि ङ्झसॊचाइ 

उऩमोजना (११४४ हे.), फङ्टद्दशाङ्ञन्त्त १ य २, झाऩा 
प्रदेश नॊ. १ झाऩा 100 

58 ब ङ्टत्रङ्टङ्ग िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, देवीचौय, तोऩगाछी (२५० हे.) प्रदेश नॊ. १ झाऩा 10 
५९ तपरो याभचन्त्रे ङ्झसॊचाइ मोजना, िजङ्टयगाछी ८ प्रदेश नॊ. १ झाऩा 10 
60 कृष्णे िोरा फॉf ध ङ्झसॊचाइ मोजना, गौयादह ३,५,८,९ (९४८ हे.) प्रदेश नॊ. १ झाऩा 10 
६१ िङ्टम्जङ्टङ्गिोरा अरौंची ङ्झसॊचाइ उऩ-आमोजना, भेङ्चयङ्गदेन गा.ऩा.६ (नापफू 

३ देङ्ञि ९) ताप्रेजङ्टङ्ग 
प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ्ग 184 

62 ङ्जऩगङ्टवा ङ्झसके्र ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्ञजयीङ्ञिङ्ञम्त २०० हें तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 40 
६३ रम्फङ्ट च्माक्चे बञ्ज्माङ् सङ्टरनाभ ङ्झसॊचाइ मोजना राङ्झरगङ्टयाॉस ८ ९ १० 

तेह्रथङ्टभ 
प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 40 

64 यास्भान ेङ्झसॊचाई मोजना, पेदाऩ गा.ऩा.- २, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 
६५ डेयेिोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भेन्त्ड्णामेभ गा.ऩा.- ६, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 
66 फेङ्झसभा ङ्झसॊचाई मोजना, भेन्त्ड्णामेभ गा.ऩा.- 6, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 
६७ पापगङ्टनन्त्दे ङ्झसॊचाई मोजना, रारीगङ्टयाॉस न.ऩा.- ४, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 5 
68 भेघा ङ्झसॊचाई मोजना, रारीगङ्टयाॉस न.ऩा.- ८, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 
६९ केउयानी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, म्माङरङ्टङ्ग न.ऩा.- १०, तेह्रथङ्टभ प्रदेश नॊ. १ तेह्रथङ्टभ 10 
70 ऩङ्टन्त्थङ्टॊग िोरा ऩोिये ङ्झसॊचाइ मोजन ङ्झछन्त्ताङ्ग ८ धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 70 
७१ नभस्ते झयना ङ्झसॊचाइ मोजना १० ङ्जकरो ऺेर, धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 12 
72 आङराङी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तेङ्झरमा ५, ६, ७, ८, ९ धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 10 
७३ रक्ष्भी िोरा भङ्टहान रहयेवय ङ्झसॊचाइ मोजना रेगङ्टवा ४,६, ७ य ८ 

धनकङ्ट टा 
प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 10 

74 भहारक्ष्भी िोरा माङऩाङ ङ्झसॊचाइ मोजना अिौरे ङ्ञजतऩङ्टय धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 10 
७५ भहाभामा िोरा होरग्राङ्गे  ङ्झसॊ मो भहारक्ष्भी न ऩा ८ य ९, धनकङ्ट टा प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 10 
76 गोऩारऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झछन्त्ताॊग प्रदेश नॊ. १ धनकङ्ट टा 10 
७७ आन्त्गना तभोय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना , तङ्टम्फेवा-१ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
78 तङ्टङ्झनफोटे ङ्झसङ्चयशे ऩोियी ङ्झसॊचाई मोजना, माॊग्वायक-५ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 5 
७९ आकाशे ऩोियी ङ्झसॊचाई मोजना, माॊग्नाभ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 5 
80 गोहोये कङ्ट सङ्टभे राङ्झभफगय ङ्झसॊचाई मोजना, तङ्टम्फेवा-२ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 15 
८१ ङ्जपङ्छदभ ङ्झसॊचाई मोजना , ङ्जपङ्छदभ न. ऩा. -१ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
82 बोरे कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जहङ्झरहाॊग-७ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
८३ ङ्झसफङ्टवा सेजेऩा पेफदीन ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जपङ्छदभ-१० प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
84 तारफाङ्जट सावा िोरा ङ्झसॊचाई मोजना , तङ्टम्फेवा-१ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
८५ ङ्झनरेदोबान ओगेम्फा इन्त्साफा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसङ्छदन-२,३,४ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
86 रङ्टवापङ्ट  िोरा फोटीफोटे बदौये ऩाऩङ्टनदेन ङ्झसॊचाई मोजना, पारेरङ्टॊग 

ऩाॉचथय 
प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
८७ भहभ कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना, पापगङ्टनन्त्द -६ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
88 फहादङ्टय ङ्झसॊह ङ्झसॊचाई मोजना , इभफङ्टॊग पापगङ्टनन्त्द ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
८९ िॊग िोरा फाफङ्टॊग ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जपङ्छदभ -१०,११ ऩाॉचथय प्रदेश नॊ. १ ऩाॉचथय 10 
90 अरुण दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, जयामोटाय ५, हार अरुण गाउऩाङ्झरका 

७ बोजऩङ्टय 
प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 8 

९१ भहाबीय ङ्झसचाइ मोजना तङ्टङ्गेछा ७ य ८ बोजऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 47 
92 निङ्टवािोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, साभऩाङ ५, ८ य देउयारी १,६,४ (२०० 

हे) 
प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 11.1 

९३ जरकङ्ट नी कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, माङ्गऩाङ्ग ७ (३८ हे.) प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 13.5 
94 ठाडो िोरा वटाये न.प्र.ङ्झसॊ.मो, माॊगऩाॊग ७, प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 5 
९५ हॊग्रामो िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, जयामोटाय ५ ङ्झसके्रटाय (१७० हे.) प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय 63 
96 वतासे पोहोया न.प्र.ङ्झसॊ.मो, माकङ्ट -५, बोजऩङ्टय ८हे. प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय  5 
९७ भञ्चङ्टश्री कृषक सभङ्टह न.प्र.ङ्झसॊ.मो., थऩङ्टिडाॉडा, बोजऩङ्टय प्रदेश नॊ. १ बोजऩङ्टय  6 
98 ङ्झससौरी फेतना ङ्झस मो फेरफायी न ऩा ०४ भोयङ प्रदेश नॊ. १ भोयङ 50 
९९ थोऩा ङ्झसॊचाइ, जाते ४ य ५ प्रदेश नॊ. १ भोयङ 10 
100 ङ्झसङ्जर्द्िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, फाहूनडाॊगी (१७०० हे.) प्रदेश नॊ. १ भोयङ 10 
१०१ ऩचऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, दवेसा ६ प्रदेश नॊ. १ भोयङ 50 
102 िदभ जङ्टडी ङ्झसॊचाइ, इन्त्रऩङ्टय वङ्झनगाभा प्रदेश नॊ. १ भोयङ 50 
१०३ फाघािोरा ऩङ्टरङ्टङ ङ्झसॊचाइ आमोजना भादी ५, सॊिङ्टवासबा प्रदेश नॊ. १ सॊिङ्टवासबा 40 
104 सेया सेउती भङ्टर कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, धयान २३ ऩानवायी (३०८ 

हे.), सङ्टनसयी 
प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 165 

१०५ फौकाचाऩ फाॉध तथा ऩैनी ङ्झसॊचाइ मोजना, इटहयी (१०० हे.), सङ्टनसयी प्रदेश नॊ. १ सङ्टनसयी 10 
106 ङ्झरिेऩ न.प्र.ङ्झस.मो., रोङ्ञिभ,सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 10 
१०७ पङ्ट रवती िोरा ङ्झस.मो. , छेस्काभ , सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 30 
108 बमािङ्ग िोरा जङ्टवङ्ट ३ वाट जङ्टवङ्ट ९ ङ्झसॊ.मो., सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 10 
१०९ ढधाने िहये भङ्टहान ङ्झसॊ.मो., चौरािकि  १,२,३,सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 30 
110 फिङ्टििोरा राम्ऩाते ङ्झसॊचाइ मोजना भङ्टम्री (५० हें) सोरङ्टिङ्टम्वङ्ट प्रदेश नॊ. १ सोरङ्टिङ्टम्वङ्ट 30 
१११ बारङ्टिोरा ङ्झस.मो., सोरुङ्गसोता १ (१८हे.) प्रदेश नॊ. १ 10 
112 भाथीरो ङ्ञचमावायी ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, बराम डाॉडा ३ प्रदेश नॊ. १ 10 
११३ याजघाट इटहया यातेहोरी ङ्झसॊचाई मोजना, याजगढ य इटहया (२०७ 

हे.) 
प्रदेश नॊ. १ 50 

114 कटङ्टवार कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना कोट १ २(४० हे.) प्रदेश नॊ. १ 16 
 प्रदेश नॊ. १ जम्भा   3089 
1 ङ्जवभरा वेरौती वगभङ्टही ङ्झसॊचाइ मोजना धनौजी, इटहवाि (४०० हे.) प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 150 
2 जपराद ङ्झसॊचाइ मोजना, गोऩारऩङ्टय (३६० हे.) प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 40 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
3 चायनाथ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झछहत्तय ङ्झफघा, चायनाथ न.ऩा. प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 100 
4 यात ङ्ट िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फेंगाडावय, रारगढ (६०० हे.) प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 40 
5 तपरो गोदाय ङ्झसचाइ मोजना ङ्ञचसाऩानी २ धनङ्टषा प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 40 
6 ङ्झफग्ही गजयीमा कन्त्चनफन ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसनङ्टयजोडा १ देङ्ञि ९ 

(१०७७ हे.) 
प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 40 

7 ङ्झसॊग्माही ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩचहयवा य सोनीगाभा (६०० हे.) प्रदेश नॊ. 2 धनङ्टषा 50 
8 वेिवया ङ्झसॊचाइ मोजना जगयनाथऩङ्टय प्रदेश नॊ. 2 ऩसाि 100 
9 चयिवा ङ्झसॊचाइ मोजना, भहङ्टवन (३६० हे.) प्रदेश नॊ. 2 ऩसाि 300 
10 दोहय ङ्झसॊचाई मोजना, याभऩङ्टवाि (३२५ हे.) प्रदेश नॊ. 2 फाया 100 
11 जभङ्टनी िोरा प्रताऩऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना िोऩवा वाया प्रदेश नॊ. 2 फाया 100 
12 ङ्झफगही ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जऩगौना (२००० हे.) प्रदेश नॊ. 2 भहोत्तयी 80 
13 बकङ्ट वा ङ्झसॊचाइ मोजना, अकोरवा फैयीमा डङ्टभङ्चयमा (४०० हे.) प्रदेश नॊ. 2 यौतहट 190 
14 ङ्जवहङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना, फरानऩट्टी यामऩङ्टय सद्ऱयी प्रदेश नॊ. 2 सद्ऱयी 50 
15 ऩाॊङ्ञच ङ्झसॊचाई मोजना, अनािहा, फनौरी (६५० हे.) प्रदेश नॊ. 2 सद्ऱयी 50 
16 सोयभ ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसभया बगवतीऩङ्टय (२७० हे.) प्रदेश नॊ. 2 सरािही 50 
17 िोकना नदी ङ्झसॊचाइ मोजना, बङ्ञक्तऩङ्टय, इश्वयऩङ्टय, फफयगञ्ज य चन्त्रनगय 

