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कुल जम्मा रु. (हजारमा)

िौविक पबू ािधार वबकास मन्द्रालय

आन्द्िररम मावमला िथा काननू मन्द्राय

वजल्ला प्रसाशन कायािलय गोरखा

वजल्ला प्रसाशन कायािलय लमजङु

वजल्ला प्रशासन कायािलय कास्की

ववन्द्धवावसवन प्राकृ विक वचवकत्सालय

रेडक्रश सोसाइटी

थासाङ गाउुँपावलका

आरुघाट गाउुँपावलका

गण्डकी गाउुँपावलका

गोरखा नगरपावलका

बन्द्र्दीपरु गाउुँपावलका

शक्ु लागण्डकी नगरपावलका

िीमार्द नगरपावलका

व्यास नगरपावलका

सन्द्ु र्दरबजार नगरपावलका

बेसीशहर नगरपावलका

फे र्दीखोला गाउुँपावलका

कालीगण्डकी गाउुँपवलका

विरकोट नगरपावलका

पिु लीबजार नगरपावलका

वावलङ नगरपावलका

गल्याङ नगरपावलका

र्देवघाट गाउुँपावलका

र्देबचल
ु ी नगरपावलका

बेनी नगरपावलका

कुश्मा नगरपावलका

गल्कोट नगरपावलका

ढोरपाटन नगरपावलका बाग्लङु
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स्वास््य कायािलय, म्याग्र्दी

स्वास््य कायािलय, बाग्लङु

स्वास््य कायािलय, पबिि

स्वास््य कायािलय, नबलपरु

स्वास््य कायािलय, गोरखा

स्वास््य कायािलय, िनहुँ
स्वास््य कायािलय, लम्जङु

स्वास््य कायािलय, स्याङ्जा

स्वास््य कायािलय, कास्की

जीपी कोईराला श्वासप्रश्वास रोग अस्पिाल

सक्र
ं ामक िथा सरुवा रोग अस्पिाल

मनाङ अस्पिाल

जोमसोम अस्पिाल मस्ु िाङ

र्दमौली अस्पिाल

मध्यवबन्द्र्दु अस्पिाल

स्याङ्जा अस्पिाल

बेनी अस्पिाल

गोरखा अस्पिाल

बाग्लङु ् ग अस्पिाल

स्वास््य िावलम के न्द्र

क्षयरोग उपचार के न्द्र

प्रर्देश जनस्वास््य प्रयोगशाला

प्रर्देश स्वास््य आपवू िि व्यवस्थापन के न्द्र

स्वास््य वनर्देशनालय

पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रविष्ठान

कायाालयको नाम र ननकासा रकम रु हजारमा
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