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अन्य भत्ता 21139 2100000

ऩदाधधकारी बैठक भत्ता 21141 2000000

ऩानी तथा विजुऱी 22111 250000

सञ्चार महशुऱ 22112 1000000

इन्धन कायामऱय प्रयोजन 22212 1500000

सिारी साधन मममत खचम 22213 900000

मेमसनरी तथा औजार मममत संभार तथा संचाऱन खचम 22221 300000

ननमममत साबमजननक सम्ऩत्त्तको मममत संभार खचम 22231 700000

मसऱन्द तथा कायामऱय सामाग्री 22311 7000000

इन्धन अन्य प्रयोजन 22314 160000

सेिा र ऩरामशम खचम 22411 2000000

करार सेिा शुल्क 22413 4900000

कममचारी तामऱम खचम 22511 500000

कायमक्रम खचम 22522 1000000

अनुगमन मुल्याङ्कन खचम 22611 700000

भ्रमण खचम 22612 1500000

विविध खचम 22711 2500000

सभा संचाऱन खचम 22711 200000

घरभाडा 28142 400000

सिारी साधन तथा मेमशनरी औजार भाडा 28143 800000

कममचारी कल्याण कोष 400000

जम्मा : 52280000

प्रशासननक खचम



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार संघीय राजश्व वााँडफााँड

१ दाम्जीम्टार कृषि तारजाली व्यवस्थापन वडा नं. ५ १००००० १०००००

१००००० १०००००

२ सानीखोली फुपली कृषि सडक योजना वडा नं. ६ ३००००० ३०००००

३ चौवाह कृिक समूहको लागी साना षसंचाइ अयोजना वडा नं. ६ १५०००० १५००००

४ बहुईदे्दषिय षमषित कृिक समूह वडा नं. ६ १००००० १०००००

जम्मा ५५०००० ५५००००

५ कृषि प्रवधयनका लाषग पाआप तथा अवश्यक ईपकरण खररद वडा नं. ७ ३००००० ३०००००

जम्मा ३००००० ३०००००

६ माहुरी घार तथा ईपकरण र्वतरण(६०/४०) गा.पा.भर ६००००० ६०००००

७ टनेल तथा मर्चचङ र्वतरण(६०/४०) गा.पा.भर ३००००० ३०००००

८ फलफुल र्वरुवा र्वतरण(८०/२०) अाँप/र्लर्च/केरा गा.पा.भर ४००००० ४०००००

९ थोपा र्संचाइ(६०/४०) गा.पा.भर २५०००० २५००००

१० समहु सर्मर्तमा च्याई र्वई र्वतरण(८०/२०) गा.पा.भर ३००००० ३०००००

११ च्याई खेती तार्लम गा.पा.भर २००००० २०००००

१२ कागर्त र्वशेष कायिक्रम गा.पा.भर ४००००० ४०००००

१३ ऄन्न वार्ल र्वई र्वतरण(७५/२५) गा.पा.भर ६००००० ६०००००

१४ हाते ट्याक्टर खररद र्वतरण(५०/५०) गा.पा.भर ३२०००० ३२००००

१५ युवा लर्क्षत कायिक्रम र्वदेशवाट फर्कि एका युवा गा.पा.भर ५००००० ५०००००

१६ प्लार्स्टक पोखरी र्नमािणका लार्ग प्लार्स्टक र्वतरण गा.पा.भर ३००००० ३०००००

१७ शुद्ध (१०० प्रर्तशत) बोयर पाठा/पाठी खररद तथा र्वतरण गा.पा.भर १०००००० १००००००

१८ ईन्नत घााँस र्वई र्वतरण गा.पा.भर ४५०००० ४५००००

१९ पशु सेवा औषधी खररद गा.पा.भर ३००००० ३०००००

२० कृर्तम गभािधारण कायिक्रम गा.पा.भर १२०००० १२००००

२१ सहकायिमा भकारो सुधार गा.पा.भर ३००००० ३०००००

२२ सहकायिमा खोर सुधार गा.पा.भर ३००००० ३०००००

२३ सहकायिमा फामि सुधार गा.पा.भर २००००० २०००००

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः १०१० कृर्ष

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार संघीय राजश्व वााँडफााँड

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

२४ सहकायिमा डेरी सुधार गा.पा.भर ४००००० ४०००००

२५ च्यापकटर खररद र्वतरण गा.पा.भर १५०००० १५००००

२६ कुखुरा पालन तार्लम गा.पा.भर १००००० १०००००

२७ बाख्रा पालन तार्लम गा.पा.भर १००००० १०००००

२८ गाइ/भैसी पालन तार्लम गा.पा.भर १००००० १०००००

२९ खोप कायिक्रम गा.पा.भर १००००० १०००००

३० कृषक पाठशाला गा.पा.भर १५०००० १५००००

३१ प्राकृर्तक गभिधारणमा रागो खररद गा.पा.भर २००००० २०००००

३२ पशु पंक्षी साँग सम्बर्न्धत व्यवसार्यक कृषक समहु सर्मर्त, सहकारी तथा सरोकारवाला र्वच ऄन्तरर्क्रया गोष्ठी गा.पा.भर १००००० १०००००

३३ डाले घााँस नसिरी स्थापना गा.पा.भर २००००० २०००००

३४ पशु सेवा ऄनुगमन, संचार, र्वर्वध गा.पा.भर १००००० १०००००

३५ पशु स्वास््य र्शर्वर गा.पा.भर ३००००० ३०००००

३६ मासु पसलको लार्ग र्डर्िज गा.पा.भर ४००००० ४०००००

जम्मा ९२४०००० ९२४०००० ०

कूल जम्मा १०१९०००० १०१९०००० ०



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः १०२० ईद्योग तथा वार्णज्य ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ लघु घरलुे तथा साना ईद्यमी र्वकास कायिक्रम गा.पा. २५००००० २५०००००

