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३९ बालववकास केन्रहरुको स्तरोन्नती गा.पा. भर २००००० २०००००

४० वशक्षा ववकास कोष गा.पा. भर १५००००० १५०००००

जम्मा ३२००००० ० ० ३२०००००

कूल जम्मा ६११०००० २९१०००० ० ३२०००००



ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ स्वास््य संस्थाका लावग औषधी खररद गा.पा. भर ५००००० ५०००००

२ स्वास््य संस्थाका लावग मशेीनरी खररद गा.पा. भर ५००००० ५०००००

३ स्वास््य संस्थाका लावग फवनयचर खररद गा.पा. भर ३००००० ३०००००

४ स्वास््य संस्थामा आन्टरनेट जडान तथा इ-हावजरी गा.पा. भर ३५०००० ३५००००

५ अमा समूह सुदृविकरण गा.पा. भर १५०००० १५००००

६ गाईाँघर वक्लवनक व्यवस्थापन गा.पा. भर १६०००० १६००००

७ म.स्वा.स्व.स.े खाजा, यातायात र सञ्चार खचय गा.पा. भर ७८०००० ७८००००

८ वहृत स्वास््य वशववर गा.पा. भर ३००००० ३०००००

९ प्राथवमक स्वास््य ईपचार तावलम गा.पा. भर १००००० १०००००

१०
सामावजक सुरक्षा भत्ता ववतरणसाँगै वनःशुल्क स्वास््य 

वशववर तथा औषधी ववतरण काययक्रम
गा.पा. भर ४५०००० ४५००००

जम्मा ३५९०००० ० ३५९००००

कूल जम्मा ३५९०००० ० ० ३५९००००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः २०२० स्वास््य

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ डचडदका भलु्के खानेिानी व्यवस्थािन वडा न.ं १ २००००० २०००००

२ डचडदखोला भिराइटोल राजिुोख्रा  खानेिानी  डनमााण वडा न.ं १ ४००००० ४०००००

३ छत्रगंज डचडदका खानेिानी व्यवस्थािन वडा न.ं १ ५०००० ५००००

४ धारदी  खानेिानी  सधुार डवस्तार वडा न.ं १ ५०००० ५००००

५ जोलाहा खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं १ ५०००० ५००००

६ सातडवसे गेदावास खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं १ ५०००० ५००००

७ मैदान िोखरी डनमााण वडा न.ं १ ५०००० ५००००

८ राजिुोख्रा िोखरी डनमााण वडा न.ं १ ५०००० ५००००

जम्मा ९००००० ९०००००

९ मडेलचौर  खानेिानी आन्टेक डनमााण तथा ममात सधुार वडा न.ं २ २००००० २०००००

१० सम्िूणा डलफ्ट खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं २ २००००० २०००००

११ टाकटोला खानेिानी ममात सधुार तथा सत्तल डनमााण वडा न.ं २ १००००० १०००००

१२ काभे्र बारिारी टंकी डनमााण तथा ममात वडा न.ं २ ३००००० ३०००००

१३ धाट्टरचौर टंकी डनमााण वडा न.ं २ २००००० २०००००

१४ सम्िूणा िधेँरो ममात वडा न.ं २ २००००० २०००००

१५ सम्िूणा िोखरी ममात सम्भार वडा न.ं २ १००००० १०००००

१६ सत्तल डनमााण वडा न.ं २ २००००० २०००००

१७ धोडविधेँरा नाच्नेिोखरा डलफ्ट खानेिानी वडा न.ं २ ५०००० ५००००

जम्मा १५५०००० १५५००००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः २०३० खानेपानी तथा सरसफाइ

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

१८ छत्रदेव ३ खा.िा.को लागी HDPE टंकी खट्टरद वडा न.ं ३ ९००००० ९०००००

१९ खानेिानी िधेँरा ममात वडा न.ं ३ ५१००० ५१०००

२० खोरतेी फयडाडँा िडम्िङ्ग खानेिानी योजना वडा न.ं ३ १०००००० १००००००

२१ बल्कोट दनु्ररुक डलडफ्टङ् खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं ३ २५०००० २५००००