(२७० हे.) 
प्रदेश नॊ. 2 सरािही 90 

18 भङ्झरङ्झनमा ङ्झसॊचाई मोजना हङ्चयऩङ्टय (३९० हे.) प्रदेश नॊ. 2 सरािही 50 
19 गेरुका िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, फफयगञ्ज (३८७ हे) प्रदेश नॊ. 2 सरािही 80 
20 एकादशी ङ्झसॊचाई मोजना याभनगय, छटौर, (१३०० हे.) प्रदेश नॊ. 2 सरािही 50 
21 फरान ङ्झसॊचाइ मोजना, भरहङ्झनमा य भौवाही (२१० हे) प्रदेश नॊ. 2 ङ्झसयहा 50 
22 कटङ्झनमा धाय ङ्झसॊचाई मोजना, वङ्चयमायऩट्ट १ देङ्ञि ९ (४०० हे.), प्रदेश नॊ. 2 ङ्झसयहा 50 
23 भैनावती ङ्झसॊचाइ मोजना, देवीऩ ङ्टय ऩानवायी प्रदेश नॊ. 2 ङ्झसयहा 100 
24 उत्तयामणी ङ्झसॊचाइ मोजना कभरा फडहयाभार ङ्झसयहा प्रदेश नॊ. 2 ङ्झसयहा 100 
25 जभङ्टनी कटाहाॉ ङ्झसॊचाई मोजना, फहङ्टअफाि (२००० हे.) प्रदेश नॊ. 2 200 
26 ढोरफज्जा प्रगाना ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्झसहफाि (३७५ हे.) प्रदेश नॊ. 2 100 
 प्रदेश नॊ. २ जम्भा   2350 
1 ढङ्टङ्गानाफेसी ङ्झसॊचाइ मोजना नाॊगरेबाये, शॊिायाऩ ङ्टय-१ (४० हे.) 

काठभाण्डौ 
फागभती काठभाण्डौ 50 

2 भहेिेत ङ्झसॊचाइ ऩोियी शॊियाऩङ्टय-१ (४ हे.) काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ 20 
3 भबाये ङ्झसॊचाइ ऩोियी बाये, शॊियाऩङ्टय-१ (३.५ हे.) काठभाण्डौ फागभती काठभाण्डौ 17.5 
4 ऩाट्न ेिोरा च्माङ्झसङिकि  ऩटगाउ वेशी ङ्झसॊचाइ मोजना, चाङ्झसङिकि  

(४१ हे.) 
फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 50 

5 तीन सम फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना ऩाॉचिार ११ काभ्र े फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 40 
6 सङ्टॉग ङ्टये जभटे ङ्झसॊचाइ मोजना यङ्झफवऩी १ काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 40 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
7 जोङ्झगटाय न.प्र.ङ्झसॊ.मो, चादेनी भन्त्डन-५, काभ्र े२०हे. फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 20 
8 कभरा भाई ङ्झसॊ.मो, धङ्टङ्झरिेर न.ऩा ६, काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 10 
9 ऩस्तयी भकैटाय ङ्झरफ्ट ङ्झस.मोजना, ऩनौती - १३, काबेे॒ फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 20 
10 चाॉिङ्टवेसी नमाॉ वस्ती स्प्रीकॊ रय ङ्झस.मो, धङ्टङ्झरिेर न.ऩा. ६ फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 20 
11 दोबानटाय ङ्झसॊचाइ मोजना भादनकङ्ट डायी ६, ४, काभ्रऩेरान्त्चोक फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 15 
12 नाऩीऩोियी कपरेयी वेशी ङ्झस.मो., नभोफङ्टर्द् न.ऩा.२ काभ्र े फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 10 
13 िहये ऩाॊग ङ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, िहयेऩाॊग ङ्ट (१५० हे) फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 80 
14 आङ्झसिोरा सविझाङ ङ्झसॊचाइ मोजना नमाॉगाउॉ ७ ९ फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 50 
15 इन्त्दायाफती ङ्झरपट ङ्झस.मो., कङ्ट न्त्तावेशी (२०हे.) फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 20 
16 ताकेपाॉट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कासीिन्त्ड १५ फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 5 
17 भेच्छे बोज्मािगॊ वेशी योशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ,भेच्छे २ फागभती काभ्रऩेरान्त्चोक 5 
18 भङ्टगई ङ्झसॊचाइ मोजना, भाडी ङ्ञचतवन फागभती ङ्ञचतवन 300.5 
19 फडगाॊउ ङ्जऩऩया ङ्झसॊचाइ मोजना (२०० हे.), िैयहनी फागभती ङ्ञचतवन 25 
20 घटे्टिोरा ङ्झसचाइ मोजना भागाऩौवा दोरिा फागभती दोरिा 20 
21 ब ङ्टरुॉगा िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, पस्कङ्ट  १-७, ९ दोरिा फागभती दोरिा 60 
22 ङ्झभपती िोरा कोर ढङ्टॊगा ङ्झसचाई मोजना, भेरङ्टॊग ७ दोरिा फागभती दोरिा 25 
23 ङ्झसभको धाया ङ्झसचाई मोजना, भेरङ्टॊग १,२ दोरिा फागभती दोरिा 10 
24 काटाकङ्ट टी ओियऩौवा ङ्झसचाई मोजना, काटाकङ्ट टी ४,५,६,७ (१०० 

हे.) 
फागभती दोरिा 25 

25 जरऩाश्वयी ङ्झसॊ.मो, शैरङ्टगेश्वय ६ फागभती दोरिा 10 
26 इङ्झफथान यावा िोरा सङ्टयी ५ फागभती दोरिा 25 
27 सादङ्टय िोरा ङ्झसॊ.मो., सङ्टयी ५ य ७ फागभती दोरिा 25 
28 ढङ्टॊगा कङ्जप डाॉडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, नीरकण्ठ न.ऩा. ७ फागभती धाङ्छदङ 25 
29 बैसेगाडा देवीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., वेनीघाट ७ कटङ्टन्त्जे फागभती धाङ्छदङ 25 
30 ङ्चयचोकटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, फेङ्झनघाट योयाङ्गगा ऩा. ३ फागभती धाङ्छदङ 10 
31 डड्दाचौय ऩोियी ङ्झसॊचाइ मोजना नराङ्ग ६ अचिरे धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ 10 
32 धौिोरा ढावे फङ्टढीचौय ङ्झसॊचाइ मोजना नीरकण्ठ ९ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 25 
33 बमािङ्ग ब ङ्टरुङ्ग िोरा कङ्ट नािेत यैरे ङ्झसॊचाइ मोजना कटङ्टन्त्जे १ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 20 
34 धनै भङ्टरिकि  गैयीिकि  धैयेनी ङ्झसुंचाइ मोजा, तसकि  १ ७ ९ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 20 
35 ऩोियीटाय ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्ट म्ऩङ्टय ६ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 20 
36 ङ्जऩऩरटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना कङ्ट म्ऩङ्टय ७ धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 20 
37 बोरे िोरा िङ्टऩाि िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, नीरकण्ठ 13, धाङ्छदङ फागभती धाङ्छदङ्ग 10 
38 तपरोफेशी ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झनरकण्ठ ४ य ७ धादीङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 10 
39 ङ्झरशङ्टरी नदी केउङ्चयनीटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई आमोजना, गपछी गा.ऩा.धाङ्छदङ्ग फागभती धाङ्छदङ्ग 20 
40 ङ्ञजन्त्दाङ ङ्झसॊचाइ मोजना, फेतीनी १,३ नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 60 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
41 कारोढङ्टङ्गा गैयीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना थप्रके ३ (९२ हें) नङ्टवाकोट फागभती नङ्टवाकोट 25 
42 भाझीटाय फङ्टङफङ्टङे फेरजगाय ङ्झसॊचाइ मोजना, तारुका १ देङ्ञि ५ (९० 

हे.) 
फागभती नङ्टवाकोट 100 

43 चनौटेपाट ङ्झसॊ.मो., तङ्टप्चे ४ फागभती नङ्टवाकोट 20 
44 नेऩारटाय थो.ङ्झसॊ.मो. ङ्ञजङ्झरङ १ (१०हे.) फागभती नङ्टवाकोट 25 
45 धनौिोरा भङ्टहान गयी भदानऩङ्टय २-६, भदानऩङ्टय (२०० हे.) फागभती नङ्टवाकोट 30 
46 घटे्ट िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टमिङ्जवनामक - ८, बक्तऩङ्टय फागभती बक्तऩङ्टय 50 
47 योशी िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, कटङ्टन्त्जे ४, ५ फागभती बक्तऩङ्टय 20 
48 ङ्झडपरीऩङ्टय ङ्झसॊचाइ मोजना हाडीिोरा ९ भकवानऩङ्टय फागभती भकवानऩङ्टय 20 
49 फयौरी अचिरे ङ्झसॊचाइ मोजना, हनािभाढी ५ (४० हे.) फागभती भकवानऩङ्टय 60 
50 कङ्ट भजोय ङ्झसॊचाइ मोजना, याईगाॉउ ९ फागभती भकवानऩङ्टय 50 
51 वङ्टर्द् ङ्झसभात ङ्झसॊचाइ मोजना छङ्झतवन ७ (१०० हे.) फागभती भकवानऩङ्टय 30 
52 बोरे ङ्झसॊचाइ मोजना धैवङ्टङ्ग २ यसङ्टवा फागभती यसङ्टवा 20 
53 राभासोङ्झत कङ्ट डे ढाडे ङ्झसॊद्बाइ मोजना बोरे ८ धैवङ्टङ्ग २ य रहयेऩौवा २ 