जम्मा २५००००० २५००००० ०

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः १०३० पयिटन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ पयिटन प्रवद्धिन र लुर्म्बर्न भ्रमण वषि सम्बन्धी गर्तवीर्ध गा.पा. २५०००० २५००००

जम्मा २५०००० २५०००० ० ०

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः १०४० सहकारी ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ सहकारी संस्थाहरुको क्षमता ऄभीवरृ्द्ध गनि सफ्टवयेर खररद गा.पा. ५००००० ५०००००

जम्मा ५००००० ० ० ५०००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ स्थानीय अधारभतु षवद्यालय वडा न.ं १ २००००० २०००००

२ आश्वरी अधारभतु षवद्यालय वडा न.ं १ १००००० १०००००

३ बाल षवकास अधारभतु षवद्यालय वडा न.ं १ १००००० १०००००

४ जनकपयाण अधारभतु षवद्यालय वडा न.ं १ १००००० १०००००

५ देवीडााँडा अधारभतु षवद्यालय वडा न.ं १ १००००० १०००००

६ अदिय अधारभतु षवद्यालय (बालषवकास कक्षा व्यवस्थापन) वडा न.ं १ ५०००० ५००००

७ चन्र मा.षव(बालषवकास कक्षा व्यवस्थापन) वडा न.ं १ ५०००० ५००००

जम्मा ७००००० ७०००००

८ षिक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं २ २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

९ षवद्यालय षिक्षण ऄनदुान (जगतमाता/ऄम्मर/कृष्ण अ.षव) वडा न.ं ३ २८०००० २८००००

जम्मा २८०००० २८००००

१० महेन्र षवद्याबोध मा.षव. षसषड षनमायण वडा न.ं ४ १२५००० १२५०००

११ िारदा मा.षव. च्यानल गेट षनमायण वडा न.ं ४ ५०००० ५००००

१२ चन्रज्योषत अ.षव. वडा न.ं ४ ५०००० ५००००

१३ िीराम अ.षव. िैक्षीक व्यवस्थापन वडा न.ं ४ ४०००० ४००००

जम्मा २६५००० २६५०००

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः २०१० र्शक्षा

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

१४ सावयजषनक मा.षव. चेनगेट षनमायण वडा न.ं ५ १००००० १०००००

१५ सावयजषनक मा.षव. षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ५ १००००० १०००००

१६ ने.रा. देववाणी अ.षव. कायायलय ममयत वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

१७ जनजागषृत अ.षव. वालषवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

१८ सरस्वती अ.षव. पखायल तथा गेट षनमायण वडा न.ं ५ ७०००० ७००००

जम्मा ३७०००० ३७००००

१९ नेपाल राषष्िय माध्याषमक षवद्यालय बाल षवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १००००० १०००००

२० सरस्वती अधारभूत षवद्यालय बाल षवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १००००० १०००००

२१ भगवती अधारभूत षवद्यालय बाल षवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १००००० १०००००

२२ जीवनज्योषत अधारभूत षवद्यालय बाल षवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १००००० १०००००

२३ चौवाह अधारभूत षवद्यालय बाल षवकास कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १००००० १०००००

२४ जीवनज्योषत अधारभूत षवद्यालय षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ६ १३०००० १३००००

जम्मा ६३०००० ६३००००

२५ जनसेवा अ.षव. मडेलचौर षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ७ १००००० १०००००

२६ बालषवकास केन्र, भासेका चौर ममयत सधुार वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

२७ जनकपयाण मा.षव., तारुभतेरा षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ७ १००००० १०००००

२८ सवोदय अ.षव. सयुयगैरा, जस्ता पाता वडा न.ं ७ १००००० १०००००

२९ सरस्वती मा.षव., भसु्कात, षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ७ १००००० १०००००

३० भगवती अ.षव., षढकुरा, षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ७ १००००० १०००००

जम्मा ५५०००० ५५००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड
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सं.
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लक्ष्य
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रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

३१ िी नरिे अ.षव. षचषदपानी षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ८ १५०००० १५००००

३२ िी परमाथी अ.षव. नेटाखकय  गेट षनमायण वडा न.ं ८ १००००० १०००००

३३ िी सरस्वती मा.षव. सयुयथमु तपलोभवन गेट र तारजाली वडा न.ं ८ १५०००० १५००००

३४ िी बालषिक्षा एकता अ.षव. कक्षा व्यवस्थापन वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

३५ िी भगवती अ.षव. षिक्षक व्यवस्थापन वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ५००००० ५०००००

३६ प्र.ऄ. बैठक गा.पा. भर १२०००० १२००००

३७ कक्षा २ मा सञ्चालन भएको ऄङ्रजेी माध्यमबाट ऄध्यापन सम्बर्न्ध सर्मक्षा बैठक गा.पा. भर ४०००० ४००००

३८ कक्षा ३ मा ऄङ्रजेी माध्यमबाट ऄध्यापन गराईने र्शक्षकहरुको लागी तालीम गा.पा. भर ३००००० ३०००००

३९ स्थानीय अ.र्व. र्चर्दका फर्निचर तथा फर्निर्सङ गा.पा. भर १००००० १०००००

४०
कक्षा ८ र SEE  मा ईच्चतम GPA चयाईने सामदुार्यक तथा संस्थागत 

र्वद्यालयहरुको लार्ग पुरस्कार एव ंसम्मान कायिक्रम
गा.पा. भर १००००० १०००००

४१ २०७५ सालको वार्षिक पररक्षा ऄनुगमन तथा प्रर्तवदेन तयारी गा.पा. भर ५०००० ५००००

४२ २०७५ सालको SEE पररक्षा ऄनुगमन तथा प्रर्तवदेन तयारी गा.पा. भर ५०००० ५००००

४३ २०७५ सालको कक्षा ११ र १२ को  पररक्षा ऄनुगमन तथा प्रर्तवदेन तयारी गा.पा. भर ६०००० ६००००