२२ साआराम खानेिानी सधुार डवस्तार वडा न.ं ३ १००००० १०००००

२३ डसमल िधेरा माझटोला खानेिानी टंकी सधुार तथा डनमााण वडा न.ं ३ ६९००० ६९०००

२४ भसुाल िधेँरो ममात तथा सत्तल डनमााण वडा न.ं ३ १००००० १०००००

जम्मा २४७०००० २४७००००

२५  केरुङ्गा बल्कोट खानेिानी सधुार डवस्तार वडा न.ं ४ ९२०००० ९२००००

२६ भालखुोला खानेिानी ट्याङ्डक डनमााण वडा न.ं ४ ९०००० ९००००

२७ मग्नडचदी धाराको ट्याङ्डक डनमााण वडा न.ं ४ १००००० १०००००

२८ ऄरल्गा खानेिाडन ट्याङ्की डनमााण वडा न.ं ४ ८०००० ८००००

२९ िाडेँिधेँरो ईिल्लो कुवा ममात वडा न.ं ४ ३०००० ३००००

३० घैटा डनमााण तथा डहल ट्याङ्क खट्टरद वडा न.ं ४ २७५००० २७५०००

३१ वोरिेानी डसमस्यार िधेँरो डनमााण वडा न.ं ४ ३०००० ३००००

जम्मा १५२५००० १५२५०००

३२ डडही बाझािँाटा खानेिानी सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ १५०००० १५००००

३३ छत्रगंज ६,७,८,९ खानेिानी डलडफ्टङ खानेिानी ममात सम्भार वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

३४ छत्रगंज खानेिानी सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

जम्मा २५०००० २५००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

३५ खोल्टी िधेँरा तथा िोखरी ममात सम्भार योजना वडा न.ं ६ १००००० १०००००

३६ साना खानेिानी योजनाहरुको ममात संभार खचा योजना वडा न.ं ६ १००००० १०००००

३७ काफलघाट कँुडहर खानेिानी योजना वडा न.ं ६ १००००० १०००००

३८ धैरनेी डचडदयार िधेँरो डनमााण योजना वडा न.ं ६ १००००० १०००००

जम्मा ४००००० ४०००००

३९ कमेरिेानी िधेँरो र ठुलोिधेँरो डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

४० धाते ओढार गैरािानी खानेिानी योजना वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

४१ डनकासािोखरा कुसनुडाडँा खानेिाडन ट्याङ्की डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

४२ डबसौना खानेिानी ममात वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

४३ भासेका चौर खानेिानी ममात वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

४४ डसस्ने खोली िधेँरो ममात वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

४५ ओख्रारुख कुन्टी रगेंिानी र ढोवाट खा.िा. वडा न.ं ७ १००००० १०००००

४६ जकेुखोली भासेका चौर डलडफ्टङ्ग खानेिानी डमटर खट्टरद वडा न.ं ७ ५००००० ५०००००

४७ डझिे ढीकुरा खानेिानी बाधँको ट्याङ्की ममात वडा न.ं ७ २००००० २०००००

४८ डकराका दलुा खानेिानी डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

४९ बनेका िोखरी कृडि भवनमा सावाजडनक र्ौचालय डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

जम्मा १४००००० १४०००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

५० डभरमनुी डचडदिाडन खानेिानी ट्याङ्की डनमााण तथा िाआि लाआन ममात वडा न.ं ८ १२०००० १२००००

५१ ठूलाखोट्टरया मोटरबाटोको कुनादेखी चेक्मी घैयार खानेिानी डनमााण वडा न.ं ८ २००००० २०००००

५२ डवरौटा वेलौतीखका  खानेिानी डनमााण(िमागत) वडा न.ं ८ १००००० १०००००

५३ अडँटघर डजमर ेगमुाने खानेिानी ममात वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

५४ ईिल्लो डसस्न्यार काफलखका  खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

५५ वसनुिाटा डििलारुख खानेिानी ममात वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

५६ ऄघाातोि भगवती राडष्िय खानेिानी ममात सधुार वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

५७ डदगामेटोल वेदका िोखरी खानेिानी डनमााण (चेक्मी) वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