यसङ्टवा 
फागभती यसङ्टवा 10 

54 भचेत िोरा ङ्झसॊ.मो, मासाि ९ य बोरे २ य ३ फागभती यसङ्टवा 20 
55 काप्रिेोरा भङ्टहान वनङ्टवा चौकीटाय थोऩा ङ्झसॊ. रहयेऩौवा ३ (२१हे.) फागभती यसङ्टवा 20 
56 शङ्टब ङ्झफहानी थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना, बोरे ९ (१०हे.) फागभती यसङ्टवा 20 
57 धोफीिोरो भङ्टहानगयी तारुके फेरचौय थो.ङ्झसॊ.मो., धैवङ्टङ्ग २ (२६हे.) फागभती यसङ्टवा 20 
58 डाडाघये ऩशङ्टऩती िोरा थो.ङ्झसॊ.मो. रहयेऩौवा २, (२५हे.) फागभती यसङ्टवा 20 
59 फडहये थो.ङ्झसॊ.मो., बोरे ७ (१०हे.) फागभती यसङ्टवा 20 
60 ग्माम्नदाने डाॉडा गाॉउ थोऩा ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे ८, (१५हे) फागभती यसङ्टवा 20 
61 बदौये ङ्झसॊ.मो, बोरे ८ य ९ फागभती यसङ्टवा 20 
62 भान्त्से िोरा भूहान गयी ठूरो बोरे ङ्झसॊचाइ मोजना बोरे फागभती यसङ्टवा 30 
63 ऩङ्टङ्गिोरा भन्त्दङ्टचेत ङ्झसॊचाइ मोजना, सयभथरी (६५ हे.) फागभती यसङ्टवा 50 
64 ताभाकोशी ङ्झसॊचाइ मोजना गेरङ्टशाजङ्टजाय ७ याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 100 
65 ङ्छदभी आॉऩफोटे गङ्जहयो ङ्झसॊचाई मोजना,ङ्छदभीऩोियी,सङ्टनाऩाङ्झत याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 20 
66 रप्सेिोरा फेङ्झसटोर ङ्झसॊचाई मोजना,िाडादेवी ९ , याभेछाऩ फागभती याभेछाऩ 20 
67 पऩङ्टि िोरा चण्डीथान ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, पऩङ्टि ६ गोकङ्ट रगॊगा गा.ऩा., 

याभेछाऩ 
फागभती याभेछाऩ 60 

68 याजकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जटकाबैयव २ रङ्झरतऩङ्टय फागभती रङ्झरतऩङ्टय 60 
69 बन्त्सायी ङ्झसॊचाइ मोजना, कामिङ्जवनामक ११ फागभती रङ्झरतऩङ्टय 30 
70 फाह्रङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना फाह्रवसे १ २ ४ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 20 
71 ङ्झनन्त्जेर ङ्झसॊचाइ मोजना ठङ्टरो धाङ्छदङ २, ४ ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 35 
72 चौयी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना अत्तयऩङ्टय १ देङ्ञि ७ (६० हे) ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 80 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
73 ङ्झसभचचौय भङ्टहान धोङ्झफिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना साॉगाचोकगढी चौताया 

न.ऩा.१ 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 4 

74 भाॉिा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, भाॉिा फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 14 
75 टेकनऩङ्टय तौथरी ङ्झसॊचाइ मोजना, टेकनऩङ्टय य तौथरी (२२५ हे.) फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 35 
76 ड्णारी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, गोपछे १ फागभती ङ्झसन्त्धङ्टऩापचोक 35 
77 चदहा ङ्झस.मो फाराजोय ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 40 
78 डङ्टण्डङ्टय फाॉध बई िोय बञ्ज्माङ हङ्टदै ङ्झसवारम सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना (२० 

हे.) फाहङ्टन ङ्झतपऩङ्टङ्ग ३ ङ्झसन्त्धङ्टरी 
फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 40 

79 कभराभाइ ङ्झसॊचाइ मोजना फाघभाया १० ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 40 
80 ङ्झतताकङ्ट ना सारघायी ङ्झसॊ.मो., दङ्टधौरी ९, ङ्झसन्त्धङ्टरी फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 20 
81 गङ्टठ फजाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, झागाझोरी यातभाटा फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 20 
82 चदाहा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, तीन ऩाटन २ ङ्झबभस्थान फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 20 
83 वाग्भती वजायभाया ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्जऩऩरभाडी १ देङ्ञि ९ फागभती ङ्झसन्त्धङ्टरी 40 
84 ङ्झसम्िोरा ङ्जऩऩर डाॉडा ङ्झसॊ.मो, डाॉडा िकि  ८ फागभती  20 
85 ङ्झसतर साभङ्टदामीक ङ्झस.मो. (१८हे.) फागभती  15 
86 सङ्टनकोशी ङ्झसतवा पाॊट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना फागभती  50 
87 याजऩानी पाॉट टायफस्ती न.प्र.ङ्झसॊ.मो., ि.न.ऩा ५ फागभती  20 
88 घङ्टभाउन ेचैनऩङ्टय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, ङ्झसतरऩाटी २ फागभती  20 
89 भङ्टक्ऩाटाय सङ्टनकोशी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. फागभती  20 
90 ऩाङ्ञिऩङ्टर ङ्झसॊ.मो, ङ्झब.न.ऩा.३ फागभती  16 
91 राम्चे आहार ङ्झस.ऩोियी सॊयऺण भहागा १ फागभती  20 
 फागभती प्रदेश जम्भा   2887 
1 फाङ्छदििोरा भङ्टग्रफेेशी ङ्झसॊचाई मोजना, भादी गा.ऩा.-०९, कास्की गण्डकी कास्की 170 
2 सङ्टयौङ्छदिोरा पाॉट ङ्झसॊचाई मोजना, ऩोिया भ.न.ऩा. २३, कास्की गण्डकी कास्की 20 
3 सादॊिोरा ङ्झसॊचाई मोजना, भाछाऩङ्टच्छे्र गा.ऩा. २, कास्की गण्डकी कास्की 100 
4 टायफेशी ङ्झसॊचाई मोजना, भाछाऩङ्टच्छे्र गा.ऩा. २, कास्की गण्डकी कास्की 100 
5 ियीिोरा चाऩाकोट ङ्झसॊचाई मोजना, कास्की गण्डकी कास्की 5 
6 नगयी ङ्झस. मो., ऩोिया भ.न.ऩा.कास्की गण्डकी कास्की 20 
7 पङ्ट सेिोरा याम्दीपाॉट ङ्झसॊचाई मोजना, कास्की गण्डकी कास्की 20 
8 िापटेिोरा टकन्त्जाटाय ङ्झसॊचाई मोजना, भादी -०२, कास्की गण्डकी कास्की 5 
9 ठङ्टरोिोरा ङ्झसॊचाई मोजना, कास्की गण्डकी कास्की 5 
10 बगवतीटाय ङ्झस. मो. भादी गा.ऩा. १३, कास्की गण्डकी कास्की 5 
11 बोटेिोरा चाऩाकोट ङ्झस. मो., ऩोिया भ.न.ऩा. २३, कास्की गण्डकी कास्की 5 
12 कास्की रुऩागाऊ रॊकेडाडा जरासमूक्त आमोजना, कास्की गण्डकी कास्की 20 
13 िापटे िोरा ङ्झसचाई मोजना रुऩा ४, कास्की गण्डकी कास्की 30 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
14 गङ्टहे िोरा सजङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना, बीभसेन गा.ऩा. तान्त्राङ्ग, गोयिा गण्डकी गोयिा 5 
15 टायीपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झबभसेन गाउॉऩाङ्झरका ३ गोयिा गण्डकी गोयिा 40 
16 धवादी िोरा टायीिेत ङ्झसचाइ मोजना, गण्डकी गा.ऩा. -०८, 

घ्मापचोक, गोयिा 
गण्डकी गोयिा 5 

17 ङ्ञझभर डाॉडा ङ्झसॊचाइ मोजना, (२६ हे.), ङ्झसयानचोक गा.ऩा. गोयिा गण्डकी गोयिा 5 
18 घ्मापचोक ङ्जवताि ङ्झसॊचाइ मोजना (३० हे.), गण्डकी गा.ऩा. -०९, 

घ्मापचोक , गोयिा 
गण्डकी गोयिा 5 

19 ऩाॉच सम टायी ङ्झसॊचाई मोजना, ऩा.न.ऩा. ०३, गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
20 दयौदी भाउसङ्टरी ढोडेनी ङ्झसॊचाई मोजना, अङ्ञजयकोट-०४, धोधेनी, गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
21 राभोकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना (िाय िोरा फाट), ऩा.न.ऩा. ०९, गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
22 दोबानफेशी राभफगय ङ्झसॊचाई मोजना,फायऩाक सङ्टङ्झरकोट-०५, गोयिा गण्डकी गोयिा 20 
23 चोयकाटेटाय ङ्झरफ्ट सी,मो., ङ्झसयानचोक गा.ऩा, छोप्राक, गोयिा गण्डकी गोयिा 15 
24 धङ्टवाकोट सी.मो., ऩा.न.ऩा. ९, गोयिा गण्डकी गोयिा 15 
25 वडहये िोरा ङ्झतम्रे िेत सी.मो., ऩारङ्टन्त्ग्ताय न.ऩा. ४, गाइिङ्टय, गोयिा गण्डकी गोयिा 15 
26 पेत्त्तय पाॉट ङ्ञस्प्रन्त्कर सी. मो. , घ्मापचोक ८, गण्डकी गा.ऩा, गोयिा गण्डकी गोयिा 10 
27 अम्फोटे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना (११हे.), गण्डकी गा.ऩा, घ्मारचोक , 

गोयिा 
गण्डकी गोयिा 20 

28 ङ्झसम्रेपाॉट माॊगकोट पाॉट ङ्झरफ्ट न.प्र.सी.मो., देउयारी ७, गोयिा गण्डकी गोयिा 5 
29 ङ्झनवेर पाॉट गोरान्त्ची ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो, ङ्झबभसेन थाऩा गाॉउऩाङ्झरका वडा 

नॊ.1 गोयिा 
गण्डकी गोयिा 60 

30 ङ्जऩऩरटाय ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्जऩऩरटाय, ङ्चयङ्झसॊग गा.ऩा.-५, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 100 
31 साङ्गे ऩतेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, (१२५ हें) ब्मास न.ऩा. ५, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 20 
32 शेया फयािफोटे ङ्झसॊचाइ मोजना, (४२ हें ) बानङ्ट न.ऩा. ९, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 20 
33 शेया कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, (२० हें ) बानङ्ट न.ऩा. २, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 10 
34 सङ्टयौदी गनऩतेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, (२५० हें), शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा. 