४४ छत्रदेव स्तरीय पररक्षा सर्मर्त बैठक खचि गा.पा. भर ६०००० ६००००

४५ रार्रिय र्शक्षा र्दवस तथा ऄन्तरार्रिय साक्षारता र्दवस कायिक्रम व्यवस्थापन गा.पा. भर १५०००० १५००००

४६ बाल र्दवस कायिक्रम व्यवस्थापन गा.पा. भर १५०००० १५००००

४७ ३ वटा चौमार्सक परीक्षा ऄनुगमन खचि गा.पा. भर १००००० १०००००

४८ र्वद्यार्थिहरुको प्रर्तभा पर्हचान तथा पुरस्कार खचि (हार्जररजवाफ) गा.पा. भर २००००० २०००००

४९ सामदुार्यक र्वद्यालयमा रहकेा कम्प्युटर र्शक्षहरुको क्षमता र्वकास सम्बन्धी तालीम गा.पा. भर २००००० २०००००

५० ऄनाथ वालवार्लकाहरुको खोजी तथा ऄध्ययन सहयोग कायिक्रम गा.पा. भर १००००० १०००००

५१
ऄस्थायी/करार र्शक्षक/कायािलय सहायक/कायािलय सहयोर्गहरुको र्नयुर्िको लार्ग 

प्रश्न बैंक र्नमािण खचि
गा.पा. भर २००००० २०००००

५२ र्वद्यालय ऄनुगमन तथा प्रर्तवदेन तयारी गा.पा. भर १००००० १०००००

५३ वालर्वकास शैर्क्षक सामारी खचि र र्शक्षक डायरी छपाइ गा.पा. भर ५००००० ५०००००

५४ सामदुार्यक र्वद्यायमा दरवन्दी र्मलान तथा व्यवस्थापन खचि गा.पा. भर १५०००० १५००००
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अन्तररक
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५५ LKG पाठ्य पुस्तक खररद गा.पा. भर ५००००० ५०००००

५६ सामदुार्यक र्वद्यालयमा E-Attendance गा.पा. भर ६००००० ६०००००

५७ बालर्वकास सहजकताि प्रोत्साहन भत्ता गा.पा. भर ६२४००० ६२४०००

५८ र्वद्यालयमा प्रर्वर्ध र्वकास गा.पा. भर १०००००० १००००००

५९ सामार्जक र्वकास कोष गा.पा. भर १०००००० १००००००

जम्मा ६४५४००० ६४५४००० ० ०

कूल जम्मा ९९४९००० ९९४९००० ० ०



ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ एम्बलेुन्स व्यवस्थापन वडा नं १ ९०००० ९००००

जम्मा ९०००० ९००००

२ स्वास््य सचेतना काययक्रम वडा नं.३ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

३ गभयवती मषहलालाइ पोिण काययक्रम (षनयषमत चेकजााँच गराएकालाइ मात्र) वडा नं ७ १५०००० १५००००

४ षवसौना स्वास््य चौषक िौचालय षनमायण वडा नं ७ २००००० २०००००

जम्मा ३५०००० ३५००००

५ एकहजार षदन षभत्रका सतु्केरी अमा र बच्चाको लागी सअुहारा साझेदारी काययक्रम वडा ८ १००००० १०००००

६ ऄघायतोि स्वास््य चौकी प्रितुीसेवा र कायायलय व्यवस्थापन वडा ८ १००००० १०००००

जम्मा २००००० २०००००

७ औषर्ध तथा ईपकरण खररद र्वतरण

क.  औषर्ध खररद गा.पा. भर १०००००० १००००००

ख.ईपकरण खररद गा.पा. भर ५००००० ५०००००

८ स्वास््य र्शर्वर

क.अयुवेर्दक स्वास््य र्शर्वर गा.पा. भर ५००००० ५०००००

९ म.स्वा.स्व.ेसे कायिक्रम

क.खाजा/यातायात खचि गा.पा. भर ७८०००० ७८००००

ख.संचार खचि गा.पा. भर १३०००० १३००००

ग.स्वस््य अमा समहु पुनजािगरण गा.पा. भर २६०००० २६००००

१० अमा सुरक्षा कायिक्रम

क. ४ पटक गभि जााँच गर ेवापत थप प्रोत्साहन गा.पा. भर २९०४०० २९०४००

ख. बर्थिङ सेन्टर तथा स्वास््य संस्थामा कायिरत स्वास््यकर्मिहरुको क्षमता ऄर्भवरृ्द्ध गा.पा. भर १००००० १०००००

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः २०२० स्वास््य
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वााँडफााँड
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जन

सहभार्गता

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम
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लक्ष्य
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रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

११ र्फचडमा कायिरत स्वास््यकर्मिहरुको लार्ग र्फचड भत्ता गा.पा. भर १५०००० १५००००

१२ स्वास््य कर्मि (र्फचड कायिरत)हरुको लागी  झोला, रनेकोट खररद गा.पा. भर ९१००० ९१०००

१३ प्राथर्मक स्वास््य केन्र सुदृर्ढकरण गा.पा. भर ३००००० ३०००००

१४ स्वास््य शाखा स्टोर व्यवस्थापन गा.पा. भर २००००० २०००००

१५ कायिक्रम ऄनुगमन/मचुयांकन गा.पा. भर २००००० २०००००

१६ स्वास््यकमीहरुको लार्ग रि समहु पररक्षण सम्बन्धी तार्लम गा.पा. भर १००००० १०००००