५८ खरकोट डतजकुा रुख टङ्की डनमााण वडा न.ं ८ १००००० १०००००

५९ ढािेँिानी खानेिानी डनमााण वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ८२०००० ८२००००

६० खानेपानी पाआप खररद गा.पा.भर १०००००० १००००००

जम्मा १०००००० १००००००

कूल जम्मा १०३१५००० १०३१५०००

िनुश्चः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गट्टरने सबै कायािमहरुलाइ के्षत्रगत/डवियगत अधारमा छुिाएर प्रत्येक डविय (जस्तैः कृडि, डर्क्षा, स्वास््य, सडक) को ऄलग ऄलग डववरण तयार गनुा  िनेछ । 



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ कुवरका चौिारी प्रडतक्षालय िनुाडनमााण वडा नं. १ ८०००० ८००००
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जम्मा २२००००० २२०००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

५६ वडा नं ६ डभत्रका मोटरबाटो सोहोने वडा न.ं ६ ७८०००० ७८००००

५७ िन्थीडाडँा-तल्लोटोला गोरटेोबाटो डनमााण वडा न.ं ६ १००००० १०००००

५८ ठूलािोखरा-बरखेोला-रातािोखरा मोटरबाटो डनमााण वडा न.ं ६ १००००० १०००००

५९ ठूलािोखरा-लाकुरीडाडँा-ऄरटारी मोटरबाटो सधुार डवस्तार वडा न.ं ६ १५०००० १५००००

६० ऄरटारी थाम्का मोटरबाटो डवस्तार वडा न.ं ६ १००००० १०००००

६१ दहनेटा-सनेटा मोटरबाटो वाल डनमााण तथा डवस्तार वडा न.ं ६ ७५००० ७५०००

जम्मा १३०५००० १३०५०००

६२ वडा डभत्रका मोटरवाटो सोहोने वडा न.ं ७ ११००००० ११०००००

६३ ठुलािाटा जकेुिानी मोटरबाटो सधुार वडा न.ं ७ १२०००० १२००००

६४ गैरािानी डबसौना मोटरबाटो सधुार वडा न.ं ७ ५०००० ५००००

६५ भासेका चौर बजेरी मोटरवाटो डनमााण वडा न.ं ७ २००००० २०००००

६६ डचदीिानी घडताम्लाचौर मोटरबाटो डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

६७ धारा भोग मोटरबाटो तथा डफल्ड डनमााण वडा न.ं ७ १००००० १०००००

६८  नन्दरामका घर देडख रगे्मीका घरसम्म जाने मो.बा. वडा न.ं ७ १००००० १०००००

६९ बोहोरािाटा डफल्ड डनमााण वडा न.ं ७ २००००० २०००००

७० तल्ला बढुीगाडे डसर्द्वावा मोटरबाटो वडा न.ं ७ १००००० १०००००

जम्मा २०७०००० २०७००००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

७१ छत्रदेव ८ का सम्िूणा मोटरबाटो सोहोने वडा न.ं ८ ८००००० ८०००००

७२ हडटयाबजार िट्टरयारटोल िोखेडाडँा मोटरबाटो वाल डनमााण (िमागत) वडा न.ं ८ १७५००० १७५०००

७३ डनईर ेधैयार मोटरबाटो डनमााण वडा न.ं ८ ७५००० ७५०००

७४ सोता मडन्दरदेडख सोता गाईसँम्म जाने मोटरबाटोमा वाल डनमााण वडा न.ं ८ १००००० १०००००

७५
जकेुखोली िल्लाखका  हुदै सयुोदय अ.डव. अिाकोट वेहोर ेमोटरबाटो 

डनमााण (िमागत)
वडा न.ं ८ १२५००० १२५०००

७६ माडनिोखरा देईिजेु डलतखोला काफलडाडँा धैयार मोटरबाटो वडा न.ं ८ १००००० १०००००

७७ िोखेडाडँा खातेवारी स्वारटोल मोटरबाटो डनमााण (िमागत) वडा न.ं ८ १००००० १०००००

७८ सयुाथमु-रातामाटा ठुलढुङ्गा  मोटरबाटो डनमााण वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

७९ डसमलकारुख कोन्रा मोटरबाटो डनमााण वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