तनहङ्टॉ 
गण्डकी तनहङ्टॉ 10 

35 ङ्ञजङ्छद िोरा फाॉध ङ्झबभाद ४ तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 10 
36 कोरऩाटा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, फङ्ञन्त्दऩङ्टय ३, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
37 बट्टफायी छहया ङ्झसॊचाई मोजना, बानङ्टभङ्झत 6, ङ्झबभाद न.ऩा. तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
38 माम्दी िोरा चाभटाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, ब्मास न.ऩा. ५, तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
39 छाॊग ऩाटन ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, छाॊग म्माग्दे गा.ऩा. तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
40 ऩधेया िेत ङ्झसचाइ मोजना ङ्झबभाद १ तनहङ्ट गण्डकी तनहङ्टॉ 5 
41 पाॉउदीिोरा यहभा ड्दाभ ङ्झनभाणि मोजना, बानङ्ट ३ य ८ तनहङ्टॉ गण्डकी तनहङ्टॉ 30 
42 भचेडीटाय ङ्झसचाई मोजना, ङ्झभथङ्टकयभ १, भचेडी (१३० हे.), 

नवरऩयासी (फ.सङ्ट.ऩू.) 
गण्डकी नवरऩङ्टय  200 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
43 ऩथ्थयिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना देउयारी ५, हङ्टप्सेकोट-०१, नवरऩयासी 

(फ.सङ्ट.ऩू.) 
गण्डकी नवरऩङ्टय  50 

44 अग्मौरी ङ्झगरुफायी ङ्झसॊचाइ मोजना देउयारी-अग्मौरी कावासोती 
नवरऩयासी 

गण्डकी नवरऩङ्टय  100 

45 उपटी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना नायामणी नवरऩयासी गण्डकी नवरऩङ्टय  63 
46 ठूरो टाॉडी न.प्र.ङ्झस.मो दङ्टम्कीवास ६, ङ्जवनमी ङ्झरवेणी-०१, नवरऩयासी 

(फ.सङ्ट.ऩू.) 
गण्डकी नवरऩङ्टय  10 

47 ऩथ्थय िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩाङ ३ ६ ७ ( १५० हे ) कङ्ट .न.ऩा.-१, 
ऩफित 

गण्डकी ऩफित 30 

48 अधेयी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्ञशरजा ४ बोटेडाॉडा (२८ हे ) जरजरा-
६, ऩफित 

गण्डकी ऩफित 15 

49 िहयेिोरा ङ्झसयानको कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट श्भा न.ऩा. १,२ ऩवित गण्डकी ऩफित 50 
50 दयगाडे धाहा िेत वासकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, धाइङ्चयङ्ग ७ य २ जरजरा-

७, धाइङ्चयङ, ऩफित 
गण्डकी ऩफित 50 

51 टकराकटाय ङ्झसॊचाइ मोजना टकराक (५५ हे.), ऩैमू -१, २ ऩफित गण्डकी ऩफित 30 
52 घनघन ेजैङ्जवये ङ्झसॊचाइ मोजना, हङ्टवास (३२ हे.), ऩैमू-६, ऩफित गण्डकी ऩफित 20 
53 भपराज ङ्झसॊचाई मोजना, बेडाफायी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाझपाॉट य फाॉसिकि  

(४२० हे.),जरजरा- १,२,3, ऩफित 
गण्डकी ऩफित 20 

54 कनािस यागनास ङ्झसॊचाइ मोजना, प.न.ऩा-११, ऩाङयाङ, ऩफित गण्डकी ऩफित 50 
55 साङ्झरजा न.प्र.ङ्झसॊचाइ मोजना, (१०हे.), जरजरा-६, साङ्झरजा, ऩफित गण्डकी ऩफित 15 
56 अम्फोटे िोरा न.प्र.ङ्झस.मो, (७हे.), भोदी-२, देउऩङ्टय, ऩफित गण्डकी ऩफित 15 
57 दङ्टङ्जङद िोरा ङ्जऩप्रे ऩचासे ठङ्टरो कङ्ट रो यानीऩानी ९ ङ्झफहादी-३, ऩफित गण्डकी ऩफित 25 
58 जये ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट श्भा न.ऩा. ०८ च ङ्टवा (तपरो च ङ्टवा) (२५ 

हे), ऩवित 
गण्डकी ऩफित 15 

59 भोदी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्ट श्भा न.ऩा. ०८ फौय (५ हेक्टय), ऩवित गण्डकी ऩफित 15 
60 चौयी िोरा ज्मूयेनी धङ्टसेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, जैङ्झभङ्झन न ऩा 8 ङ्झछस्ती 

फाग्रङ्टङ्ग 
गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 60 

61 बङू्झतमा िोरा भाच फगय ङ्झसॊचाइ मोजना, गपकोट न ऩा ५, हङ्चयचौय 
बैसे, फाग्रङ्टङ्ग 

गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 40 

62 काठे िोरा िहये फमानव्वे गहते ङ्झसॊचाइ मोजना फा.न.ऩा. ५ फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 10 
63 हङ्चयचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, गपकोट न ऩा ६, हङ्चयचौय फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 20 
64 डाङ्गे िोरा डोठे ऩाटा ङ्जऩडापना ङ्झसॊचाइ मोजना, काठेिोरा गा.ऩा. ८, 

रेिानी, फाग्रङ्टङ्ग 
गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 30 

65 उऩपरो रभङ्जहपाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, गपकोट न.ऩा., हङ्जटमा, फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 20 
66 भहबीय ङ्झसॊचाइ मोजना (१०० हे.), ङ्झनसी िोरा गा.ऩा. ३, फोहोयागाउ, 

फाग्रङ्टङ्ग 
गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 20 

67 गङ्टवािोरा ओिेनी ङ्झसॊचाइ मोजना, धम्जा १ फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 10 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
68 प्माङ िोरा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., अङ्झधकायीचौक, ढोयऩाटन न ऩा, फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 50 
69 फरघास ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, गैयावायी दङ्झरिङ्ग, फङ्झडगाड गा ऩा १०, फाग्रङ्टङ्ग गण्डकी फाग्रङ्टङ्ग 50 
70 नाय ङ्झसॊचाइ मोजना, नापाि ब ङ्टङ्झभ गा.ऩा. १, भनाङ गण्डकी भनाङ 100 
71 हङ्टम्डे ङ्झसॊचाइ मोजना, भनाॊग ङ्झनस्माॊग गा.ऩा ४, भनाङ गण्डकी भनाङ 70 
72 क्मोचा ङ्झसॊचाइ मोजना, ताचेवगयछाऩ ३ (१०हे.), नासो गा.ऩा ८, 

भनाङ 
गण्डकी भनाङ 40 

73 आकाि ङ्झसॊचाइ मोजना छोसेय ७ रोभान्त्थाङ २ भङ्टस्ताङ गण्डकी भङ्टस्ताङ 20 
74 सङ्टयिाङ्ग ङ्झस.मो, रोघेकय दाभोदयकङ्ट ण्ड ४ सङ्टयिाङ्ग भङ्टस्ताङ गण्डकी भङ्टस्ताङ 10 
75 उऩपरो घाॉसा ङ्झसॊचाइ मोजना, थासाङ ४ रेते, भङ्टस्ताङ गण्डकी भङ्टस्ताङ 20 
76 तागॊरङ्टगॊ कङ्ट न्त्जो स्प्रीगॊकरय ङ्झसॊमो, कङ्ट न्त्जो गा.ङ्जव.स. थासाङ ५ भङ्टस्ताङ गण्डकी भङ्टस्ताङ 200 
77 घटे्टिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भॊगरा गा.ऩा., कङ्ट हङ्टॉ, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 5 
78 कोटिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, धौराङ्झगयी गा.ऩा. ७, ताकभ, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 5 
79 दङ्टिङ्ट फेशी ङ्झसॊचाइ मोजना, भाङ्झरका गा.ऩा., दयफाङ, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 30 
80 नेवाये िोरा ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झसभरचौय, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 10 
81 फारभ िोरा ङ्झसॊचाई मोजना फे.न.ऩ.१३, म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 20 
82 अग्रीिेत सी.मो., फेनी न.ऩा. म्माग्दी गण्डकी म्माग्दी 10 
83 अरैचेपाॉट ङ्झसॊचाई मोजना,अचेरेफोट-८,९,रभजङ्टङ गण्डकी रभजङ्टङ 100 
84 याभचोक पाॉट ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्ञचती 4 य 7 (150 हे), रभजङ्टङ गण्डकी रभजङ्टङ 100 
85 उम्रतस्मो ङ्झसॊचाई मोजना , कोपकी (२५ हे), रभजङ्टङ गण्डकी रभजङ्टङ 80 
86 साङ्छदिोरा ङ्झसॊचाई मोजना ,नौथय (२५ हे), रभजङ्टङ गण्डकी रभजङ्टङ 30 
87 सरसम ङ्झसॊचाइ मोजना बोरेटाय ६ रभजङ्टङ्ग गण्डकी रभजङ्टङ 20 
88 बोरेटाय ङ्झसॊचाइ मोजना रभजङ्टङ्ग गण्डकी रभजङ्टङ 30 
89 थायचौय ङ्झसॊचाइ मोजना वेशीशहय न ऩा ११ रभजङ्टङ्ग गण्डकी रभजङ्टङ 10 
90 कङ्ट ङ्ञप्रङ ङ्झसरुवायी न.प्र.ङ्झस.मो, फाझािेत ६, रभजङ्टङ गण्डकी रभजङ्टङ 5 
91 केरादी भैदी ङ्झरफ्ट मो, सािय ५,६, चाऩकोट न.ऩा. स्माङ्गजा गण्डकी स्माङ्गजा 60 
92 ङ्जकसान आॉङ्झधघाट ङ्झसॊचाई मोजना, चाऩकोट न.ऩा.10, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 100 
93 यमारे भाङ्झथपरो ठूरो ङ्झसॊचाइ मोजना, वाङ्झरङ न.ऩा. 13, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 50 
94 दयौ िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, अजङ्टिनचौऩायी गा.ऩा.४ य ५, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 60 
95 फगयिेत ङ्झसॊचाइ मोजना, सातङ्जवसे फैंडो, ऩङ्टतरी फजाय न.ऩा. ३, 

डेहयीथोक स्माङ्गजा 
गण्डकी स्मारजा 15 

96 सटङ्टका कङ्ट रो ङ्झसॊ आमोजना, काङ्झरगण्डकी गा.ऩा. आरभदेवी ७,स्माङ्गजा गण्डकी स्मारजा 15 
97 फतया कङ्ट रो ङ्झसॊचाई आमोजना भभित चाऩाकोट ९ स्मारजा गण्डकी स्मारजा 50 
98 ज्माग्दी कटङ्टई ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩाकोट न.ऩा.४, स्गाङ्गजा गण्डकी स्मारजा 15 
99 बाइटायीभङ्टनी ङ्जवयौटेिेत ङ्झसॊचाई ऩङ्टतरीफजाय २ ३ स्मारजा गण्डकी स्मारजा 10 
100 छङ्झतवन तपरागाॉउ सेरदङ्टरे कहेयी नभङ्टना टाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, गण्डकी स्मारजा 50 
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वाङ्झरङ न.ऩा.11, स्मारजा 

101 डौवा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, वाङ्झरङ्ग ११ (साङ्जवक स्वयेक ८) स्माङ्गजा गण्डकी स्मारजा 10 
102 ङ्झनङ्छदिभ ङ्झसॊचाई कङ्ट रो भभित, चाऩकोट न.ऩा.9, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 50 
103 यैकय िेत ङ्झसचाई, चाऩकोट न.ऩा.9, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 50 
104 ङ्झियी िोरा जैङ्झसडाडा एकफाय न.प्र.ङ्झस.मो., ङ्ञिरङ्टदेउयारी ३ (१०हे.) 