१७ सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्वतरण साँगै र्न शुचक स्वास््य र्शर्वर संचालन गा.पा. भर ८००००० ८०००००

१८ Spine Board Stretcher गा.पा. भर ८०००० ८००००

१९ पोषण कायिक्रम(सु-अहारा साँग साझेदारी) गा.पा. भर १००००० १०००००

जम्मा ५५८१४०० ५५८१४०० ०

कूल जम्मा ६३२१४०० ६३२१४०० ० ०



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ गोडमनुी हाडीकोट खानेपानी वडा नं. १ १००००० १०००००

२ फेदी खानेपानी टंकी षनमायण वडा नं. १ ९०००० ९००००

३ ररप टोला मानकोटे टोल पाँधेरो तथा खानेपानी टंकी षनमायण वडा नं. १ १४०००० १४००००

४ पपलासय र षचच्चौर खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं. १ १५०००० १५००००

५ भकु्ले खानेपानी सधुार षवस्तार वडा नं. १ १५०००० १५००००

६ षचषदखोला भट्टराइ टोल खानेपानी ममयत सधुार वडा नं. १ २००००० २०००००

७ टापडुााँडा खानेपानी ममयत सधुार वडा नं. १ ५०००० ५००००

८ करट्ट षगदेनी धारा खोला खानेपानी ममयत सधुार वडा नं. १ ५०००० ५००००

९ एक घर एक बापटी काययक्रम वडा नं. १ २००००० २०००००

जम्मा ११३०००० ११३००००

१० खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं. २ २००००० २०००००

११ सम्पणुय पाँधेरो ममयत वडा नं. २ १००००० १०००००

१२ सम्पणुय षलफ्ट व्यवस्थापन वडा नं. २ ४००००० ४०००००

१३ टंकी ममयत वडा नं. २ २००००० २०००००

१४ आन्टेक षनमायण वडा नं. २ ३००००० ३०००००

जम्मा १२००००० १२०००००

वार्षिक र्वकास कायिक्रम
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ङ भासेका चौर षिवालय मषन्दर ममयत सधुार वडा नं. ७ २५००० २५०००

२४ वडा नं ७ का १० वटा पौवा र्नमािण वडा नं. ७ १०२०००० १०२००००

क भजुङ्ुगे पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

ख ढोवाटा खोला पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

ग ऄचयल पोखरी षनमायण वडा नं. ७ ५०००० ५००००

घ ढुङ्गापानी घाट पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

ङ षसईनडााँडा षढकुरा पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

च दजायङ षिवालय मषन्दर पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

छ ठूलागैरा काहुले पौवा षनमायण वडा नं. ७ १२०००० १२००००

ज हषटया बजार अलमथान ममयत सधुार वडा नं. ७ १००००० १०००००

झ गैराहा पानी अमा समूह पौवा षनमायण वडा नं. ७ १००००० १०००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
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श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ञ कमेरपेानी पौवा ममयत सधुार वडा नं. ७ ५०००० ५००००

२५ िनी मषन्दर षनमायण वडा नं. ७ २००००० २०००००

२६ देईराली मषन्दर षनमायण वडा नं. ७ १००००० १०००००

जम्मा १५९५००० १५९५०००

२७ पञ्चेबाजा तथा पोिाक खररद वडा नं. ८ १००००० १०००००

२८ वडाषभत्रका प्रषतक्षालय भवन ममयत वडा नं. ८ २००००० २०००००

२९ षभरमनुी घषुम्ट प्रषतक्षालय षनमायण वडा नं. ८ २५०००० २५००००

३० कुषहनाघाट प्रषतक्षालय षनमायण (माटाखानी) वडा नं. ८ १००००० १०००००

३१ ऄरौषद पधेंराको हाताषभत्र पौवा षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

३२ षहमडााँडा अमा समहु भवन व्यवस्थापन वडा नं. ८ १५०००० १५००००

३३ पोखेडााँडा कृष्ण मषन्दर वाल षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

३४
ऄघायतोि काषलका भगवती मषन्दरको पषिम खडडको गेटबाट ठाडागौडाहुाँदै सषन्धखकय  

जोड्ने मो.बा. सम्म जोड्ने दियनाथी पैदलमागय
वडा नं. ८ १५०००० १५००००

जम्मा ११५०००० ११५००००

३५ परम्परागत संस्कृर्त (लाखे, कार्लका, सराय, रोपार, हाइदोष) गा.पा.भर ३००००० ३०००००

जम्मा ३००००० ३०००००

कूल जम्मा ७४९०००० ७४९००००



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः २०५० खेलकुद तथा मनोरञ्जन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ खेलकुद वडा न.ं २ ५०००० ५००००

२ षजम सामाग्री खररद वडा न.ं २ ५००००० ५०००००

३ बाल ईद्यान काभे्र वडा न.ं २ ३००००० ३०००००

जम्मा ८५०००० ८५००००

४ ररठाकारुख चौपारी ममयत वडा न.ं ४ १००००० १०००००

५ कोपदी षपषक्नक स्पट षनमायण वडा न.ं ४ २००००० २०००००

जम्मा ३००००० ३०००००

६ रातापोखरा षक्रकेट खेल मैदान षनमायण वडा न.ं ५ १०००००० १००००००

जम्मा १०००००० १००००००

७ म्यालनेटा वाल ईद्यान षनमायण वडा न.ं ६ १०००००० १००००००

जम्मा १०००००० १००००००

८ खेलकुद प्रषिक्षण तथा खेलकुद सामाग्री खररद वडा न. ८ ५०००० ५००००

९ देईसी भैलो, कृष्ण जन्माष्टमी होलीका लागी संगीत सामाग्री खररद वडा न. ८ १२५००० १२५०००

जम्मा १७५००० १७५०००

१० ऄध्यक्ष कप खेलकूद प्रर्तयोर्गता गा.पा.भर ६००००० ६०००००

११ वडा स्तरीय र्क्रकेट प्रर्तयोर्गता गा.पा.भर ५००००० ५०००००

१२ खेलकुद व्यवस्थापन गा.पा.भर २००००० २०००००

जम्मा १३००००० १३००००० ० ०

कूल जम्मा ४६२५००० ४६२५००० ० ०
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संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः २०६० लै र्गक समानता तथा सामार्जक समावशेीकरण ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ दषलत छुवाछुत भेदभाव षवरुर्द् जनचेतना मलुक काययक्रम वडा नं.३ ७५००० ७५०००

२ सतु्केरी मषहला पोिणका लाषग िअुहारा काययक्रम वडा नं.३ ५०००० ५००००

जम्मा १२५००० १२५०००

३ मषहला समूहका लाषग लेखा ताषलम वडा नं. ७ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

४ ऄन्तराषष्िय नारी षदवससाँगै सजृनात्मक काययक्रम वडा नं. ८ ५०००० ५००००

५ जनजाती भेिभिुा तथा संस्कृती प्रषिक्षण वडा नं. ८ १००००० १०००००

जम्मा १५०००० १५००००

६ जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम गा.पा. भर ८००००० ८०००००

७ ऄपाङ्गता/ऄसहाय राहत सामारी गा.पा. भर ४००००० ४०००००

८ मर्हला र्सपमलुक तार्लम गा.पा. भर १२००००० १२०००००

९ युवाहरुको नेतृत्व र्वकास तथा ईदघोषण तार्लम गा.पा. भर ४००००० ४०००००

१० बपेत्ता/श्रीमान एकल मर्हला राहत कायिक्रम गा.पा. भर ६००००० ६०००००

११ दर्लत ईद्यमर्शलता र्वकास कायिक्रम गा.पा. भर ४००००० ४०००००

१२ जनजाती लक्षीत कायिक्रम गा.पा. भर ४००००० ४०००००

१३ बालबार्लका लर्क्षत कायिक्रम गा.पा. भर १००००० १०००००

१४ ऄन्तरपुस्ता ऄन्तरर्क्रया कायिक्रम गा.पा. भर ५०००० ५००००

१५ मर्हला तथा बालर्वकास कोष गा.पा. भर ५००००० ५०००००

१६ जेष्ठ नागररक/ऄपाङ्गता पररचयपत्र र्वतरण गा.पा. भर १५०००० १५००००

१७ जातीय भेदभाव र्वरुद्ध कानुनी सचेतना कायिक्रम गा.पा. भर २००००० २०००००

१८ कुमाल समदुायलाइ माटोका भाडा बनाईन सहयोग कायिक्रम गा.पा. भर २००००० २०००००

१९ मसु्लीम समदुायलाइ बाजा खररद गा.पा. भर २००००० २०००००

जम्मा ५६००००० ५६००००० ०

कूल जम्मा ५९७५००० ५९७५००० ०

अन्तररक
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ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ १ नं वडा का सम्पणुय मो.बा. सोहोने तथा २ वटा कपवट षनमायण वडा नं. १ ११००००० ११०००००

२ नेटा खहर ेभाल ुखोला तम्घासे टोल मो.बा. वडा नं. १ २००००० २०००००

३ टाकुरा मैदान मो.बा. वडा नं. १ २००००० २०००००

४ परुसङ्ुगे  र पाँधेर ेटोल वाल षनमायण वडा नं. १ २४०००० २४००००

जम्मा १७४०००० १७४००००

५ सम्पूणय मो.बा. सोहोने वडा नं. २ ५००००० ५०००००

६ ररप षसखे्र फेदी मो.बा. षनमायण वडा नं. २ ३५०००० ३५००००

७ गोरटेो बाटो ममयत वडा नं. २ १००००० १०००००

८ पाटी लामपाटा कृषि सडक वडा नं. २ १००००० १०००००

जम्मा १०५०००० १०५००००

९ वडा नं ३ षभत्रका  सम्पूणय मोटरबाटो सधुार वडा नं. ३ ८००००० ८०००००

१० ऄमर पोखरी वषृर्द् झटारी हुाँदै मौवापोखरी मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ३ २००००० २०००००

११ पाडडे टोला खाल खोला खाजीखजुी मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ३ १००००० १०००००

१२ तपला पोखरा पन्थी टोला मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ३ ७५००० ७५०००

१३ टुनीपोखरा अषलडााँडा मोटरबाटो षनमायण तथा ममयत वडा नं. ३ १००००० १०००००

१४ कुन्डाडा कमेर ेजकेुपानी गञ्जेङ मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ३ १५०००० १५००००

१५ ढापखोला कृषि सडक षनमायण वडा नं. ३ १००००० १०००००

१६ खसुायनीवारी गोखङ्ुगा समसानघाट मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ३ २००००० २०००००

१७ ढुङ्गा गाडेका चौपारीदेषख परुानो चौषक चौषडला सडक वडा नं. ३ १००००० १०००००

जम्मा १८२५००० १८२५०००

१८ वडा नं ४ षभत्रका मोटरबाटो सोहोने वडा नं. ४ ७००००० ७०००००

१९ अाँपगैरा खड्कादी हषटया मो.वा. षनमायण वडा नं. ४ ५०००० ५००००

२० पाटी ओखेडााँडा मग्नषचषद षपप्लाघाट मो.बा. वडा नं. ४ १५०००० १५००००

२१ ऄमराइ मौषलपोखरा मो.बा. सधुार वडा नं. ४ १५०००० १५००००

२२ फुलवारी राम्चे मो.बा. वडा नं. ४ ५०००० ५००००

२३ ठााँटी चापारुख मो.बा. वडा नं. ४ १००००० १०००००

२४ गाडिाला षपप्लारुख देषख गाईडााँडा गो.बा. ममयत वडा नं. ४ ३०००० ३००००

जम्मा १२३०००० १२३००००

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ३०१० स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गपेुल
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अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

२५ वडाका सम्पूणय मोटरबाटो सधुार षवस्तार वडा नं. ५ ६८०००० ६८००००

२६ झपुकेपोखरी षतपयारपाटा मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ५ ७५००० ७५०००

२७ खत्रीनेटाबाट ढनढने जोड्ने मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ५ ९०००० ९००००

२८ षसईाँडेनी दषख बााँझपाटा सम्म मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ५ १५०००० १५००००

२९ षिवालय देषख षसईडेनी मोटरबाटो ममयत संभार वडा नं. ५ १००००० १०००००

३० मलुाबारी झोलङ्ुगेपलु पहुाँचमागय वडा नं. ५ ५०००० ५००००

३१ चोरझडुडा मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ५ १००००० १०००००

३२ छत्रगञ्जका सम्पूणय गोरटेोबाटो ममयत तथा सधुार वडा नं. ५ ४७५००० ४७५०००

क छते्रश्वर स्कुलदेखी पाटी पानीको धारा सम्म गो वा मा षसढी षनमायण वडा नं. ५ १५०००० १५००००

ख धनवीरको घरनेरको बाटो जाली व्यवस्थापन वडा नं. ५ १००००० १०००००

ग प्रकािका घरदेषख थाम्का सम्म गो बा ममयत तथा सधुार वडा नं. ५ ५०००० ५००००

घ हरर पराजलुीको घरदेषख मो बा सम्म गोरटेोबाटो ममयत तथा सधुार वडा नं. ५ ५०००० ५००००

ङ षभर षचन्त बहादरु र जीत बहादरुको घरनेर गोरटेोबाटो ममयत तथा सधुार वडा नं. ५ ५०००० ५००००

च षडही ठााँटी देषख टाकुरा गोरटेोबाटो ममयत तथा सधुार वडा नं. ५ ५०००० ५००००

छ सपयान देखी अरनटोला सम्म गो बा षनमायण वडा नं. ५ २५००० २५०००

जम्मा १७२०००० १७२००००

३३ वडा नं ६ षभत्रका मोटरबाटो सोहोने योजना वडा नं. ६ १०००००० १००००००

३४ बरखेोला-फेदी मोटरबाटो षनमायण योजना वडा नं. ६ १२५००० १२५०००

जम्मा ११२५००० ११२५०००

३५ वडा षभत्रका मो.बा. सोहोने योजना वडा नं. ७ १०००००० १००००००

३६ साना मो.बा. नयााँ ियाक षनमायण वडा नं. ७ ९५०००० ९५००००

क षतनखनु्ने देषख पे्रमनारायणसम्मको मो बा वडा नं. ७ २५००० २५०००

ख रातापोखरी-भजुङ्ुगे-खोरतेी-षचसापानी मो बा वडा नं. ७ २००००० २०००००

ग बाटुलेका चौर-बाषहखोला मो बा वडा नं. ७ ५०००० ५००००

घ षभरकुना बलालका घरसम्म मो बा वडा नं. ७ २५००० २५०००

ङ भााँडामानी-डााँडापोखरी-सपलेनी मो बा वडा नं. ७ १५०००० १५००००

च षचदयार-बाषहखोला मो बा वडा नं. ७ ५०००० ५००००

छ ईपपलार-दम्पाह-भााँडपानी मो बा वडा नं. ७ ५०००० ५००००

ज बषुद्दभूसालका घर नषजक बाटोमा जाली षफषटङ् वडा नं. ७ ५०००० ५००००

झ कुडहर-चोयकाटे-दमाइ मो बा वडा नं. ७ १००००० १०००००

ञ पााँडेगौडा-हषटया षसाँडी षनमायण वडा नं. ७ ५०००० ५००००

ट हाकहापने देषख कोल मो बा वडा नं. ७ १००००० १०००००

ठ भसु्कात-घषतयम्लाचौर-षचषदपानी मो बा सधुार वडा नं. ७ १००००० १०००००

जम्मा १९५०००० १९५००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

३७ छत्रदेव ८ षभत्रका सम्पूणय मोटरबाटाहरु सोहोने वडा नं. ८ ९००००० ९०००००

३८ घैयार षनईर ेमोटरबाटो षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

३९ रातामाटा वेतारी मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

४० वरारुख घमु्नेवाटा धैरनेी धनमढुा डुमादी मो.बा. षनमायण वडा नं. ८ २००००० २०००००

४१ देईराली रोटेपानी चेक्मी नेटाखकय  मो.बा. षनमायण वडा नं. ८ ३५०००० ३५००००

४२ देईपजेु बेतारी पानीटंकी मोटरबाटो षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

४३ षससेगैरा चौषडला मो.बा. षनमायण वडा नं. ८ १००००० १०००००

४४ पोखेडााँडा खातेबारी स्वारटोल मो.बा. षनमायण वडा नं. ८ ५०००० ५००००

४५ चेक्मी अमासमहु भवनदेषख खोरपेानी वरारुख मो.बा. षनमायण वडा नं. ८ ५०००० ५००००

४६ लम्सालटोल बन्जाडेटोल मोटरबाटो ममयत वडा नं. ८ ५०००० ५००००

४७ सयुयथमुदेषख खस्कोटहुाँदै कुषवडडाडा मो.बा. ममयत वडा नं. ८ ५०००० ५००००

४८ पोखेडााँडा काफलडााँडा तपलाटोला षलतेखोला गो.बा. ममयत वडा नं. ८ १००००० १०००००

४९ सोता मषन्दरदेषख सोता गााँईसम्म जाने मो बा मा वाल षनमायण वडा नं. ८ १५०००० १५००००

५० सोता मोटरबाटो सोषलङ्ग वडा नं. ८ ५०००० ५००००

जम्मा २३५०००० २३५००००

कूल जम्मा १२९९०००० १२९९००००

पनुिः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गररने सबै काययक्रमहरुलाइ के्षत्रगत/षवियगत अधारमा छुट्टाएर प्रत्येक षविय (जस्तैः कृषि, षिक्षा, स्वास््य, सडक) को ऄलग ऄलग षववरण तयार गनुय  पनेछ । 



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ खहर ेकुलो ममयत वडा न.ं २ ५०००० ५००००

२ कयनबोट कुलो ममयत वडा न.ं २ ५०००० ५००००

३ बेलवोट कुलो ममयत वडा न.ं २ ५०००० ५००००

४ वौस वोट कुलो ममयत वडा न.ं २ १००००० १०००००

जम्मा २५०००० २५००००

५ वढुादी कुलो ममयत सधुार वडा न.ं ३ १५०००० १५००००

जम्मा १५०००० १५००००

६ खेवा कुलो ममयत वडा न.ं ४ ८०००० ८००००

७ मथरुा कुलो ममयत वडा न.ं ४ ४०००० ४००००

जम्मा १२०००० १२००००

८ ठुलाढुङ्गा ईपपलोकुलो तपलोकुलो र साहुबोट कुलो ममयत वडा न.ं ८ ७५००० ७५०००

जम्मा ७५००० ७५०००

कूल जम्मा ५९५००० ५९५०००

पनुिः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गररने सबै काययक्रमहरुलाइ के्षत्रगत/षवियगत अधारमा छुट्टाएर प्रत्येक षविय (जस्तैः कृषि, षिक्षा, स्वास््य, सडक) को ऄलग ऄलग षववरण तयार गनुय  पनेछ । 

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ३०२० र्संचाइ

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ३०३० भवन तथा सहरी र्वकास ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ परुानो गा.षव.स. रहेको स्थानमा भवन षनमायण वडा न.ं १ ५००००० ५०००००

२ देवी डााँडा मषहला भवन ममयत सधुार वडा न.ं १ ९०००० ९००००

३ देबीचौर र पन्थी डााँडा सामदुायीक भवन ममयत वडा न.ं १ ३००००० ३०००००

४ जन कपयाण अ.बी. वाईन्ड्री वाल षनमायण वडा न.ं १ ३००००० ३०००००

५ मदरिा ममयत तथा सम्भार वडा न.ं १ १००००० १०००००

६ मौलीपोखरा पधेरामा सत्तल षनमायण वडा न.ं १ १५०००० १५००००

जम्मा १४४०००० १४४००००

७ षव.पी. स्मषृत भवन वडा नं २ ६००००० ६०००००

८ थाम िस्ट षनमायण वडा नं २ ३००००० ३०००००

९ ठााँटी िौचालय षनमायण वडा नं २ १५०००० १५००००

१० आमामवडा सत्तल षनमायण वडा नं २ ३००००० ३०००००

११ सम्पणुय सत्तल षनमायण वडा नं २ ४००००० ४०००००

जम्मा १७५०००० १७५००००

१२ टुनीपोखरा प्रतीक्षालय षनमायण वडा न.ं ३ १००००० १०००००

१३ चापटारी मथरुा प्रषतक्षालय षनमायण वडा न.ं ३ २००००० २०००००

१४ जोरपोखरा प्रषतक्षालय र पोखरी ममयत वडा न.ं ३ २००००० २०००००

१५ षसमलपाँधेरा प्रषतक्षालय नीमायण(५ नं टोल) वडा न.ं ३ १००००० १०००००

१६ वडा कायायलय ऄगाषड प्रषतक्षालय षनमायण वडा न.ं ३ १००००० १०००००

जम्मा ७००००० ७०००००

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ३०३० भवन तथा सहरी र्वकास ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

ऋण
जन

सहभार्गता

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

१७ वडा कायायलयमा सभाहल षनमायण वडा न.ं ४ ७००००० ७०००००

१८ ररठकारुख मषहला समूह भवन व्यवस्थापन ररठाकारुख वडा न.ं ४ २५०००० २५००००

१९ दषलत समहु भवन व्यवस्थापन ररठाकारुख वडा न.ं ४ २००००० २०००००

जम्मा ११५०००० ११५००००

२० षव.पी. स्मषृत भवन षनमायण वडा न.ं७ ४८९४२६ ४८९४२६

जम्मा ४८९४२६ ४८९४२६

२१ कृषि सहकारी भवन पोखेडााँडा वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

२२ जनता अवास कायिक्रम(लागत साझेदारी) गा.पा. भर ४०००००० ४००००००

२३ गाईाँपार्लका पररसरमा कम्पाईन्ड वाल र गटे र्नमािण(लागत साझेदारी) गा.पा. भर २५००००० २५०००००

२४ गाईाँपार्लका भवन (लागत साझेदारी) गा.पा. भर ५०००००० ५००००००

जम्मा ११५००००० ११५००००० ० ०

कूल जम्मा १७०७९४२६ १७०७९४२६



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ षवद्यतु  सधुार षवस्तार वडा न.ं १ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

२ षवद्यतु ममयत वडा न.ं २ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

३ षवद्यतु सधुार षवस्तार वडा न.ं ३ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

४ षवद्यतु सधुार षवस्तार योजना वडा न.ं ६ २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

५ वडाभर षवद्यतु सधुार षवस्तार वडा नं ७ २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

६ साषवक ऄघायतोि ३ धरम्पानी षवद्यतु व्यवस्थापन वडा न ८ २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

७ वैकर्चपक ईजाि (वायु ईजाि- लागत साझेदारी) गा.पा. भर २५००००० २५०००००

जम्मा २५००००० २५०००००

कूल जम्मा ३३००००० ३३०००००

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

अ.व.२०७६/७७

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ३०४० ईजाि

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः ३०६० सञ्चार ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार
प्रदेश सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ रषेडयो/षट.षभ. काययक्रम २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व. २०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ४०१० वन तथा भ-ुसंरक्षण ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

स्थानीय

तह

१ काफलडााँडा पोखरी ममयत वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

कूल जम्मा ५०००० ५००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

ऋण
जन

सहभार्गता

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ४०४० फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ पुणि सरसफाइ सचेतना ऄर्भयान गा.पा. भर ४००००० ४०००००

२
डर्म्पङ साइट र्नमािण गनि सम्भाव्यता 

ऄध्ययन र पुवािधार र्नमािण
गा.पा. भर १५०००० १५००००

जम्मा ५५०००० ५५००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ४०५० जलईत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ तार जार्ल खररद गा.पा.भर १५००००० १५०००००

कूल जम्मा १५००००० १५०००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



ऄनसूुची-६

संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ४०६० र्वपद व्यवस्थापन रु. हजारमा

नेपाल

सरकार
प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ र्वपद व्यवस्थापन गा.पा. भर ५००००० ५०००००

जम्मा ५००००० ५०००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ५०२० सुरक्षा व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ सुरक्षा व्यवस्थापन गा.पा.भर १०००००० १००००००

कूल जम्मा १०००००० ० ० १००००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत



संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः ५०३० सूचना प्रर्वर्ध ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ कम्प्युटर तालीम सञ्चालन वडा नं ७ १५०००० १५००००

जम्मा १५०००० १५००००

२ Internet/IT Based Program गा.पा.भर ५००००० ५०००००

३ गा.पा. वतृ्त र्चत्र र्नमािण गा.पा.भर ३००००० ३०००००

जम्मा ८००००० ८०००००

कूल जम्मा ९५०००० ० ० ९५००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ५०४० पञ्जीकरण व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ पञ्जीकरणका व्यवस्थापन गा.पा.भर २००००० २०००००

कूल जम्मा २००००० २००००० ० ०

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

र्वर्नयोजन

रु.

श्रोत



संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः ५०६० सुशासन प्रवद्धिन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार संघीय राजश्व वााँडफााँड

१ सुचनाको हक सम्बन्धी कायिक्रम गा.पा.भर १००००० १०००००

२ साविजर्नक सुनुवाआ/सर्मक्षा गोष्ठी गा.पा.भर ५००००० ५०००००

कूल जम्मा ६००००० ० ० ६०००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत नं./र्वषयगत र्शषिकः ५०८० ऄन्यत्र वर्गिकृत नभएको ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार राजश्व बााँडफााँड

१ फर्निचर खररद गा.पा.भर १०००००० १००००००

२ फर्निर्सङ गा.पा.भर १०००००० १००००००

३ मरे्सनरी औजार गा.पा.भर १०००००० १००००००

४ सवारी साधन गा.पा.भर ५००००० ५०००००

५ न्यायीक सर्मर्त व्यवस्थापन गा.पा.भर १२००००० १२०००००

जम्मा ४७००००० ० ४७००००० ० ०

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ५०९० प्रशासर्नक खचि ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ प्रशासर्नक खचि गा.पा.भर ५२२८०००० ५२२८००००

जम्मा ५२२८०००० ५२२८००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य र्वर्नयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः ५१०० ऄन्य ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ समपूरक कायिक्रम गा.पा.भर ३००००००० ३०००००००

२ ममित कोष गा.पा.भर १०००००० १००००००

जम्मा ३१०००००० ३१००००००

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

सं.
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य षवषनयोजन रु.

श्रोत



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः प्रदेश सरकार सशति ऄनुदान ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ र्चर्दखोला गोडमलेु खानेपानी अयोजना गा.पा.भर २०००००० २००००००

२ देवीडााँडा अधारभुत प्रा र्व खेलमैदान वडा न १ २०००००० २००००००

३ धरमपानी घाट खेलमैदान र्नमािण वडा न ६ १०००००० १००००००

४ र्चर्दका खेल मैदान वडा न १ १०००००० १००००००

५ अकाशे घैटा खानेपानी गा.पा.भर १०००००० १००००००

६ महने्र र्वद्यावोध ईच्च मा र्व कम्प्युटर चयाव वडा न ४ १०००००० १००००००

जम्मा ८०००००० ० ८००००००

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य षवषनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता



संकेत न.ं/र्वषयगत र्शषिकः सममरुक ऄनुदानबाट सञ्चालन गररने अयोजना ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ केरुङ्गा बचकोट खानेपानी योजना वडा न ४ वडा न ४ ५०००००० २५००००० २५०००००

२ र्तलकुवा र्चर्दपानी खानेपानी योजना वडा न ८ वडा न ८ ५०००००० २५००००० २५०००००

३ ईपचलो र्टकुरी खानेपानी योजना वडा न ६ वडा न ६ ५०००००० २५००००० २५०००००

४ र्झके्र र्ढकुरा खानेपानी योजना वडा न ७ वडा न ७ ५०००००० २५००००० २५०००००

५ छत्रदेव जनता अवास कायिक्रम वडा न ६ ५०००००० २५००००० २५०००००

६ गगाटार पाकि  र्नमािण वडा न १ वडा न १ ५०००००० २५००००० २५०००००

जम्मा १५०००००० १५००००००

वार्षिक र्वकास कायिक्रम

अ.व.२०७६/७७

क्र.

स.ं
कायिक्रम/अयोजनाको नाम

कायािन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य षवषनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
ऋण

जन

सहभार्गता