८० भालकुादलुा कमरिेाटा गोरटेोबाटो ममात वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा १६२५००० १६२५०००

कूल जम्मा १२७८०००० १२७८००००

िनुश्चः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गट्टरने सबै कायािमहरुलाइ के्षत्रगत/डवियगत अधारमा छुिाएर प्रत्येक डविय (जस्तैः कृडि, डर्क्षा, स्वास््य, सडक) को ऄलग ऄलग डववरण तयार गनुा  िनेछ । 



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ डचडदखोला गोडमनुी गेदबास डसंचाइ योजना डनमााण वडा न.ं १ १००००० १०००००

२ बछुुङदी बाधँ डनमााण वडा न.ं १ १००००० १०००००

३ नया ँबगर तटबन्धन वडा न.ं १ ५०००० ५००००

जम्मा २५०००० २५००००

४ कयनवोट डसंचाइ योजना ममात वडा न.ं २ ५०००० ५००००

५ खहरकुेलो डसंचाइ योजना ममात वडा न.ं २ ५०००० ५००००

जम्मा १००००० १०००००

६ मथरुा डिराफाटँ कुलो डनमााण तथा ममात वडा न.ं ३ १५०००० १५००००

७ वढुादी कुलो ममात वडा न.ं ३ १००००० १०००००

जम्मा २५०००० २५००००

८ डििलटारी िोखरी तारजाली वडा न.ं ४ ३५००० ३५०००

९ मसानेखोला बाधँ डनमााण वडा न.ं ४ २५००० २५०००

१० डवरौटा फेदीदेखी डसम्लेफेदीसम्म कुलो ममात वडा न.ं ४ ५०००० ५००००

११ डचसािानी कुलो ममात सधुार वडा न.ं ४ २५००० २५०००

१२ मथरुा कुलो डनमााण वडा न.ं ४ ४०००० ४००००

१३ साडवक वडा न.ं४ डसंचाआ योजना वडा न.ं ४ २०००० २००००

जम्मा १९५००० १९५०००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०२० वसंचाइ

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०२० वसंचाइ

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

१४ हट्टरयाली कृडि समहुको लाडग डसंचाइ व्यवस्थािन वडा न.ं ५ ३०००० ३००००

१५ दाम्जीम्टार  डसंचाइ व्यवस्थािन वडा न.ं ५ १००००० १०००००

जम्मा १३०००० १३००००

१६ माझकुलो डनमााण वडा न.ं ८ २००००० २०००००

१७ ऄचाम साहुघाट डनन्नडाडँा तल्लोबेतारी कुलो ममात वडा न.ं ८ १३०००० १३००००

जम्मा ३३०००० ३३००००

कूल जम्मा १२५५००० १२५५०००

िनुश्चः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गट्टरने सबै कायािमहरुलाइ के्षत्रगत/डवियगत अधारमा छुिाएर प्रत्येक डविय (जस्तैः कृडि, डर्क्षा, स्वास््य, सडक) को ऄलग ऄलग डववरण तयार गनुा  िनेछ । 



संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०३० भवन तथा सहरी ववकास ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ िाटीको िरुानो चौकी भवन डनमााण ममात वडा न.ं २ २००००० २०००००

२ डजम हल डनमााण वडा न.ं २ ५००००० ५०००००

३ डव.डि.स्मतृी भवन डनमााण वडा न.ं २ ६००००० ६०००००

जम्मा १३००००० १३०००००

४ वेहोर ेर्मसानघाट सत्तल डनमााण वडा न.ं ३ ७५००० ७५०००

५ खाजीखजुी खोिकेन्र िष्ट डनमााण वडा न.ं ३ १००००० १०००००

६ टुनीिोखरा प्रतीक्षालय डनमााण वडा न.ं ३ ५०००० ५००००

७ वडा कायाालयमा िस्ट डनमााण वडा न.ं ३ ४००००० ४०००००

८ ठूलािधेँरामा सत्तल डनमााण वडा न.ं ३ ७५००० ७५०००

जम्मा ७००००० ७०००००

९ ट्टरठाका रुख मडहला समहु भवन व्यवस्थािन वडा न.ं ४ १००००० १०००००

१० दडलत समूह भवन व्यवस्थािन ट्टरठाका रुख वडा न.ं ४ १५०००० १५००००

जम्मा २५०००० २५००००

११ नेिाल राडष्िय मा.डव. िष्ट वाल डनमााण वडा न.ं ६ ४००००० ४०००००

१२ काठेगैरा डकट्टरयाित्री भवन डनमााण वडा न.ं ६ १००००० १०००००

जम्मा ५००००० ५०००००

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऊण
जन

सहभावगता



संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०३० भवन तथा सहरी ववकास ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऊण
जन