बीयकोट न. ऩा-०३ स्मारजा 
गण्डकी स्मारजा 50 

105 केरादी ङ्झस.मो., चाऩकोट न.ऩा. सािय, स्मारजा गण्डकी स्मारजा २०० 
106 चाऩङ्टकोटाय ङ्झसॊचाइ मोजना, चाऩकोट न.ऩा. ७,८,९, स्मारजा गण्डकी स्मारजा 100 

 गण्डकी प्रदेश जम्भा   3993 
1 ङ्ञचउयीवास ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
2 भाटे यनङ्टवाटायी ङ्झसॊ मो, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
3 ङ्झफक्रभ सोता ङ्झसॊ मो, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
4 िहये कङ्ट रो ङ्झसॊ मो अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
5 भङ्टङ्झसवानपाॉट ङ्झसॊ मो, ङ्झसतगॊगा १३, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
6 राभातार ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 50 
7 वॊसेटायी ङ्झसॊचाइ मोजना, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 80 
8 फयाहदह ड्दाभ ङ्झसॊचाइ ङ्झनभािण ङ्झस.न.ऩा.९, अघाििाॉची रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 20 
9 थेयवाङ्ग ङ्झसभ देङ्ञि चप्र ङ्टङ वैशारुि ङ्झसचाइ मोजना सङ्ञन्त्धिकि  ९, 

अघाििाॉची 
रङ्टङ्ञम्फनी अघाििाॉची 20 

10 प्रगती चाय भौजा ङ्झस.मो., कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 100 
11 नग्दङ्चयमा ङ्झस.मो., कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 100 
12 दोहङ्झन ङ्झसॊचाइ मोजना, कङ्जऩरवस्तङ्ट रङ्टङ्ञम्फनी कङ्जऩरवस्तङ्ट 50 
13 ठूरो चेक्भी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो., गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
14 अयेवा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो. गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
15 कङ्ट भारटायी ङ्झसॊ.मो., गङ्टपभी दयफाय, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
16 कॊ के देउयारी ङ्झसॊ.मो., भदाने गा.ऩा., गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
17 फोहापाॉट ङ्झसॊ.मो., छरकोट ४, गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 50 
18 भङ्टरऩानी िोरा सेवङ्टरदङ्टनाऩाटाऩाङ्जट ङ्झनन्त्मूिकि  कङ्ट रो, भदाने 5 भराङ्झगयी 

गङ्टपभी 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 40 

19 ङ्झतने ऩटेया ङ्झसॊचाइ मोजना, भदान े6 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 40 
20 अकङ्टि र ङ्झसॊचाइ आमोजना, धङ्टकोट गा.ऩा.7 गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 40 
21 भाग्दी िोरा ङ्झडही भजङ्टवा ङ्झसॊचाई मोजना ,भाङ्झरका गा ऩा ७ य ६ 

गङ्टपभी 
रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 30 

22 भाझरुम्टा ङ्झसदङ्टये कापटायी पङ्ट रवायी ङ्झसचाई आमोजना, भाङ्झरका गा ऩा 
६ गङ्टपभी 

रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 30 
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23 वडाचौय वहृत ङ्झसॊचाई आमोजना भदाने गा ऩा ७ गङ्टपभी रङ्टङ्ञम्फनी गङ्टपभी 30 
24 सक्राभ सातकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, दाङ रङ्टङ्ञम्फनी दाङ 50 
25 ङ्जढकऩङ्टय अस्ऩाया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना घोयाही-9 दाङ्ग रङ्टङ्ञम्फनी दाङ्ग 20 
26 कचरपाॉट ङ्झसॊ. मो. ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 200 
27 भनसेवा गडफास ङ्झसॊचाइ मोजना, ऩापऩा रङ्टङ्ञम्फनी ऩापऩा 100 
28 ङ्झफकासे कङ्ट रो ङ्झस मो. प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 50 
29 नौ कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, प्मूठान न.ऩा. १,२,३, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 100 
30 दॊगार िोरा िैयेनी ङ्झस मो, स्वोगिद्रायी न.ऩा. ६,७,८ , प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 50 
31 भेहेङ्चयमा िोङ्चयमा ङ्झस मो, ङ्ञझम्र ङ्टक गा ऩा ८, प्मूठान रङ्टङ्ञम्फनी प्मूठान 50 
32 ङ्झगठे्ठनारा ङ्झस मो, फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 150 
33 सङ्टमिऩटङ्टवा ङ्झस मो, फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 150 
34 येहङ्ट अस्नेयी ङ्झरफ्ट ङ्झस मो फासगढी न ऩा, फङ्छदिमा रङ्टङ्ञम्फनी फङ्छदिमा 20 
35 ङ्जकयणनारा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाई मोजना, फाॉके रङ्टङ्ञम्फनी फाॉके 30 
36 ङ्झरङ्झरङ्ग बभािचौय दोबान ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झसकोट न.ऩा. १,२,३ य ४ रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ 20 
37 हाइफङ्टङ्ग सङ्टऩी स्मारा पाॉट ङ्झसॊचाइ मोजना, ब ङ्टभे गा ऩा ६, रुकङ्ट भ ऩङ्टवि रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ ऩङ्टवि 50 
38 भहत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, रुकङ्ट भ ऩूवि रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ ऩूवि 20 
39 ऩोिया ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ मो, रुकङ्ट भ ऩूवि रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ ऩूवि 20 
40 भगया िोरा न प्र ङ्झस मो, रुकङ्ट भ ऩूवि रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ ऩूवि 20 
41 ङ्झफयगङ्टभ िाना नभङ्टना न प्र ङ्झस मो, रुकङ्ट भ ऩूवि रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ ऩूवि 20 
42 योङ्जहणी ङ्झसॉचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 150 
43 कञ्चन फाध ङ्झसॉचाइ मोजना, ङ्झफष्णङ्टऩ ङ्टया, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
44 इङ्जटमा कङ्ट रो ङ्झसॉचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
45 भचिवाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 15 
46 ङ्ञझभङ्ञझभे ङ्झसॉचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
47 ब ङ्टम्का ङ्झसमायी फाॉध ङ्झसॊचाइ मोजना, रुऩन्त्देही रङ्टङ्ञम्फनी रुऩन्त्देही 50 
48 ठङ्टरो िङ्टङ्ग ङ्झसॊचाई मोजना, योपऩा रङ्टङ्ञम्फनी योपऩा 50 
 रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश जम्भा   2815 
1 जङ्टङ्झत ओढाय वारङ्टवा ऩाटा ङ्झसॊचाई मोजना काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 50 
2 घोडेना ङ्झसॊचाई मोजना काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 70 
3 गोदी ङ्झसॊचाई मोजना (490.हे) काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 70 
4 कावङ्झड िोरा देङ्ञि कावडा सम्भ ङ्झसॊचइ कङ्ट रो ङ्झनभािण, साङ्ङी ङ्झरवेणी 

गा.ऩा. ६, काङ्झरकोट 
कणािरी काङ्झरकोट 30 

5 ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ ङ्झसयीघाट देङ्ञि थाभकोट िाडाचक्र न.ऩा. २, काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 30 
6 ङ्झतरा नदी थाम्कोट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाम आमोजना िाॉडाचक्र न.ऩा. २, 

काङ्झरकोट 
कणािरी काङ्झरकोट 50 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
7 नामाकवाडा ङ्झसचाई मोजना नामकवाडा १ २ ३ ६ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 20 
8 यानीिेत ङ्झसचाई मोजना रहाॉ ४ य ६ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 20 
9 िायािोरा ङ्झसचाई मोजना बेनऩा २ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
10 यावतगाउॉ ङ्झसचाई मोजना बेयीभाङ्झरका १ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 25 
11 चॊङ्ञिरा ङ्झसचाई मोजना दशेया ९ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
12 ङ्जवयौटा ङ्झसचाई मोजना बेनऩा १ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 25 
13 होरङ्ट ङ्झसचाई मोजना िरॊगा ९ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 25 
14 ब ङ्टयचौय ङ्झसचाई मोजना ब ङ्टय जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 50 
15 डाडीडाॉडा ङ्झसचाई मोजना जगङ्झतऩङ्टय ६ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 20 
16 यसेतया दङ्टरी ङ्झसचाई मोजना भजकोट २, ९ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
17 यसेतया दङ्टरी ङ्झसचाई मोजना भजकोट २, ९ जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 50 
18 कङ्ट दङ्ट ङ्झसचाई मोजना, कङ्ट दङ्ट जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
19 सेयािेत ङ्झस.मो. दह 6,७ य ८ १४ हे. जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
20 ङ्झसस्नेिोरा ङ्झस.मो.डाॉडागाउॉ २ २० हे. जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
21 चैते ङ्झसउयेनीऩािा ङ्झस.मो. कोतािङ्ग१ २५ हे. जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
22 ङ्चयम्ना ङ्झस.मो. बे.न.ऩा. ७५ हे जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
23 छमाङ्झरम्मायी ङ्झस.मो. बेयीभाङ्झरका न.ऩा 2 जाजयकोट कणािरी जाजयकोट 10 
24 जचौयी ङ्झसचाई मोजना, कन्त्कासङ्टन्त्दयी गा.ऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 15 
25 ठङ्टरोिोरा ङ्झसचाई मोजना,ङ्जहभा गा.ऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 15 
26 देवाय गाउॉ ङ्झसॊचाई मोजना,ङ्जहभा गाऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 15 
27 ङ्झसराभ ङ्झसॊचाई मोजना, च.ना.न.ऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 15 
28 यायासेयी ङ्झतरा नङ्छद ङ्झरफ्ट ङ्झस.मो, ङ्झतरा गा.ऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 10 

29 ङ्जऩथाचौय ङ्झसॊचाई मोजना, ङ्झतरा गा.ऩा जङ्टम्रा कणािरी जङ्टम्रा 10 
30 िङ्टरिङ्टरे गाॉउ ङ्झसॊचाइ मोजना, सङ्टॉ ५ य ६ डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
31 ङ्झछरङ्झछरे देङ्ञि ऩाथीहापना ङ्झसचाइ मोजना, ङ्चयभी १ देङ्ञि ६, (६५ हे.) 

डोपऩा 
कणािरी डोपऩा 20 

32 थाराचौय ङ्झसॊचाइ मोजना, थाराचौय डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
33 ङ्झबर िोरा देङ्ञि वेशी िेत ऩाङ्झतहापना ङ्झसॊचाइ मोजना याहा १ २ ३ 

डोपऩा 
कणािरी डोपऩा 20 

34 भङ्ट देिी च ङ्ट सम्भ ङ्झसचाइ मोजना, ङ्झरकङ्ट  (७५ हे) डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
35 नाम्दो ङ्झसॊचाई मोजना सापदॊग डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
36 शेया कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना, जङ्टपार डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
37 साभान ङ्जटउ िोरा देङ्ञि कोभास ङ्झसॊचाइ मोजना, सारदाङ् ९ डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
38 ङ्जहभच ङ्टरी ङ्झसचाइ मोजना, ऩाहाडा २ देङ्ञि ९ (१०० हे) डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
39 ईराकोट ङ्झसॊचाई मोजना, शहताया डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
40 गौिेत ङ्झसॊचाई मोजना , शहताय, डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
41 िारर्द्दाय ङ्झसॊ.मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
42 गाफगैडा देङ्ञि धवसम्भ यह १,२,३ डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
43 डोटेनी ङ्झस.मो.जङ्टपार ३ डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
44 देउयारी ङ्जऩऩराअट देङ्ञि काङ्जटमा ढङ्टड.गे ङ्झसॊ. मो ङ्झरऩङ्टया सङ्टन्त्दयी १ 

डोपऩा 
कणािरी डोपऩा 10 

45 रुऩगाड ङ्झसॊ.मो जङ्टपार -६ हे ) डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
46 राप्चे िोरा देङ्ञि राग्ने ङ्झसॊचाई मोजना, भङ्टकोट डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
47 धाउन ेङ्झस मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
48 हङ्टचौय ङ्झसॊचाई मोजना डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
49 फाॉझा यावर ङ्झतरा नङ्छद ङ्झरफ्ट मोजना, तातोऩानी गा.ऩा डोपऩा कणािरी डोपऩा 10 
50 घोडेढङ्टॊगा ङ्झसॉचाइ आमोजना ङ्झरऩङ्टया न.ऩा.वडा ४ यङ्ग डोपऩा कणािरी डोपऩा 40 
51 िाङ्झगताडा याभिेत वयाहचौय ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टपरङ्ट-११, दैरेि कणािरी दैरेि 10 
52 गीताचौय ङ्झसॊचाइ मोजना बैयवी गा. ऩा. फडरम्जी, याउतकोट य 

बेयीकाङ्झरकाथङ्टभ 
कणािरी दैरेि 25 

53 घटे्टतोरा ङ्झसॊचाइ मोजना भहाफङ्ट गा.ऩा. याङ्झनवन दैरेि कणािरी दैरेि 10 
54 जनजाती ङ्झसॊचाइ मोजना ना. न. ऩा. ११ ङ्जवन्त्दवाङ्झसनी दैरेि कणािरी दैरेि 10 
55 टाहायी ङ्झसॊचाइ मोजना दङ्टॊगेश्वय गा. ऩा. वेरऩाटा च ङ्टप्रा कणािरी दैरेि 25 
56 डाविेत ङ्झसचाइ मोजना दङ्टपरङ्ट न. ऩा.-१० गभौडी ३ भङ्टपकी दैरेि कणािरी दैरेि 10 
57 दङ्टधौरी िोरा चम्रेगडा हङ्टदै ङ्जकटङ्ट सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना आठङ्जवस न. 

ऩा. ङ्जऩऩरवोट, दैरेि 
कणािरी दैरेि 25 

58 देवर ङ्झसॊचाई मोजना, नौभूरे-७, दैरेि कणािरी दैरेि 20 
59 अरैङ्ञचवायी देङ्ञि काङ्झरका भङ्ञन्त्दय सम्भ ङ्झसॊचाइ मोजना कारबैयव ७ 

दैरेि 
कणािरी दैरेि 50 

60 ङ्ञचता िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना आठङ्जवस न. ऩा., दैरेि कणािरी दैरेि 25 
61 हनेटा ङ्झसॊचाई मोजना अवपऩयाजङ्टर, दैरेि कणािरी दैरेि 15 
62 काठधाया ङ्झसॊ.मो डङ्टॊगेश्वय गा. ऩा. वेरऩटा ३, दैरेि कणािरी दैरेि 10 
63 भङ्टरऩानी ङ्झसॊचाइ ऩोियी दैरेि कणािरी दैरेि 10 
64 रभस्तडा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊ.मो, दङ्टपरङ्ट न. ऩा.-१० गभौडी ३ भङ्टपकी दैरेि कणािरी दैरेि 3 
65 सातसपरी ऩोियी ङ्झसचाइ, फयाह ५,दैरेि कणािरी दैरेि 10 
66 काभीधाया ङ्झसॊ.ऩोियी मोजना दैरेि कणािरी दैरेि 10 
67 िाम्सेिोयीमा ङ्झसॊ.मो बैयवी गा.ऩा कङ्ट साऩानी, दैरेि कणािरी दैरेि 7 
68 गोठीिोरादेङ्ञि ऩाडङ्टरेगडा ङ्झसॊ ऩोियी भहाफङ्ट गा.ऩा. फाॊसी, दैरेि कणािरी दैरेि 3 
69 चौताया ङ्झस. ऩोियी डङ्टॊगेश्वय गा. ऩा., डाॉडाऩयाजङ्टर दैरेि कणािरी दैरेि 10 
70 ङ्झबयकङ्ट ना अरैंचीिेती ङ्झसॊ.मो बैयवी गा.ऩा कङ्ट साऩानी, दैरेि कणािरी दैरेि 10 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
71 सूवाकोट (धाय) ङ्झसॊ.मो भहाफङ्ट गा.ऩा. फाॊसी, दैरेि कणािरी दैरेि 2 
72 ङ्झसम्ताडा ऩोियी ङ्झसॊचाइ मोजना भहाफङ्ट गा.ऩा. फाॊसी, दैरेि कणािरी दैरेि 2 
73 दसौदे ङ्जऩऩरुि ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 100 
74 गडङ्टरे ज्मूरा ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 10 
75 भसङ्चयमा यताऩैया बौभाङ्चय ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 20 
76 ठाभरेिफगय ङ्झसॊचाई ह्याॉग्रङ्ट भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 25 
77 च ङ्टरी ङ्झबत्ता ङ्झसमरा ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 10 
78 ङ्झरिङ्ट िोरा देङ्ञि उदोङ्झसभ सम्भ ङ्झसचाइ मोजना सोरु ग.ऩा. ४ 

यावरफाट, भङ्टगङ्ट 
कणािरी भङ्टगङ्ट 30 

79 भङ्झछभी ङ्झसॊचाइ मोजना, भङ्टङ्झसकोट ३ रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ कणािरी रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ 20 
80 सकेना ज्मूरा ङ्झसॊचाई मोजना चौयजहायी ११ रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ कणािरी रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ 50 
81 ङ्जऩऩरचौय ङ्झसॊचाई मोजना,आठङ्झफसकोट १४ रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ कणािरी रुकङ्ट भ ऩङ्ञिभ 10 
82 कारढाय ङ्झसॊचाइ मोजना, याभऩङ्टय ७ सपमान कणािरी सपमान 70 
83 ओदारताया ङ्झसॊचाइ मोजना देवस्थर ५ सपमान कणािरी सपमान 150 
84 याभऩङ्टय ठूरोकङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना कारीभाटी, सपमान कणािरी सपमान 40 
85 शायदा ङ्झसॊचाइ मोजना, थायभाये (१५० हे.) कणािरी सपमान 40 
86 सातङ्जवसे ङ्झसॊचाइ मोजना याभऩङ्टय ३ सपमान कणािरी सपमान 40 
87 याइया ङ्झसॊचाइ मोजना वाॉभे सपमान कणािरी सपमान 150 
88 कोरताया शायदा ङ्झसॊचाइ मोजना काङ्झरभाटी, याभऩङ्टय ७ सपमान कणािरी सपमान 60 
89 दमाकोट ङ्झसॊ.मो, ङ्चयभ सपमान कणािरी सपमान 10 
90 येशभज्मङ्टरा ङ्झरफ्ट ङ्झस..मो, शायदा न.ऩा १३ सपमान कणािरी सपमान 10 
91 जङ्टगेऩानी ङ्झसॊ.मो, कारीभाटी सपमान कणािरी सपमान 10 
92 ऩटनेयी ङ्झसॊ.ऩोियी ङ्झसॊ.मो, ऩटनेयी सपमान कणािरी सपमान 10 
93 सायऩानी गऩाि ङ्झसॊ.मो, गऩाि सपमान कणािरी सपमान 10 
94 फड्डीचौय ङ्झसॊचाई मोजना, कङ्ट नाथयी, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 80 
95 भैनडा केवट ङ्झसचाइ मोजना भैनतडा, बेङ्चयगॊगा, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 60 
96 गेयेनीनाया सानोसङ्टिेत ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्जव.न.ऩा., सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 15 
97 याकभ ङ्झसॊचाई मोजना , याकभ , ङ्झसम्ता, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 150 
98 ङ्झफकासी कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ मोजना रगाभ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 100 
99 सीभरे ब्मवाये ङ्झसॊचाइ मोजना रेकफेसी ३,४, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 20 
100 भङ्झसना डाडा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ, बेयी गॊगा, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 20 
101 अऩेनी ङ्झसॊ.मो., ङ्झफद्याऩङ्टय ६, सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 20 
102 जरङ्टकेनी ङ्जवच कङ्ट रो ङ्झसॊचाई मोजना रेक वेंशी १० सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 40 
103 बेङ्चय ङ्झरफ्ट ङ्झस..मो, गङ्टभी १,२,३ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
104 ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना, फोटेचौय सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
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105 तोसया ङ्झसॊ.मो., ङ्झफजौया ६ (५हे.) सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
106 दङ्टङ्छदरा ङ्झरफ्ट ङ्झसचाइ मोजना ,बेङ्चयगना -१३ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
107 ऩाडङ्टरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना ,बेङ्चयगङ्गा -१२ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
108 देउरािोरा काडाङ्ञचॊग कडारटोर ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
109 सङ्टठाफायी ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई मोजना, बेङ्चयगॊगा-४ सङ्टिेत कणािरी सङ्टिेत 10 
110 फडिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना जैय, ८ तङ्टप्च फाहङ्टनडाॉडा हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 50 
111 छरऩैना ङ्झसॊचाइ मोजना, फायाही १ देङ्ञि ६ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
112 ठूरा िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना, भैरा ७ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
113 तपरो मायी ङ्झसचाइ मोजना, भङ्टच ङ्ट ९ (८५हे.) हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
114 ऩङ्टच्चा ङ्झसचाइ मोजना, योङ्झडकोट (५४ हे.) हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
115 ङ्जऩमङ्टस ङ्झसचाइ मोजना, रारी ७ देङ्ञि ९, (७० हे.) हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
116 भकैभाङ्झथ ङ्झसचाई मोजना, श्रीनगय ५,६ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
117 कपिें स्प्रीगॊकरय ङ्झसॊ.मो, श्रीनगय ६,७,८ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
118 कापपे ङ्झसॊचाइ मोजना, भेपछाभ ४ (१५हे.) हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
119 गङ्टनीचौय न.प्र.ङ्झस.मो, राङ्झर ८,९ , प्मसो हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
120 ङ्ञजभ कोइरा ङ्झसॊचाइ मोजना यमाॊकी भङ्जहरा ६ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
121 भैरा दाडीभ िेत ङ्झसॊ.मो, भैरा ४,५ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
122 फारकङ्ट ना ङ्झसॊ.मो, योडीकोट ८ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
123 ङ्झतय ङ्झसचाई सङ्जकि देउ यीऩ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
124 फरिाडा ङ्झसचाई भैरा हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
125 ब ङ्टज्मानी भेरचौय ङ्झसचाई सङ्जकि देउ ४ गङ्टॉसा हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
126 ङ्झसस्न ेङ्झसचाई मोजना यामा थारी १ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 5 
127 पोतङ्ट ङ्चयजयब्बोमय टॊकी हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
128 ऩयेफ ङ्झसॊचाई हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
129 ङ्चयताजङ्टया बीभागाड ङ्झसॊचाई हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 10 
130 रभही दङ्झरत फस्ती ङ्झसॊचाइ अदानच ङ्टरी ६ हङ्टम्रा कणािरी हङ्टम्रा 30 

 कणािरी प्रदेश जम्भा   3027 
1 टाऩङ्ट िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना तङ्टभाििाद ३ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 20 
2 आटा ङ्झसॊचाइ मोजना सापेफगय ९ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 
3 ऩानी भङ्टर ङ्झसॊचाइ मोजना साॉपेफगय ८ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 20 
4 काङ्झरिोरा काडािेत ङ्झसॊचाइ मोजना धभारी ३ ८ ९ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 20 
5 दङ्टगेसङ्टताय ङ्झसॊचाइ मोजना सङ्टताय ४ देङ्ञि ९ (६४ हें) अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 20 
6 िदाकाटे्ट बण्डायी टोर न.प्र.ङ्झस.मो, रङ्टग्रा ९,अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 
7 नेटा आभ ङ्झसॊ.ऩोियी नवाठाना ५,अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 
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8 ऩािा िेत ङ्झस..ऩोियी साॉपे न.ऩा. ८,अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 
9 ककडसाथ न.प्र.ङ्झस.मो., ङ्चयडीकोट ८ य ९ (१७ हे.),अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 
10 सेङ्चयफाॊगा ङ्ञचरे छामतडा ङ्झसॉचाई भॊगरसेन न.ऩा. ३, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 30 
11 ङ्ञचसी राभावगय ङ्झसचाइ आमोजना, तङ्टभािाद गा.ऩा. ३, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 20 
12 अऩय जयही नारा ङ्झसचाइ मोजना, कॊ चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 10 
13 गहताडी न.ऩ ङ्झस.मो. ङ्झब.न.ऩा.9, कॊ चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 10 
14 नानतारी न.प्र.ङ्झस.मो. ङ्झब.न.ऩा.9, कॊ चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 10 
15 धायाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-1, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
16 ऩङ्ञिभ यौटेरा ङ्झसचाइ मेजना, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
17 फगङ्टन ङ्झसचाइ मोजना फेदकोट-१ कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
18 िम्हदेव ङ्झसचाइ मोजना ङ्झब.न.ऩा. 9, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
19 धायाऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-1, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
20 जङ्चयहनारा ङ्झसॊचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-५,६ कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
21 तङ्टरतङ्टरे ङ्झसॊचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-५, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
22 फछेरा ङ्झसचाइ मोजना फेदकोट-5, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कन्त्चनऩङ्टय 20 
23 जामजारी ङ्झसचाई मोजना, कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
24 फन्त्देगडा ङ्झसॊ.मो., कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 80 
25 गङ्टगॉ ङ्झसॊचाइ मोजना कैरायी गा.ऩा २, कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
26 याज फाधङ्टवा ङ्झसॊचाइ मोजना घोडाघोडी न.ऩा, कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 20 
27 धन्त्तडा ङ्झसॊचाइ नहय गन्त्माऩधङ्टया ०३ डडेरधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेरधङ्टया 30 
28 तारऩािा हङ्टयागाड ङ्झसॊचाइ मोजना अजमभेरु गा.ऩा. डडेरधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेरधङ्टया 20 
29 दङ्टभडा ङ्झसॊचाई मोजना ,अभयगढी न.ऩा.६, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 40 
30 जोगवङ्टडा ङ्झसॊचाई मोजना, डाडङ्टिेत,ऩशङ्टियाभ १२, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 25 
31 द्राङ्झरिेत भौङ्चय सी.मो.,ऩशङ्टियाभ १२, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 20 
32 अऩय ऩङ्चयगाउॉ ङ्झसॊचाई मोजना,ऩशङ्टियाभ ५, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 20 
33 ऩङ्चयगाउॉ ङ्झसॊचाई मोजना,ऩशङ्टियाभ ५, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 20 
34 राङ्झभगड़ा सी.मो. ,ऩशङ्टियाभ ७, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 20 
35 राङ्झभगड़ा घङ्टङ्ञम्तगडा सी.मो. ,ऩशङ्टियाभ ७, डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 10 
36 ठङ्टरा िोरा डोरा सेरा ङ्झसचाइ मोजना अभयगढी १ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 30 
37 सतगङ्टणा ठङ्ङजारा ङ्झसभरिेत ऩशङ्टियाभ ६ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 40 
38 सरेता ङ्झसचाइ मोजना ऩशङ्टियाभ १० डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 40 
39 ऩोकना आनतोरी ऩानाचोरी ङ्झसचाइ मोजना ऩशङ्टियाभ २ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 60 
40 साधनी ङ्झसचाइ मोजना ऩशङ्टियाभ ७ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 40 
41 वारी नगर ङ्झस.मो. चावाया चौताया ९, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
42 काऩडी ङ्झस.मो. फडीकेदाय ५, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
43 सैगढी ङ्झसॊचाइ मोजना, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
44 याभगाड िेङ्झत ङ्झस.मो. ङ्झधकािभाण्डौ १,२, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
45 फङ्टङ्ङे ङ्झसभिेत ङ्झस.मो. चवया चौताया १,८,९, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
46 रटौरा ङ्झस.मो. फपरेि १,२,३ डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
47 देउजार उपजे ङ्झस.मो. जोयामर २, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
48 कचरीगाड दोगडे सातपयी १,२,३,४,७, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
49 याजऩङ्टय ङ्जऩऩपरा ङ्झस.मो.ङ्छद.ङ्झस.न.ऩा. ४, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
50 सेया ङ्झसचाइ मोजना राटाभाडौं ८, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
51 सइनेयी ङ्झसॊचाइ मोजना, फछेन २, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
52 कङ्ट भारीकोट ङ्झसॊचाइ मोजना, ङ्छद.ङ्ञश.न.ऩा. ७ (६८ हे.), डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
53 ऩारेदा न.ऩा.ङ्झस.मो. ङ्जवनोदा जोयामर ४, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
54 टङ्टङ्झडरा सपरा िोरा ङ्झस.मो.टङ्टङ्झडरा फनरेक ८,९ डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
55 ऩातरिोरा ङ्झस.मो. गैयागाउॉ ९,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
56 ङ्जवया केदाय ङ्झस.मो. बङू्झभयाजभाण्डौ ८ य ९,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
57 भाउबेडे िोरा ऩोियी, फनरेक ६,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
58 जोयेटा धाय ङ्झस.मो. आदशि ६ ङ्झगयीचौका,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
59 ङ्झसपरेिोरा दाङ्झडभस्ता ङ्झसॊ.मो, बङू्झभयाजभण्डौं ८,९ (१४.५हे.),डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
60 साउणी िेती ङ्झसॊ.मो., ऩोियी ङ्झसभचौय, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
61 वेतारदेउ ङ्झसॊचाइ ऩोियी, के.आई ङ्झसॊह, परेडी,डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 10 
62 ङ्जवद्यङ्टत नहय हङ्टॉदै कोरािेत सङ्टॉग ङ्टयिेत, ऩतरिेत फहृत ङ्झसॊचाइ फोगटान 

पङ्ट डङ्झसर गा.ऩा. ४ डोटी 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 30 

63 ङ्जवचिङ्ङ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ मोजना जोयामर गा.ऩा. २ रुऩसकाडा डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
64 फौतडी ङ्झसचाइ मोजना जोयामर गा.ऩा. ५ चौकी, डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 25 
65 राटेगङ्टडा ङ्झसउडीिेत ङ्झसॊचाई कङ्ट रो वोगटान पङ्ट डङ्झसर गा.ऩा. ३ भेपटा 

डोटी 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 30 

66 अपयेगङ्टना ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जहङ्जकरा ८,९, दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
67 "झ्माकङ्ट  ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जऩऩरचौयी १ देिी ८ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 30 
68 "िेतारी फमरऩाटा ङ्झसॊचाइ मोजना सभौरी २ य ३ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 20 
69 "घटे्टगाड राम्वगय ङ्झसॊचाई मोजना रङ्जटनाथ २, दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 40 
70 फदङ्टये ऩोियी ङ्झसॊ.मो. रङ्जटनाथ ८,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
71 िोपसी िारीभा न.प्र.ङ्झसॊ.मो. फोहयीगाउॉ,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
72 ङ्झसयाड न.प्र.ङ्झसॊ.मो. ऩोियी ङ्झनभािण सभोरी ३,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
73 फफन थोऩा ङ्झसॊ.मो. तऩोवन २,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
74 फगौया ङ्झसॊ.मो. ग्वानी दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
75 "ङ्झसभाय वोहयीगाउ नमा प्रङ्जवङ्झध ङ्झसचाइ मोजना दङ्टहङ्ट गाऩा ३ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
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३.२.७) भझौरा ङ्झसॊचाई आमोजना , फ.उ.शी.नॊ. 30803144    

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
76 "तपरो भटेउरा जभयाङ्झड नमा प्रङ्जवङ्झध ङ्झसमे वोहयीगाउ ५ शैपमङ्ञशिय 

८ दाच ङ्टिरा 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 

77 तपरो फङ्टङा िोपसी ङ्झसॊचाइ मोजना सैपमङ्ञशिय ७ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 30 
78 ओरी िेत ङ्झसचाई मोजना ,िद्ऱड छाङ्ङा, फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 20 
79 जङ्टइर गाड ङ्झसचाई मोजना, केदयस्मङ्ट, फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 50 
80 यानावाडा ङ्झस.मो., ज.न.ऩा.-७,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 30 
81 ज्वाडा यानावाडा ङ्झस.मो., ज.न.ऩा.-७,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 40 
82 गडिेत दम छङ्झफस ऩाङ्झथबया -२,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 10 
83 िोडऩेिोरा देङ्ञि रुफसेधाय ऩोियी ङ्झस मो ङ्झसरे्द्वय ९,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 10 
84 ङ्झसभयोडा ङ्झस ऩो मोजना बभेूस्वय ४ फङ्ञस्त ,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 10 
85 सन्त्तडी न प्र ङ्झसॊ.मो., द.न.ऩा. १,फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 10 
86 ऩानीिार ङ्झसॊचाइ मोजना भैरारी दङ्टगािथरी गा.ऩा ३ फझाङ सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाङ 20 
87 धउनाउ ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो जनऩा ७ फझाङ्ग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाङ्ग 20 
88 ङ्झसगायेगाड चाटावगय ङ्झसचाई मोजना (४५ हे) ऩाण्डङ्टसेन १, २ य ९, 

फाजङ्टया 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 50 

89 िोचीघात ङ्झसचाई मोजना (४५ हे) गोरी १,२,३ फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 50 
90 ङ्झभङ्झगभूर ङ्झसचाई ऩोियी, कैराशभाण्डौं १, ङ्झभगी (१० हे),फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 10 
91 ढाइढङ्टॊगा ङ्झसचाई ऩोियी, जङ्टकोट ७, (१० हे ),फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 10 
92 सेराऩानी ङ्झसचाई ऩोियी ङ्झनभािण, जङ्टकोट ४ (८ हे) ,फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 10 
93 यतनिोङ्झर सी मो ङ्झसगास चौिाभ, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 20 
94 ऩन्त्तेउडा सी मो कोटऩटेया ६, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 20 
95 स्य़ाडीगाड ङ्झस मो ऩा न ऩा ५ फसन्त्तऩङ्टय, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
96 भटेरागाड ङ्झस मो शभािरी ७, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
97 ङ्झसङ्झभगाडा सी मो ङ्झसगास ४, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
98 धाभीगाडा सी मो ङ्झसगास ४ ५ ७ ८, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
99 गाउॉिेत ङ्झसॊ.मो., द.न.ऩा. १, रङ्टइटा, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 15 
100 झङ्टसेवन ङ्जऩऩरगैया ङ्झसचाइ मोजना, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 30 
101 गढश्रीगाढ नदीफाट जोयामर ५ गढसेया ङ्झसचाइ कङ्ट रो, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 30 
102 सङडा िोरा देङ्ञि सङ्ङङ्टयडभा ङ्झस.मो., फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 20 
103 ङ्झफनासौँ ङ्झसॊचाइ मोजना द.न.ऩा. ४ फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 20 
104 भेपचौडा ङ्झसॊचाई मोजना द.न.ऩा. ३ फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 30 

 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश  जम्भा   2135 
 भझौरा ङ्झसॊचाई आमोजनाको जम्भा 20296 
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३.२.8) कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभ, फ.उ.ङ्ञश.नॊ. 30803146  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 छोटेडाॊडा देिी तीय ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
2 भर्द्ङ्ट ङ्झस.मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
3 यमाचो ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
4 यपरी यापरी घटेकङ्ट रो ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
5 साॉटा ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
6 रुभ ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
7 घटेिोरा देिी िम्भन सम्भ ङ्झसॊमो. जङ्टपार १ ५ डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
8 दङ्टनै ङ्झसॊमो. डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
9 गपछी कङ्ट रो ङ्झस मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 

10 ऩङ्टगेंन ङ्झस मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
11 ङ्झबजेय ङ्झस मो डोपऩा कणािरी डोपऩा 20 
12 फङ्टडाफगय आभज्मूरा ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 40 
13 क्रभा ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 30 
14 छेच ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 30 
15 रुभ घटे्टिोरा ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 40 
16 भहादेव ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 40 
17 ङ्झरिङ्टिोरा बरॊ ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 40 
18 ङ्ञचउयी देङ्ञि कङ्ट िङ्टया काट्न ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 20 
19 रुम्िोरा देङ्ञि तायाऩाङ्झन ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 20 
20 च्माऩटे िोरा ङ्झधभार गाउॉ ङ्झसॊचाई भङ्टगङ्ट कणािरी भङ्टगङ्ट 20 
21 झ्मागड ङ्झसॊचाई आमोजना काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 50 
22 वन्त्च ङ्ट ङ्झसॊचाई मोजना काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 50 
23 पङ्ट गाड ङ्झसॊचाई आमोजना काङ्झरकोट कणािरी काङ्झरकोट 70 

 कणािरी अॊचर ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभको जम्भा 670 
 
 

३.२.9) सेती भहाकारी ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभ, फ.उ.ङ्ञश.नॊ. 30803147  

क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
1 भसादे फगय धाये जगय ङ्झसॊचाइ मोजना सापे ६ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 15 
2 घटे्टफगय ङ्जऩऩररुि ङ्झसॊचाइ मोजना गैरारङ्टगा ९ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 15 
3 सेयीफाॊग ेङ्ञचरे छामातडा ङ्झसॊचाइ मोजना, भॊगरसेन न.ऩा. ३, साॉपेफगय 

न.ऩा. ११,अछाभ 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 15 

4 आटा फढिेत ङ्झसॊचाइ मोजना, साॉपेफगय ८, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 15 
5 जङ्झनयावा ङ्झसॊचाई मोजना भॊगरसेन -९ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 15 
6 गङ्टदङ्टभगाड ङ्झसॊचाइ मोजना, घोदसैन ४, अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 35 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
7 गोनडाॊडो ङ्झसॊचाई मोजना ,सापें फगय-७ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 30 
8 हाडासैन-ङ्झनकान्त्मा 

छाऩ गाउॉ ङ्झसॊचाई आमोजना, भॊगरसेन न.ऩा. १२,  अछाभ 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 10 

9 िडोन सी.मो. साॉपेफगय न.ऩा-४ अछाभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ अछाभ 30 
10 भरेङ्चयमा नारा ङ्झसचाइ मोजना कॊ चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 25 
11 ङ्झसहऩङ्टय ङ्झसचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-7 कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 40 
12 तरुरऩाङ्झन ङ्झसचाम मोजना ङ्झब.न.ऩा.९ कॊ चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 25 
13 च ङ्टनेऩानी भङ्टसेऩानी ङ्झसॊचाइ मोजना, वेदकोट-६, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 25 
14 ङ्झसस्ने ङ्झसचाइ मोजना कृष्णऩङ्टय-2, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 25 
15 नरतङ्टये ङ्झसचाइ मोजना फेदकोट-६, कन्त्चनऩङ्टय सङ्टदूयऩङ्ञिभ कॊ चनऩङ्टय 50 
16 रठौवातार ङ्झसॊ.मो.कैरारी सङ्टदूयऩङ्ञिभ कैरारी 35 
17 भनसङ्टता ङ्झसचाई मोजना,नवदङ्टगाि गा.ऩा.-५ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 17 
18 देउवागाउॉ ङ्झसचाई मोजना,आङ्झरतार गा.ऩा.-१ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 14 
19 नौगाड डङ्टॊग्री ङ्झसचाई मोजना ,बागेश्वय गा.ऩा.-४ डडेपधङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ डडेपधङ्टया 50 
20 देउॉकाडा ङ्झस.मो. के.आई.ङ्झसॊ. ३ डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 30 
21 गाडीजहय ङ्झस.मो. ङ्ञशिय न.ऩा.४ डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 20 
22 याउतकटे्टबायी ङ्झस.मो. सयस्वतीनगय डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 40 
23 फोडेफोट ङ्झस.मो. ऩचनारी ८ डोटी सङ्टदूयऩङ्ञिभ डोटी 25 
24 ऩौतोरी ङ्झस मो,ियकडा १,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
25 सेरीिेत ङ्झस मो,शैपमङ्ञशिय ५,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 10 
26 भेरगाड फचकोट ङ्झस मो ,भाभाि गा.ऩा २,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 60 
27 भेरगाड भङ्टयै ङ्झस मो,भाभाि गा.ऩा २,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 80 
28 फग्जेवारा तस्रो सानन ङ्झस मो,शैपमङ्ञशिय ६,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 15 
29 ओिरगाडा ङ्झस मो,भहाकारी न.ऩा,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 15 
30 ऩथयानी ङ्झस मो,शैपमङ्ञशिय,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 15 
31 योर ङ्झस मो,शैपमङ्ञशिय,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 25 
32 सैनवन ङ्झस मो,ङ्ञशिय ३,दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 80 
33 सकङ्ट न्त्तड बन्त्डायीगाउ ङ्झस. मो., शैङ्ञपमशिय न ऩा ९ दाच ङ्टिरा सङ्टदूयऩङ्ञिभ दाच ङ्टिरा 30 
34 ङ्झफडीगाड घटे्टफगय रडेनी , ि.छा.७, फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 55 
35 ङ्ञियातडी ङ्झस.मो., फङ्ट.न.ऩा.-५, फझाॊग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाॊग 50 
36 ङ्ञजउडीगाड ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो शङ्टभाि गाऩा ५ फझाङ्ग सङ्टदूयऩङ्ञिभ फझाङ्ग 30 
37 िद्ऱड ङ्झसॊ. मो., काॉडा - १, फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 10 
38 ङ्झफउयी ङ्चयठा ङ्झसॊचाई मोजना , ङ्जहभारी गा.ऩा.५, फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 40 
39 ङ्ञजपरी ङ्झसॊचाई मोजना , फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. ७, फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 80 
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क्र.सॊ. कामिक्रभ/ आमोजना प्रदेश  ङ्ञजपरा यकभ (राि) 
40 ऋषीभाण्डौं ङ्झसॊ. मो., फ.न.ऩा.-८, यजातोरी, फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 30 
41 सङ्झतवन ङ्झसॊचाइ मोजना िद्ऱड छेडेदह १ फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 50 
42 जङ्टदी ढङ्टॊगा ङ्झसॊचाइ मोजना िद्ऱड छेडेदह १ फाजङ्टया सङ्टदूयऩङ्ञिभ फाजङ्टया 50 
43 राटाभण्डङ्ट सी मो ङ्झसगास ४ सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
44 ङ्झबकतडी काकाडािेत अगयीगाड सी मो ऩाटन न ऩा फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
45 सोगाउ ङ्झसभरगाउ यनझायी ङ्झस मो दोगडाकेदाय गा ऩा ४, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 40 
46 ङ्झफनसेयी सी.मो. दोगदाकेदाय -४, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 20 
47 गाजयी ङ्झस मो द न ऩा , फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 
48 अङ्झग्रगाड धनसैङ्झन ङ्झस मो ऩा न ऩा, फैतडी सङ्टदूयऩङ्ञिभ फैतडी 10 

 सेती भहाकारी ङ्झसॊचाई ङ्जवकास कामिक्रभको जम्भा 1436 
 