सहभावगता

१३ डव.डि.स्मतृी भवन डनमााण वडा न.ं ७ ७००००० ७०००००

१४ ७ नं. वडा कायाालय िस डनमााण वडा न.ं ७ ४००००० ४०००००

जम्मा ११००००० ११०००००

१५ वडा कायाालय िस्टमा वाल डनमााण वडा न.ं ८ ४००००० ४०००००

जम्मा ४००००० ४०००००

१६ जनता अवास काययक्रम गा.पा. भर ४०००००० ४००००००

१७ गाईाँपावलका भवन गा.पा. २५००००० २५०००००

जम्मा ६५००००० ४०००००० ० २५०००००

कूल जम्मा १०७५०००० ८२५०००० ० २५०००००



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ डवद्यतु ममात, सधुार डवस्तार वडा न.ं १ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

२ डवद्यतु ममात सधुार डवस्तार वडा न.ं २ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

३ डवद्यतु ममात, सधुार डवस्तार वडा न.ं ३ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

४ डवद्यतु ममात, सधुार डवस्तार वडा न.ं ४ ३५००० ३५०००

जम्मा ३५००० ३५०००

५ डवद्यतु ममात, सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

६ कोलडाडँा दडलत बस्ती डवद्यतु सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ १०००० १००००

७ डवर्द्ुडतय ईिकरण खट्टरद वडा न.ं ५ १००००० १०००००

जम्मा १६०००० १६००००

८ डवद्यतु ममात, सधुार डवस्तार वडा न.ं ६ २००००० २०००००

जम्मा २००००० २०००००

९ ववद्युत फलाम ेपोल खररद गा.पा. भर १००००००० १०००००००

जम्मा १००००००० १०००००००

कूल जम्मा १०६९५००० १०६९५०००

वावषयक ववकास काययक्रम

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

अ.व.२०७५/७६

संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ३०४० ईजाय

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०५० (लघु तथा साना जलववद्युत वैकवल्पक ईजाय समते) ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

स्थानीय

तह

१
दवलत घर पररवार

ईज्यालो काययक्रम
गा.पा. भर ६१००००० ६१०००००

जम्मा ६१००००० ६१०००००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ३०६० सञ्चार ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार
प्रदेश सरकार

संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ हुलाक कायाालय व्यवस्थािन वडा न.ं५ ३०००० ३००००

जम्मा ३०००० ३००००

२ रडेडयो कायािम गा.िा. २००००० ११५९०० ८४१००

जम्मा २००००० ११५९०० ० ८४१००

कूल जम्मा २३०००० १४५९०० ० ८४१००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व. २०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ४०१० वन तथा भ-ुसंरक्षण ऄनसूुची-६

नेपाल

सरकार

प्रदेश

सरकार

स्थानीय

तह

१ गेदबास भल डनयन्त्रण वडा न.ं १ ८०००० ८००००

२ िधेर ेटोल मेडसनरी वाल डनमााण वडा न.ं १ ८०००० ८००००

३ तमुचौर बाटोको लागी २० थान जाली भने काया वडा न.ं १ ६०००० ६००००

४ गडेका स्वामी जाने मोटरबाटो लागी मेडर्नरी वाल डनमााण वडा न.ं १ ८०००० ८००००

जम्मा ३००००० ३०००००

५ मसानेफेदी हेकेखोला तेजगुौरा दोभान तटबन्धन वडा न.ं ४ ५०००० ५००००

६ सामदुाडयक वनमा सनुकाईली डवरुवा डवतरण वडा न.ं ४ १०००० १००००

जम्मा ६०००० ६००००

७ सकुौटा डसंचाइ कुलो डनमााण वडा न.ं ६ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

८ चेक्मी घैयार मोटरबाटोको छेईमा तारबार वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

कूल जम्मा ४६०००० ४६००००

वावषयक ववकास काययक्रम

ऊण
जन

सहभावगता

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ काडलमाटी िोखरी सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ ५५००० ५५०००

२ म्यालिानी िोखरी सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ ५०००० ५००००

३ कन्यडििल खैरनेी चौिारी डनमााण वडा न.ं ५ १२५००० १२५०००

४ तीनिीप्ले कामीिधेँरो सधुार डवस्तार वडा न.ं ५ १२०००० १२००००

जम्मा ३५०००० ३५००००

५ सत्यबती िोखरी डनमााण (िमागत) वडा न.ं ८ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

कूल जम्मा ४००००० ४०००००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण
ऊण

जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ४०२० जलाधार संरक्षण

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



संकेत नं./ववषयगत वशषयकः ४०३० वातावरण संरक्षण, जलवायु पररवतयन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ वकृ्षारोिण कायािम ४ ५०००० ५००००

जम्मा ५०००० ५००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ४०४० फोहोरमैला तथा िल व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ िणुा सरसफाइ ऄडभयान वडा न.ं २ १००००० १०००००

जम्मा १००००० १०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ४०५० जलईत्पन्न प्रकोप वनयन्िण ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ तारजाली खररद गा.पा.भर १५००००० १५०००००

कूल जम्मा १५००००० ० ० १५०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



ऄनसूुची-६

संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ४०६० ववपद व्यवस्थापन रु. हजारमा

नेपाल

सरकार
प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ डविद व्यवस्थािन गा.पा. भर ५००००० ५०००००

जम्मा ५००००० ५०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०२० सुरक्षा व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ ऄघाातोि प्रहरी चौकी डनमााण तथा फडनाचर गा.िा. १००००० १०००००

कूल जम्मा १००००० ० ० १०००००

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०३० सूचना प्रवववध ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ नेटववकय ङ्ग गा.पा.भर १००००० १०००००

कूल जम्मा १००००० ० ० १०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०४० पञ्जीकरण व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ पञ्जीकरणका लावग ऄवभमवुखकरण काययक्रम गा.पा.भर १००००० १०००००

कूल जम्मा १००००० ० ० १०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य

वववनयोजन

रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०५० स्थानीय त्याङ्क संकलन र ऄवभलेख व्यवस्थापन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ वभलेज प्रोफाआल वनमायण गा.पा.भर ३००००० ३०००००

कूल जम्मा ३००००० ० ० ३०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०६० सुशासन प्रवर्द्यन ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ सचुनाको हक सम्बन्धी कायािम गा.िा.भर ५०००० ५००००

२ सावाजडनक सनुवुाआ कायािम गा.िा.भर १५०००० १५००००

कूल जम्मा २००००० ० ० २०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०८० ऄन्यि ववगयकृत नभएको ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार
संघीय राजश्व 

वााँडफााँड

१ फडनाचर खट्टरद गा.िा. १०००००० १००००००

२ सवारी साधन गा.िा. ९००००० ९०००००

३ मेडसनरी औजार गा.िा. १०००००० १००००००

जम्मा २९००००० ९००००० ० ० २००००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

सं.
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्व

यन

हुने 

स्थान

लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५०९० प्रशासवनक खचय ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ प्रर्ासडनक खचा ५२०८२१२० ५२०८२१२०

जम्मा ५२०८२१२० ५२०८२१२०

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण



संकेत न.ं/ववषयगत वशषयकः ५१०० ऄन्य ऄनसूुची-६

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१ समिूरक कायािम गा.िा. १५०००००० १५००००००

२ ममात कोि गा.िा. १०००००० १००००००

३ कमाचारी कल्याण कोि गा.िा. ४००००० ४०००००

जम्मा १६४००००० १६४०००००

ऊण
जन

सहभावगता

वावषयक ववकास काययक्रम

अ.व.२०७५/७६

क्र.

स.ं
काययक्रम/अयोजनाको नाम

कायायन्वयन

हुने स्थान
लक्ष्य डवडनयोजन रु.

श्रोत

अन्तररक

श्रोत

ऄन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण


