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 क्र.सं.  आय शिर्षक
 आ.व. २०७६/७७ को 
प्रस्ताववत आय रकम रु.

 आ.व. २०७६/७७ को संिोधित आय 
अनमुान रकम रु.

 आ.व. २०७७/७८  को प्रस्ताववत आय 
अनमुान रकम रु.

१  आन्तररक राजश्व 25,000,000 17000000 25000000

२  धिशिय समाधनकरण अनदुान (संघ) 132,300,000 132300000 131500000

३  सितष अनदुान (संघ) 260,600,000 294341000 368800000

४  राजश्व िााँडफााँड (संघ) 99,900,000 80000000 93144000

५ समपरुक अनदुान (संघ) 0 15900000 19900000

६ वविेर् अनदुान (संघ) 0 10000000 15000000

७  धिशिय समाधनकरण अनदुान (प्रदेि) 4,498,000 4498000 5398000

८  सितष अनदुान (प्रदेि) 11,000,000 11000000 11000000

९  राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 23,069,000 15000000 16610000

१० समपरुक अनदुान (प्रदेि) 0 20000000 20000000

११ वविेर् अनदुान (प्रदेि) 0 7000000 7000000

१२ स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम 0 15000000 10000000

१३ सडषक िोडष कायषक्रम 0 3800000 3800000

१४  सामाशजक सरुक्षा 90,000,000 90000000 100000000

१५  गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 400,000 400000 400000

१६  अल्या. संशितकोर् िित 10,000,000 10000000 47348000

१७ वविेर् अनदुान (मूख्य मन्री ग्रामीण ववकास कायषक्रम) (प्रदेि) 5,200,000 0 0

जम्मा 661967000 726239000 874900000

 क) िाल ुआ.व. २०७7/0७8 का लाधग प्रस्तावीत आय अनमुान:

 आ.व. २०७7/०७८ को िजेट तथा कायषक्रम वववरण
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 िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय रु  जम्मा आय रु  िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय रु  जम्मा आय रु  िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय रु  जम्मा आय रु

१  आन्तरीय आय (आन्तरीय राजश्वर र संशितकोर् िित) 25,000,000     10,000,000      35,000,000     25,000,000     2,000,000         27,000,000      20,000,000   52,348,000    72,348,000     

२  धिशिय समाधनकरण अनदुान (संघ) -             132,300,000     132,300,000    132,300,000       132,300,000    131,500,000  131,500,000    

३  सितष अनदुान (संघ) 260,600,000   -               260,600,000    294,341,000   -                 294,341,000    305,230,000  63,570,000    368,800,000    

४  राजश्व िााँडफााँड (संघ) 45,000,000     54,900,000      99,900,000     45,000,000     35,000,000        80,000,000      53,000,000   40,144,000    93,144,000     

५ समपरुक अनदुान (संघ) -             -               -              15,900,000        15,900,000      19,900,000    19,900,000     

६ वविेर् अनदुान (संघ) -             -               -              10,000,000        10,000,000      15,000,000    15,000,000     

७  धिशिय समाधनकरण अनदुान (प्रदेि) -             4,498,000        4,498,000       4,498,000         4,498,000       5,398,000     5,398,000       

८  सितष अनदुान (प्रदेि) -             11,000,000      11,000,000     11,000,000        11,000,000      11,000,000    11,000,000     

९  राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) -             23,069,000      23,069,000     15,000,000        15,000,000      16,610,000    16,610,000     

१० समपरुक अनदुान (प्रदेि) -             -               -              20,000,000        20,000,000      20,000,000    20,000,000     

११ वविेर् अनदुान (प्रदेि) -             -               -              7,000,000         7,000,000       7,000,000     7,000,000       

१२ स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम -             -               -              15,000,000        15,000,000      10,000,000    10,000,000     

१३ सडषक िोडष कायषक्रम -             -               -              3,800,000         3,800,000       3,800,000     3,800,000       

१४  सामाशजक सरुक्षा 90,000,000     90,000,000     127,500,000   -                 127,500,000    100,000,000  100,000,000    

१५  गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 200,000        200,000          400,000         200,000        200,000           400,000         200,000      200,000       400,000         

१६
 वविेर् अनदुान (मूख्य मन्री ग्रामीण ववकास 
कायषक्रम) (प्रदेि)

-             5,200,000        5,200,000       -             -                 -               -              

जम्मा 420,800,000   241,167,000     661,967,000    492,041,000   271,698,000       763,739,000    478,430,000  396,470,000  874,900,000    

आ.व. 2076/077 को शस्वकृत आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत 
(ख) िाल ुआ.व. २०७7/०७8 को िाल ुतथा पुाँजीगत िाडफााँड अनमुान

आ.व. 2076/077 को संिोधित 
क्र स आय शिर्षक
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क्र स आय शिर्षक  आय रु क्र स व्याय शिर्षक  जम्मा आय रु

१  आन्तरीय आय (आन्तरीय राजश्वर र संशितकोर् िित) 72,348,000.00   १ प्रिासनीक खिष 73,000,000.00   

२  धिशिय समाधनकरण अनदुान (संघ) 131,500,000.00  २ िाल ुकायषक्रम खिष 305,430,000.00  

३  सितष अनदुान (संघ) 368,800,000.00  ३ सावषशजनक धनमाषण खिष 315,970,000.00  

४  राजश्व िााँडफााँड (संघ) 93,144,000.00   ४ पूजीगत कायषक्रम खिष 57,000,000.00   

५ समपरुक अनदुान (संघ) 19,900,000.00   ५ प्रवर्द्षनात्मक कायषक्रम 23,500,000.00   

६ वविेर् अनदुान (संघ) 15,000,000.00   ६  सामाशजक सरुक्षा 100,000,000.00  

७  धिशिय समाधनकरण अनदुान (प्रदेि) 5,398,000.00     

८  सितष अनदुान (प्रदेि) 11,000,000.00   

९  राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 16,610,000.00   

१० समपरुक अनदुान (प्रदेि) 20,000,000.00   

११ वविेर् अनदुान (प्रदेि) 7,000,000.00     

१२ स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम 10,000,000.00   

१३ सडषक िोडष कायषक्रम 3,800,000.00     

१४  सामाशजक सरुक्षा 100,000,000.00  

१५  गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 400,000.00       

जम्मा आय 874,900,000.00  जम्मा व्याय 874,900,000.00  

ग-1)  २०७7/०७8 आय-व्याय अनमुान 
आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत व्याय आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत आय
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क्र स आय शिर्षक  आय रु क्र स व्याय शिर्षक  जम्मा आय रु
१ cfGtl/s cfo 72,348,000.00   १ ljkb Joj:yfkg sf]if 10,000,000.00   

२ ljlQo ;fdfgLs/0f -;+3_ 131,500,000.00  २ sfof{no ;+rfng tyf k|zf;gLs vr{ 73,000,000.00   

३ ljlQo ;fdfgLs/0f -k|b]z_ 5,398,000.00     ३ ;dk'/s /sd 103,500,000.00  

४ /fhZj af+8kmf+8 -;+3_ 93,144,000.00   ४ lzIff 6,000,000.00     

५ /fhZj af+8kmf+8 -k|b]z_ 16,610,000.00   ५ :jf:Yo 5,000,000.00     

६ s[lif tyf kz' ljsf 30,000,000.00   

७ k|j4{gfTds sfo{qmd 23,500,000.00   

८ dd{t ;+ef/ 6,000,000.00     

९ j8f :t/Lo of]hgf 42,000,000.00   

१० gu/ :t/Lo of]hgf 20,000,000.00   
जम्मा आय 319,000,000.00  जम्मा व्याय 319,000,000.00  

ग-2)  २०७7/०७8 आय-व्याय अनमुान धनितष तफष
आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत आय आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत व्याय 
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आन्तररक 
आय

राजश्व 
िााँडफााँड (संघीय)

जम्मा
आन्तररक 

आय
राजश्व 

िााँडफााँड (संघीय)
जम्मा

आन्तररक 
आय

राजश्व 
िााँडफााँड (संघीय)

जम्मा

१. तलव 20500000 20500000 24000000 24000000 25000000 25000000

२. पदाधिकारी पाररश्रमीक 9660000 9660000 9660000 9660000 14050000 0 14050000

३. महंगी भिा 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

४. स्थानीय भिा १२५०००० 1250000 १२५०००० 1250000 १०००००० 1000000

५. अन्य भिा 3500000 3500000 0 0 0 0

६. धमवटंग भिा २०००००० ० 2000000 २०००००० ० 2000000 २९००००० 2900000

७. पोिाक 850000 850000 850000 850000 850000 850000

८. और्धि उपिार सहयोग 200000 200000 200000 200000 200000 200000

९. तधलम गोवि उत्सव ददवस समारोह 800000 800000 800000 800000 500000 500000

१०. पानी तथा धिजलुी 500000 500000 500000 500000 400000 400000

११. सञ्चार महसलु १२००००० 0 1200000 १२००००० 0 1200000 1000000 1000000

१२. कायाषलय सञ्चालन तथा छपाई ५००००० 4000000 4500000 ५००००० 4000000 4500000 3800000 3800000

१३. घर भाडा 800000 800000 900000 900000 1000000 1000000

१४. अन्य भाडा 350000 350000 350000 350000 100000 100000

१५. मरमत संभार 1600000 1600000 1600000 1600000 1500000 1500000

१६. इन्िन सवारी 1800000 1800000 1800000 1800000 1600000 1600000

१७. इन्िन अन्य 100000 100000 100000 100000 100000 100000

१८. परामिष तथा सेवा िलु्क १००००००० ० 10000000 १००००००० ० 10000000 ५९५०००० ३९००००० 9850000

१९. धिमा तथा नधिकरण िलु्क 600000 600000 1000000 1000000 700000 700000

२०. सदस्यता िलु्क 50000 50000 50000 50000 50000 50000

२१. आधथषक सहायता 300000 300000 300000 300000 300000 300000

२२. परुस्कार सम्मान प्रसंिा 200000 200000 200000 200000 200000 200000

२३. नगर सभा सञ्चालन खिष 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

२४. धिधिि खिष १४००००० 1400000 2800000 १४००००० 1400000 2800000 2400000 2400000

२५. पदपधुतष सम्वशन्ि खिष २४०००० 0 240000 २४०००० 0 240000 300000 300000

२६. पसु्तक तथा सामाग्री 200000 200000 200000 200000 200000 200000

२७. कायषक्रम भ्रमण खिष 2500000 2500000 2200000 2200000 2000000 2000000

२९. कमषिारी तथा पदाधिकारी क्षमता धिकास १०००००० 1000000 ८००००० 800000 ५००००० 500000

२५०००००० ४५०००००० ७००००००० २५०००००० ४५०००००० ७००००००० २००००००० ५३०००००० ७३००००००जम्मा

क्र.सं. िजेट शिर्षक

3_ k|zf;lgs Aoo cg'dfg

आ.व. २०७७/०७8 को लाधग प्रस्ताववत
खिष ब्यहोने श्रोत

आ.व. २०७6/०७7 को लाधग संिोधित
खिष ब्यहोने श्रोत

आ.व. २०७6/०७7 को लाधग प्रस्ताववत
खिष ब्यहोने श्रोत
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 िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय 
रु

जम्मा
 िाल ुआय रु

 पूाँजीगत आय रु जम्मा
 िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय रु

जम्मा

1 शिक्षा २१८७४०००० ० २१८७४०००० २४८६३३००० ० २४८६३३००० २४७२००००० १२८००००० २६०००००००

2 स्वास््य २९४८५००० ० २९४८५००० २९४८५००० ० २९४८५००० ३७६००००० ० ३७६०००००

3 आयवेुद २७८७००० ० २७८७००० २७८७००० ० २७८७००० ३१००००० ० ३१०००००

4 पि ुतथा कृवर् ३१४५००० ० ३१४५००० ३१४५००० ० ३१४५००० ८७००००० २००००००० २८७०००००

5 सहरी िासकीय क्षमता ववकास कायषक्रम ० ० ० ० ० ० ० १८९००००० १८९०००००

6 लघउुद्यम ववकास कायाषक्रम ० ० ० ० ० ० ३८००००० ० ३८०००००

7 राविय पररिय पर तथा पन्जीकरण कायषक्रम ० ० ० ० ० ० ३२००००० ० ३२०००००

8 मवहला िालिाधलका तथा जेि नागररक कायषक्रम ० ० ० ० ० ० ३००००० ० ३०००००

9 पयषटन पूवाषिार ववकास आयोजना ० ० ० ० ० ० ० १५००००० १५०००००

10 राविय ग्रामीण तथा नववकरणीय उजाष कायषक्रम १०५०००० ० १०५०००० १०५०००० १०५०००० १००००० ७००००० ८०००००

11 राविय यवुा पररर्द तथा खेलकुद ववकास कायषक्रम ९००००० ० ९००००० ९००००० ० ९००००० १००००० ० १०००००

12 प्रिानमन्री रोजगार कायषक्रम ४९३००० ० ४९३००० ० ० ११३०००० ५१७०००० ६३०००००

13 झोलङुगेपलु क्षेरगत कायषक्रम ४०००००० ० ४०००००० ० ४०००००० ४०००००० ० ४५००००० ४५०००००

संघको िितष जम्मा २६०६००००० ० २६०६००००० २८४९५०००० ५०५०००० २९००००००० ३०५२३०००० ६३५७०००० ३६८८०००००

1  सितष अनदुान (प्रदेि) ० ११०००००० ११०००००० ० ११०००००० ११०००००० ० ११०००००० ११००००००

 प्रदेि सितष अनदुान जम्मा ० ११०००००० ११०००००० ० ११०००००० ११०००००० ० ११०००००० ११००००००

1 समपकुर अनदुान (संघ) ० ० ० ० 15900000 १५९००००० ० 19900000 १९९०००००

2 वविेर् अनदुान (संघ) ० ० ० ० 10000000 १००००००० ० 15000000 १५००००००

3 समपकुर अनदुान (प्रदेि) ० ० ० ० 20000000 २००००००० ० 20000000 २०००००००

4 वविेर् अनदुान (प्रदेि) ० ० ० ० 7000000 ७०००००० ० 7000000 ७००००००

5 सामाशजक सरुक्षा ९००००००० ० ९००००००० ९००००००० ० ९००००००० १०००००००० ० १००००००००

6 गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम २००००० २००००० ४००००० २००००० २००००० ४००००० २००००० २००००० ४०००००

7 स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम ० ० ० ० १५०००००० १५०००००० ० १००००००० १०००००००

8 सडषक िोडष कायषक्रम ० ० ० ० ३८००००० ३८००००० ० ३८००००० ३८०००००

अन्य िितष जम्मा ९०२००००० २००००० ९०४००००० ९०२००००० ७१९००००० १६२१००००० १००२००००० ७५९००००० १७६१०००००

३५०८००००० ११२००००० ३६२०००००० ३७५१५०००० ८७९५०००० ४६३१००००० ४०५४३०००० १५०४७०००० ५५५९०००००

    ङ) िितष अनदुान ( िाल ुतथा पूाँजीगत)
आ.व. २०७7/०७8 को लाधग प्रस्ताववतआ.व. २०७६/०७७ को लाधग संिोधितआ.व. २०७६/०७७ को लाधग प्रस्ताववत

कुल जम्मा

धस.न. क्षेरगत शिर्षक

7



आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

१० आवथिक विकास २४७५०००० ० ३०२००००० ० १०८७५००० ९६१०००० ० ० ० ० ११०७५००० ८६५१००००

1010 कृवष तथा पशु विकास   कार्िक्रम

१ कृषि तथा  षिकास कार्यक्रम नगरस्तरीर् १००००००० २८७००००० ९६१०००० १०३९०००० ५८७०००००

२ कृषियबजार पूिायधार षनमायण ५०% म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् १००००००० १००००००० २०००००००

३
नौलापानी के्षत्रका टोलहरुलाइ हाते ट्र्ाक्टर  मेषिन

प्रषिषध हस्तान्तरण  स.न.पा.९
नगरस्तरीर् २००००० २०००००

४
 भलार्डााँडा  मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी षिउ षितरण

कार्यक्रम २
१००००० १०००००

५ कृषि व्र्िसार्मा सहर्ोग तरकारी षिउ षितरणा ३ १००००० १०००००

६ बाख्रा तथा कुखरुा व्र्िसार् सहर्ोग ३ १००००० १०००००

७ कृषि, पि ुप्रियद्ध तथा आर्आजयन कार्यक्रम ४ १५०००० १५००००

८ बााँदर धपाउने बन्धकु ६ २५००० २५०००

९ कृषि कार्यक्रम ६ १००००० १०००००

१० श्रीकृष्ण गौिाला घााँस खररद ६ २५००० २५०००

११ कृषि तथा पिपुालन साना षकसानहरुलाइ प्रषिषध हस्तान्तरण ७ २००००० २०००००

१२ बाख्रापालन अनदुान ८ १००००० १०००००

१३ भकारो सधुार कार्यक्रम ८ १००००० १०००००

१४ उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान ८ १००००० १०००००

१५ पकले षसिंिाइ पोखरी ममयत सधुार ८ १००००० १०००००

१६
 काबे्र बन्दर खटु्टा-मडेुका पोखरा अधेरी तरकारी खेती षिउपल

तथा कृषि  ओजार सामाग्री
९ ८०००० ८००००

१७ कृषि षििेि कार्यक्रम साषिक अघाय ४ ९ ५०००० ५००००

१८
भकारो सधुार कार्यक्रम (३०जना कृिकहरु लाई साझेदारीमा रु

१००००।- अनदुान १०
३००००० ३०००००

१९ दधु सिंकलन केन्र १० ५०००० ५००००

२० षसमलपानी टिंकी सिंरक्षण र षसषड षनमायण १० ५०००० ५००००

२१  पि ुस्िास््र् व्र्ािस्थापन १० ५०००० ५००००

२२  गौिाला व्र्ािस्थापन १० ३०००० ३००००

२३  बााँदर धपाउने र्न्त्र १० ५०००० ५००००

२४ दााँते ओखर सषहत अन्र् औिषध जन्र्  षिरुिा खररद १० ५०००० ५००००

२५ कषि षिरुिा खररद र उत्पाषदत कषपमा अनदुान १० ३०००० ३००००

२६  कृषि सामाग्री तथा औजार मा अनदुान (५०%) १० १२०००० १२००००

२७ भेटेनरी औिषध व्र्िस्थापन ११ ५०००० ५००००

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.

आ.ि.२०७७/०७८  को नगर तथा वडा स्तरीय योजना तथा कायषक्रमहरु

वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्
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आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

२८
एकल तथा षिपन्न कृिक मषहला क्षमता अषभिदृ्धी तथा षिउपल

षितरणा १२
५०००० ५००००

२९ पििुाखा ब्र्िस्थापन तथा औधषिध खररद १२ ५०००० ५००००

३० प्रगषतषिल दषलत मषहला कृिक समूह बाख्रापालन १२ ५०००० ५००००

३० जम्मा २०९००००० ० २८७००००० ० ० १०८७५००० ९६१०००० ० ० ० ० ११०७५००० ८११६००००

1020 पर्यटन

१
नरपानी षि.पी. स्मषृत पाकय  षनमायण सिंषन्धखकय  नपा ६ अघायखााँिी

नगरस्तरीर् १५००००० १५०००००

२
टुषडखेल सिंरक्षण जाली, षक्रकेट र बासकेट िलको  कोटय  षनमायणा

तथा तारिार, स.न.पा.-1
नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

३ िाषन्त िगैिा पूिायधार षनमायण, स.न.पा.-1 नगरस्तरीर् १५००००० १५०००००

४ मथरुा िगैिा र गोपेश्वर षपठ स्तरोन्नती, स.न.पा.५ नगरस्तरीर् ७००००० ७०००००

५ लदाम िगैिा गेट षनमायण, स.न.पा.१ नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

६ षसटी भ्रू्टािर ट्रस तथा अन्र् भौषतक कार्य स.न.पा-२ नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

७
षसटी टािरमा षभषभन्न जातका िुलका षििा खरीद तथा रखेदेख २

१००००० १०००००

८ भगिती मषन्दर खााँिीकोट षजणयद्धार ७ ४००००० ४०००००

८ जम्मा ३८००००० ० १५००००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ५३०००००

1030 सहकारी

1 दीप ज्र्ोती मषहला सहकारी भिन ममयत सिंभार ४ ५०००० ५००००

1 जम्मा ५०००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ५००००

20 सामाषजक षिकास १६०८०००० ४०००००० ३१०५००००० ११०००००० १००४००००० ४१५०००० ७०००००० ० १५०००००० ० ७०००००० ८५६२००० ४८३६९२०००

2010 षिक्षा

१ षिक्षा कार्यक्रम तथा र्ोजना नगरस्तरीर् २०००००० २६००००००० ४०००००० २६६००००००

२ भगिती मा.षि. कुरमा कम््रू्टर अनदुान २ १००००० १०००००

३ जनज्र्ोती मा.षि.मा िैषक्षक सामाग्री खरीद २ ५०००० ५००००

४ मञ्जरी षिद्यालर्मा अध्र्र्नरत षिद्याथीहकालागी पोिाक षितरण २ ५०००० ५००००

५ नरुी जामे मदयसा ितु्रािेिी िैषक्षक सामाग्री खररद २ ५०००० ५००००

६
िराहनेटा आ.षि.षिक्षण अनदुान  २ लाख छात्र छात्रालाइ डे्रस षितरण

५० हजार िाल षनमायण ३ लाख र ट्रस्ट षनमायण २ लाख ३
४५०००० 300000 ७५००००

७ सरस्िती,कमलनर्न,टुनीपोखरा,जीिनसधुार,भगिती आ.षि. ४ १७५००० १७५०००

८ जीिनोद्धार मा.षि व्र्िस्थापन ४ ५०००० ५००००

९
सामदुाषर्क षिद्यालर्का कक्षा ५ सम्मका षिद्याथीहरुलाई डे्रस

तथा लेखन सामाग्री षितरण ५
२५०००० २५००००

१० मथरुा नन्दाराम आ.षि.को अधरुो िाल षनमायण ५ २५०००० २५००००

११ जीिनोद्धार मा.षि. रिंगरोगन ५ ५०००० ५००००
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आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

१२ पिपुषत आ.षि. तारिार ५ ५०००० ५००००

१३ राषनपोखरी आ.षि.रिंगरोगन ५ २५००० २५०००

१४ भकुृटी आ.षि. मा िैषक्षक अनदुान ६ ५०००० ५००००

१५ जनसेिा आ.षि. मा षिद्यालर् व्र्िस्थापन ६ २५००० २५०००

१६ जनषप्रर् आ.षि मा िषनयिर खररद ६ २५००० २५०००

१७ मोणीपोखरा आ.षि.मा िैषक्षक अनदुान ६ २५००० २५०००

१८ ने.रा.सरस्िषत आ.षि.मा भिन कोठाको पाटेसन ६ ३०००० ३००००

१९ जोषगकुटी आ.षि.मा तारिार ६ २५००० २५०००

२० सम्पूणय आधारभूत षिद्यालर्लाइ खाजा खिय तथा गणुस्तर िषृद्ध ७ १००००० १०००००

२१ सामदुाषर्क षिद्यालर् छात्रछात्राहरुलाइ पोिाक षितरण ७ ५६०००० ५६००००

२२ जतना आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२३ जनिान्ती आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२४ जनषिकास आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२५ गौतम आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२६ जीिन ज्र्ोती आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२७ निज्र्ोती आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ ५०००० ५००००

२८ अन्नपूणय बालषिकास आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ २५००० २५०००

२९ षकलारा बालषिकास आ.षि. िैषक्षक अनदुान ८ २५००० २५०००

३०
 अघाय रजस्थल मा.षि. िैषक्षक अनदुान रु १५०००० र

षिद्यालर् व्र्िस्थापन रु. १५००००
९ ३००००० ३०००००

३१
िडा स्तररर् िैक्षक क्र्ालेन्डर प्रकािन तथा िैषक्षक गणुस्तर

व्र्ािस्थापन १०
१००००० १०००००

३२ बालबाषलका पोिण कार्यक्रम ( सनुौला हजार षदन ) १० ७५००० ७५०००

३३  आदिय आ.षि. िौिालर् सिंरक्षणको लागी िाल षनमायण १० ६०००० ६००००

३४ अरषनको आ.षि. भौषतक व्र्ािस्थापन १० ६०००० ६००००

३५ जनसेिा आ.षि. िौिालन ममयत तथा व्र्ािस्थापन १० ४०००० ४००००

३६ षिद्याषिकास आ.षि. िाईररङ्ग तथा िषनयिर १० ४०००० ४००००

३७ कन्र्ाकुमारी आ.षि. भिन सिंरक्षण िाल षनमायण ११ १००००० १०००००

३८ ज्ञानप्रकाि मा.षब. िैषक्षक अनदुान १२ १५०००० १५००००

३९ जहुार आ.षब. अनदुान १२ २५००० २५०००

४० मषण आ.षब. अनदुान १२ २५००० २५०००

४१ जनप्रकाि आ.षब. अनदुान १२ २५००० २५०००

४१ जम्मा ११२५००० २०००००० २६००००००० ० ० १३२५००० ४०००००० ० ० ० ० १५९०००० २७००४००००

२०२० स्िास््र् 0

१ स्िास््र् कार्यक्रम नगरस्तरीर् २०००००० ३७६००००० ३०००००० ४२६०००००
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२ आर्िेुद नगरस्तरीर् ३१००००० ३१०००००

३ षजल्ला आखा उपिार केन्र अघायखााँिी व्र्िस्थापन नगरस्तरीर् २००००० २०००००

४ सपयदम्स उपिार केन्र गोरुषसङ्गे सिंिालन अनदुान, कषपलिस्तु नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५

मषहला स्िास््र् स्िमिं सेषिका प्रोत्साहन र्ातार्ात खिय (बाषियक

प्रगषत प्रषतिेदन अनसुार/ िडा निं.१ का षिद्यालर्हरुका बाल

षिषक्षका प्रोत्साहन १

५०००० ५००००

६ सामदुाषर्क स्िास््र् केन्र व्र्िस्थापन अनदुान ३ १५०००० १५००००

७ मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिका खाजा खिय अनदुान ३
७५००० ७५०००

८
सतु्केरी तथा गभयिती मषहला सनुौला १००० षदनका आमा र

बच्िालाइ पोिण कार्यक्रम ३
७५००० ७५०००

९ औिषध खररद तथा स्िास््र् षिषिर सिंिालन ३ १००००० १०००००

१०
िाङ्गला स्िास््र् िौकी बषथयङ्ग सेन्टर र मषहला स्िास््र्

स्िर्िंसेषिका माषसक सषमक्षा बैठक तथा खाजा खिय ४
३२५००० ३२५०००

११
षतथयथमु गाउाँघर षक्लषनक व्र्िस्थापन र स्िर्िंसेषिका माषसक

बैठक खाजा तथा र्ातार्ात खिय ५
२००००० २०००००

१२ पोिण ्र्ाकेज कार्यक्रम ५ ५०००० ५००००

१३ सतु्केरी पोिण कार्यक्रम ६ ५०००० ५००००

१४ स्िास््र् िौकी व्र्िस्थापन ६ ३०००० ३००००

१५ मषहला स्िा.स्ि. सेषिका खाजा खिय ६ ७२००० ७२०००

१६
गभयिती षमहलाहरुलाइ पोिण तथा षकिोरीहरुलाइ सिेतना

कार्यक्रम ७
१५०००० १५००००

१७ सेनेटरी ्र्ाड बनाउने कार्यक्रम ७ १२५००० १२५०००

१८ िडाध्र्क्ष पोिण कार्यक्रम ८ १००००० १०००००

१९ षकमडााँडा स्िास््र् िौकी अनदुान ८ ५०००० ५००००

२० मषहला स्िास््र् स्िर्म सेषिका क्षमताअषभिदृ्धी ८ १००००० १०००००

२१ मषहला स्िास््र् स्िर् सेषिका खाजा व्र्िस्थापन ९ ५०००० ५००००

२२ मषहला स्िास््र् स्िार्म सेषिका िैठक खाजा व्र्िस्थापन १० ३०००० ३००००

२३ मषहला स्िर्िंसेषिका प्रोत्साहन ११ ५०००० ५००००

२४ नगर स्िास््र् केन्र ब्र्बस्थापन तथा अनदुान १२ २५०००० २५००००

२५ िडाध्र्क्ष पोिण ्र्ाकेज कार्यक्रम १२ १००००० १०००००

२५ जम्मा १६००००० २०००००० ४०७००००० ० ० ३२५००० ३०००००० ० ० ० ० ५५७००० ४८१८२०००

2030 खानेपानी तथा सरसिाई

१ गलायम मैदान खानेपानी आर्ोजना नगरस्तरीर् १५०००००० १५००००००

२ प्रदेि िितय तिय का र्ोजनाहरु नगरस्तरीर् ११०००००० ११००००००

३ जाडीखोला आमडािंडा षलफ्टीङ्ग खानेपानी र्ोजना, स.न.पा.-४ नगरस्तरीर् १३००००० १३०००००
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४ षिरिारा दषलत िस्ती खानेपानी र्ोजना , स.न.पा.८ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

५ ओख्रापाटा तिुारपेानी घषुम्त खानेपानी र्ोजना, स.न.पा.६ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

६ षक्रर्ाआप कुन्टी ठूला पधेरा टुनीपानी खानेपानी मलु सिंरक्षण, स.न.पा.४नगरस्तरीर् १००००० १०००००

७ नौलापानी षसिंिाइको लाषग टिंकी षनमायण-९ नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

८
साना सहरी खानेपानी कार्ायलर्देषख बािंगीखोला पलु खण्ड

तिय को तटिन्ध षनमायण, स.न.पा.१
नगरस्तरीर् २००००० २०००००

९

एकले खेत महुानदेषख साउनेथमुसम्म टिंकी षलफ्ट खानेपानी

र्ोजना–३ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

१०
सौराखोला भ्र्ागतेुपानी षमर्ागाउ‘ षलषफ्टङ्ग खानेपानी

र्ोजना–४
नगरस्तरीर् १००००० १०००००

११ उरलखोला पधेरो मलु सिंरक्षण–५ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१२ षित्रापोखरा खानेपानी टिंकी षनमायण–९ नगरस्तरीर् ८०००० ८००००

१३ टाकुरा षलफ्ट खानेपानी र्ोजना कुर स.न.पा.-२ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१४ पौडेल टोल षलफ्ट खानेपानी र्ोजना कुर स.न.पा.-२ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१५
सल्लाघारी टाकुरा जनजाती षलफ्ट खानेपानी  र्ोजना कुर

स.न.पा.-८
नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

१६ साउने पानी पधेरो ममयत १ ५०००० ५००००

१७ रनिुा खानेपानी टिंकीको ढकना षनमायण तथा टिंकी ममयत १ ५०००० ५००००

१८ लदाम खानेपानी ममयत सिंम्भार १ ५०००० ५००००

१९ भलार्डाँडा पोखे्रलटोल ्लाषिकका टिंकी षितरण २ १७५००० १७५०००

२०
पलुिोक माथी कृर्ापतु्री भिन आाँपपाटा खानेपानी टिंकी षनमायण २

४०००० ४००००

२१ भरीखोला खानेपानी ममयत २ ५०००० ५००००

२२ खापा पाईप खररद २ १००००० १०००००

२३ षजमखुोदा दिंगालटोला षलफ्ट खा.पा. ३ १००००० १०००००

२४ कनेलखोला गरुुङखोला षलफ्ट खा.पा. ३ ५०००० ५००००

२५ जैषसटोला षलफ्ट खा.पा. ३ १५०००० १५००००

२६ िडा भरका खानेपानी व्र्िस्थापन ममयत तथा पाइप खररद ३ ५०००० ५००००

२७ िराहनेटा तल पिंधेरो टिंकी  षनमायण ३ ७५००० ७५०००

२८ पधेरापारी पधेरो ममयत ३ ५०००० ५००००

२९ टोल षिकास सिंस्थाको व्र्िस्थापन खिय (७ िटाको लाषग) ३ ७०००० ७००००

३०
छाप,साउनेपानी,षपपलनेटा पधेरो, खानेपानी   तथा  व्र्िस्थापन ४

१००००० १०००००

३१ िाङला खन खानेपानी व्र्िस्थापन ४ १००००० १०००००
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३२
कोट दारीमथमु टिंकी तारिार ढाके्रपानी पधेरो व्र्िस्थापन तथा

कोट मषन्दर पाईप खररद ४
८०००० ८००००

३३ आमलडााँडा षलषफ्ट· खानेपानी व्र्िस्थापन ४ १००००० १०००००

३४
आषदत्र्पूर,देउराली,भण्डारी पोखरा पधेरो, षगर्ापानी,

देउरालीडााँडा माषलका मषन्दर,षजखौदी ठूलो  पधेरो,गहते

खानेपानी र  प्रषतक्षालर् षनमायण तथा व्र्िस्थापन ४

५५०००० ५५००००

३५ भरुुङ खोला सषन्धखकय  खानेपानी ममयत सिंभार ४ १००००० १०००००

३६ अधरुो खाल षिद्यार आम्बोट षलफ्टीङ्ग खानेपानी र्ोजना ५ ३००००० ३०००००

३७ िाङ्गला खन खानेपानी ममयत सिंभार ५ १००००० १०००००

३८ भरुुङ्गखोला िाङ्गला खानेपानी सधुार ५ १००००० १०००००

३९ िाड निं. ६ का लाषग पाइप खररद ६ १००००० १०००००

४० खानेपानी पाइप इन्टाइन षनमायण ६ ५०००० ५००००

४१ जकेुखोला पधेरो षनमायण ६ ३०००० ३००००

४२ ररपा टोल कुलो ममयत ६ ५०००० ५००००

४३ तेस्रो खल्टु परुानो माइषल पानी ६ ५०००० ५००००

४४ जकेुखोला घमु्ती खा.पा. ममयत ६ ५०००० ५००००

४५ खानेपानी तथा कुलो षनमायण ६ १००००० १०००००

४६ िडास्तरीर् सरसिाइ ६ १००००० १०००००

४७ सरसिाइ तथा िोहोर व्र्िस्थापन ७ १००००० १०००००

४८ सम्पूणय खानेपानी ममयत तथा व्र्िस्थापन ७ ५००००० ५०००००

४९ षछषिमे्र षलफ्ट खानेपानी टिंकी षनमायण ८ २५०००० २५००००

५० खापडााँडा  षलफ्ट खानेपानी टिंकी षनमायण ८ २५०००० २५००००

५१ सल्लेरीघाट जनजाती खानेपानी र्ोजना ८ १००००० १०००००

५२ गााँजरी पधेरो षनमायण ८ ५०००० ५००००

५३ बन्जाडेटोल (षकमडाडा) षलफ्ट खानेपानी ममयत ८ ५०००० ५००००

५४

खानेपानी पाइप षितरण ( काउले, गोलखाडा, कैनकापाटा,

कोकलसार,े िैखका रुख, कुकुरनेटा, कृपाराम, खापडाडा,

षजम्मालडाडा र घतीटोला)

८ २००००० २०००००

५५ गलायम खानेपानी ९ ५०००० ५००००

५६  धारापानी खा.पा ममयत सिंभार ९ ५०००० ५००००

५७ षभरकटेरी- षित्रा पोखरा खानेपानी ९ १२०००० १२००००

५८ गौिोर घतीखोर खानेपानी ९ ५०००० ५००००

५९ उपल्लो- तल्लो षहले खापा ममयत ९ १००००० १०००००

६० ईनार व्र्ािस्थापन (कस्र्ार ) १० १००००० १०००००

६१ बेदा रुख कोकलसार ेखानेपानी १० ५०००० ५००००
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संघीर्

६२ पोखेडााँडा खानेपानी मलु व्र्ािस्थापन १० ५०००० ५००००

६३ लालठोके घाटखोला खानेपानी पाइप खररद ११ ५०००० ५००००

६४ िडाखोलादेषख िाषलकराम आिार्यटोलसम्म खानेपानी पाइप ममयत ११ ५०००० ५००००

६५ मजिुा छेडी दामषकल्ला खानेपानी ११ १००००० १०००००

६६ पधेराखोला अधरुो पधेरो षनमायण ११ ५०००० ५००००

६७ िडाषभत्र खानेपानी ममयत सधुारको लाषग पाइप खररद ११ ५०००० ५००००

६८ िडाषभत्र खानेपानीको लाषग पाइप खररद १२ २००००० २०००००

६९ रानीटोला पधेरो ममयत १२ १००००० १०००००

७० िडाभरका पधेरा ममयत १२ १००००० १०००००

७१ पराषलखकय  टाकुरा खानेपानी १२ १००००० १०००००

७२ कल्लाबोट खानेपानी ब्र्बस्थापन १२ ५०००० ५००००

७२ जम्मा ४१८०००० ० ० ११०००००० ० १०५०००० ० ० १५०००००० ० ० ३७९०००० ३५०२००००

2040 सिंस्कृषत प्रिद्धयन

१ गोलल्र्ाउने सारङपोखरी षनमायण, स.न.पा.९ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२ आईतपरु छाप ठूलापधेरा पोखरी स्तर उन्नती सनपा ४ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ षिहार षपकषनक स्पोटय  षनमायण , स.न.पा.१० नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

४ बलेिाङ षपकषनक स्थल पूिायधार षनमायण, स.न.पा.५ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

५ मथरुा लामपाटी पौिा ममयत सिंभार, स.न.पा.५ नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

६ निदगुाय  भगिती बाला कन्र्ाकुमारीदेिी मषन्दर, स.न.पा.९ नगरस्तरीर् ११००००० ११०००००

७ मौआ देउराली मषन्दर षनमायण, स.न.पा.९ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

८ षहले दोिाटो भगिती मषन्दर ममयत सिंभार, स.न.पा.९ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

९ हषटर्ा षभमसेनस्थान मषन्दर व्र्िस्थापन स.न.पा.-४ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१० जोषगमार ेराधाकृष्ण मषन्दर षनमायणाषधन स.न.पा.–११ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

११ िसदघुयटना भएको ठाउाँमा षिद्धबाबा मषन्दर षनमायण स.न.पा.-६ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१२ पतन्जली र्ोगषिषिर स.न.पा.-१ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१३ कृषिज्ञान केन्र अगाषड िरकारुख िौपारी षनमायण स.न.पा.- १ नगरस्तरीर्

१०००००

१०००००

१४ िषहद स्मतृी पाकय   (मगाथमु) षनमायणको लाषग षडपीआर षनमायण-९ नगरस्तरीर्

१०००००

१०००००

१५ िौतारा दषलतटोल षििालर् मन्दीर षनमायण-११ नगरस्तरीर्
५००००

५००००

१६ िदुालीटोला खकय मखुी कालीका मन्दीर षनमायण-१२ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१७ षसव्द मषन्दर व्र्होरे २ १००००० १०००००

१८ भरीखोला ििय षनमायण अधरुो २ ५०००० ५००००

१९ घोिेखोला षििालर् मषन्दर अगाडी ट्रस षनमायण २ १५०००० १५००००

२०  िियको पणुयता १ १००००० १०००००

२१ षझल्के डााँडा मषन्दर पणुयता १ ७५००० ७५०००
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२२ दगुाय  मषन्दर छापडाडा सरार्नाि व्र्िस्थापन तथा रिंगरोगन ३ २५००० २५०००

२३ गणेि मषन्दर षनमायण सेनडाडा ३ २५००० २५०००

२४
भषिटोल षिि मषन्दर,षभमसेनथान मषन्दर पखायल षनमायण

माझहषटर्ा ४
१००००० १०००००

२५ मदरसा व्र्िस्थापन ४ ४०००० ४००००

२६ रानीपोखरीमा रहेको पोखरी षनमायण ५ १००००० १०००००

२७ मौषलपोखरामा अधरुो पोखरी षनमायण ५ ४७५००० ४७५०००

२८ सम्र्ािौरी पोखरी षनमायण ५ १००००० १०००००

२९ होमस्टेट सञ्िालनका लाषग अिलोकन तथा भम्रण ६ १००००० १०००००

३० षसमेन्ट पोखरी डोडखोला षनमायण ८ १५०००० १५००००

३१  षहले भगिती मषन्दर षनमायण ९ २००००० २०००००

३२  रानी गैरा मन्ि  पोखरी ममयत ९ ५०००० ५००००

३३ अघाय भगिती मषन्दर व्र्स्थापन ९ २००००० २०००००

३४ ढाकषिना भगिती मषन्दर सिंरक्षण १० ५०००० ५००००

३५ िोक्सी ओडारदेषख षििमषनदर जाने षसडी षनमायण ११ १५०००० १५००००

३६ िडा षभत्रका मषन्दर सिंरक्षण तथा व्र्िस्थापन र उद्घाटन ११ १००००० १०००००

३७ स्िामीका रुख पोखरी षनमायण तथा पाइप खररद ११ ७०००० ७००००

३८ राधाकृष्ण अधरुो मषन्दर षनमायण ११ १००००० १०००००

३९ गिुा अधरुो मषन्दर षनमायण ११ ५०००० ५००००

४० ओखार अधरुो मषन्दर षनमायण ११ ५०००० ५००००

४१ धारामाषथ िस्र्ालको अधरुो मषन्दर षनमायण ११ ५०००० ५००००

४२ ठूलािौर षसतलपाटी षनमायण ११ १५०००० १५००००

४३ मषन्दर षनमायण छाप ठूलापेखरा १२ १००००० १०००००

४४ लहरिेाद मषन्दर १२ १००००० १०००००

४५ डाडापोखरी बगैिा सिंरक्षण १२ ५०००० ५००००

४६ टाकुरा छत्र मषन्दर ममयत १२ १००००० १०००००

४६ जम्मा ३९७५००० ० ० ० ० १२००००० ० ० ० ० ० १२३५००० ६४१००००

२०५० लैषगक समानता तथा सामाषजक समािेिीकरण ०

१ मषहला बालबाषलका तथा जेष्ठनागररक नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

२ लषक्षत प्रिद्धनात्मक कार्यक्रम नगरस्तरीर् ४०००००० ४००००००

३ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नगरस्तरीर् ६३००००० ६३०००००

४ राषष्ट्रर् पररिर् पत्र तथा पन्जीकरण कार्यक्रम ३२००००० ३२०००००

५ प्रदेि षििेि अनदुान कार्यक्रम नगरस्तरीर् ७०००००० ७००००००

६ सामाषजकर सरुक्षा कार्यक्रम नगरस्तरीर् १०००००००० १००००००००

७ गरीिसाँग षििेश्वर कार्यक्रम नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

८ लोककला साषहत्र् तथा सिंस्कृती प्रिद्धनात्मक कार्यक्रम नगरस्तरीर् २००००० २०००००
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९
दषलत षिभेद न्रू्नीकरण गनय रणनीषतक कार्यर्ोजना षनमायण (

सिंस्थासाँग साझेदारीमा) नगरस्तरीर्
२००००० २०००००

१०
८४ बिय माषथका जेष्ठ नागररक /अपाङ सम्मान /एकल मषहला

(लषक्षत तिय ) १
१००००० १०००००

११ मषहला िसषिकरण ताषलम १ ७५००० ७५०००

१२ दषलत िसषिकरण/अषभमषुखकरण कार्यक्रम १ ५०००० ५००००

१३ जनजाती िसषिकरण/अषभमषुखकरण कार्यक्रम १ ५०००० ५००००

१४ दषलतहको लागी िेमौसमी तरकारी षिउषितरण कार्यक्रम २ १००००० १०००००

१५ सूर्ोदर् मषहलाको भिन िरीपरर गार ेतथा ्लािर २ ७५००० ७५०००

१६ एकल षिद्यिुा मषहलाहकोलागी मोसमी िेमौसमी षिउ षितरण २ ५०००० ५००००

१७ धारीिौर र षिरखोलामा मषहलाहको लागी िाख्रा पालन २ १००००० १०००००

१८
बजारके्षत्रमा  जनजाती मषहलाहको लागी सेनेटरी ्र्ाडा िनाउने

कार्यक्रम २
१००००० १०००००

१९
मषहलाका लाषग बनेका षिद्यमान ऐन षनर्म सम्बषन्ध

जानकारीमलुक ताषलम तथा अन्तरषक्रर्ा कार्यक्रम ३
५०००० ५००००

२०
८० ििय माषथका जेष्ठ नागररक र क िगयका अपाङहरुलाइ

सम्मान कार्यक्रम तथा स्िास््र् पररक्षण ३
५०००० ५००००

२१
मषहला षसपमलुक, आर्आजयन तथा साना व्र्िसार् प्रियद्धन

कार्यक्रम ४
१००००० १०००००

२२ र्िुा लषक्षत कार्यक्रम ४ १७५००० १७५०००

२३
दषलत समदुार् क्षमता अषभिषृद्ध,सीपमलुक ताषलम तथा

आर्आजयन कार्यक्रम ४
१००००० १०००००

२४
ज्रे्ठ नागररक तथा  अपाङ्गगता भएका व्र्षि सम्मान कार्यक्रम ४

१००००० १०००००

२५ षिपन्न तथा गररि दषलतहरुलाई बाख्रापालन कार्यक्रम ५ १००००० १०००००

२६ जेष्ठ नागररक तथा अपाङग कार्यक्रम ६ १००००० १०००००

२७
दषतलहरुलाइ ड्रम षितरण( गोलखाडा, खापडाडा राङग्राह,

षकमडाडा) ८
२००००० २०००००

२८
जेष्ठ नागररक सम्मान तथा अपाङ्गता भएका नागररकहरुलाई

सम्मान र प्रषिक्षण कार्यक्रम १०
१४०००० १४००००

२९ दषलत आर्मलुक कार्यक्रम १० ७५००० ७५०००

३० जनजाती आर्मलुक कार्यक्रम १० ५०००० ५००००

३१
मषहला षििेि जनिेतना र षसपमलुक मषहला आर् तथा उत्पादन

मलुक कार्यक्रम १०
१५०००० १५००००

३२ बालबाषलका कार्यक्रम १० ५०००० ५००००

३३
साठी ििय मषुनका एकल मषहलाहरुको लाषग आर् तथा उत्पादन

मलुक कार्यक्रम १०
५०००० ५००००
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३४ मषहला आर् तथा उत्पादन मलुक कार्यक्रम १० ५०००० ५००००

३५  र्िुा लषक्षत खेलकुद तथा सिंस्कृती जगेनाय कार्यक्रम १० १००००० १०००००

३६ एकल मषहला प्रोत्साहन ११ ५०००० ५००००

३७ िौतारा नमूनािमय आरन व्र्िस्थापन ११ ५०००० ५००००

३७ जम्मा ५२००००० ० ९८००००० ० १००४००००० २५०००० ० ० ० ० ७०००००० १३९०००० १२४०४००००

३० पूिायधार षिकास ६२१२०००० १३९८००० २४२००००० ० १३८००००० २४०९४००० ० १९९००००० ० २००००००० ० २९६६१००० १९५१७३०००

3010 स्थानीर् सडक तथा पलु (झोलङ्ुगे पलु समेत)

१
अलायषदटारी झो.प ुसषन्धखकय  ५- छात्रदेि ६, कारबेािंग, ररठे

खोला झो.प,ु सषन्धखकय  नगरपाषलका, अघायखााँिी नगरस्तरीर्
४५००००० ४५०००००

२ झो.प.ुम्र्ाषिङ नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

३ समपरुक अनदुान (प्रदेि) नगरस्तरीर् २००००००० २०००००००

४ प्रदेि सरकार समपरुक म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् १००००००० १००००००० २०००००००

५ सिंषघर् सरकार समपरुक ितु्रािेसी कुर निुाकोट मो.बा. म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् १३९८००० ११२४४००० ४८५८००० १७५०००००

६ सिंषघर् सरकार समपरुक ितु्रािेसी अघाय मो.बा. म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् ८६००००० ८९००००० १७५०००००

७ सडयक बोडय कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३८००००० ३८०००००

८ सडक बोडय नेपाल म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् २०००००० २००००००

९ िहरी िासकीर् क्षमता षिकास कार्यक्रम नगरस्तरीर् १८९००००० १८९०००००

९.१ IUDP/IDPमा आधाररत आिास/बस्ती के्षत्रमा सहरी पूिायधार

सधुार/षनमायण गने (बहुबषियर् खररद ) कार्य

०

९.२

Community Development Program अन्तगयत रू्िा

केन्रीत Digital Library, हाटबजार सधुार, साियजषनक

िौिालर्, सामदुाषर्क बसपाकय  सधुार र पाकय  षनमायण मध्र्बाट

षनमायण कार्य गने ।

०

९.३

िासकीर् क्षमता अषभिदृ्धी कार्यक्रम अन्तगयत Asset

management inventory, buillding permit software,

revenue and tax generation software, preparation of

GIS maps, metric addressing system लगार्तका

कार्यक्रम सञ्िालन गने

०

९.४ िहरी िासकीर् क्षमता षिकास कार्यक्रम म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् २१००००० २१०००००

१० स्थानीर् पूिायधार षिकास साझेदारी कार्यक्रम नगरस्तरीर् १००००००० १०००००००

११ डोजर सिंिालन जेषसषि नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

१२ सगरला मागय सतरोन्ती- स.न.पा३ नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

१३ नौलापानी िपरुङ नेटा मो.बा. नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

१४ रुब्दी हरायठाना राषििौर भण्डार मो.िा. नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

१५
ढोरपाटन आमडाडा माझहषटर्ा सडक षनमायण तथा स्तरोन्नती ,

स.न.पा.-४
नगरस्तरीर् ११००००० ११०००००

१६ सपुादेउराली खााँिी िुदिाङ मोटरबाटो , स.न.पा.७ नगरस्तरीर् १५२५००० १५२५०००

१७ नेटा पल्लािारी िेहोर े ढोरपाटन मो.िा., स.न.पा.२ र ७ नगरस्तरीर् १२००००० १२०००००

17



आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

१८ जोषगकुटी आिंपपाटा मो.िा. , स.न.पा.६ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१९ समथर कुमाल िस्तीदेषख भालखुोलासम्म मोटरबाटो, स.न.पा.३ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२० ट्रस षनमायण तमु्कोट-१ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२१ अमलडाडा माझगाउिं जाने मोटरबाटो  षनमायण, स.न.पा.४ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२२ दिुारा भालखुोला मोटरबाटो स्तरोन्नती , स.न.पा.७ नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

२३
मन्िलाइन घनश्र्ाम षि.सी.को घरबाट तल्लो बाटो षनमायण ,

स.न.पा.१
नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२४ खररकारुख िाडेपोखरा मोटरबाटो, स.न.पा.९ नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

२५ लदाम गोम्ले षि.क.को घरदेषख कुलोसम्म सडक षनमायण–१ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२६ गिंगा आ.षि. बाट अघायखॉिी उ.मा.षि.हुाँदै षकमडॉडा जाने मो.िा.–२ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२७ नरपानी सषतनेटा पोखेडाडा मो.िा. स्तरोन्नती–६ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२८ जोषगकुटी मौिापाटा ऑपपाटा केरािारी जगत मो.िा.–६ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२९

िुदिाङ सिस्टेिनदेषख सर्मरु ेिॉट कृषि िमय जाने सडक

खण्डको स्तरोन्नती कार्य–६ नगरस्तरीर् १६०००० १६००००

३० िलेपत नौलापानी मोटरबाटो स्तरोन्नती –९ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३१ रानी पोखरी ममयत सिंभार -५ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३२ बेल्टारी भगिती मषन्दरहुाँदै धारापानी मो.िा.–१० नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३३ आफ्र िाङलेषलटोल भरािौर ओखे्र मो.िा. स्तरोन्नती–१२ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३४ सानीपोखरी सल्लेरी र ढाकलडाडा घमु्टी मोटरबाटो–१२ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३५ षजमरुथमु टाकुरा मो.बा. स.न.पा.-१२ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३६ िौतारा ररठेखोला पधेराजाने बाटो स.न.पा.-२ नगरस्तरीर् २५००० २५०००

३७
हषटर्ाषदख कोटिेरा मो.बा.को लक्ष्मी कुमारी भसुालको घर

मनुीको िाल षनणयमा- ४
नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३८
हटारी नेटा पक्की बाटो देषख षझल्के डाडा सम्म मो.बा

स्तरउन्नती र ओस्तराजको घर सम्म बाटो षनमायण १
१००००० १०००००

३९
पि ुअस्पताल देषख किडहल हुदै गच्छे पक्की पलु सम्म  मो.बा

स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

४० षिफ्ले टोल अपरुो नाली बागी खोला सम्म पणुयता १ १००००० १०००००

४१
हटारी िोक देषख अस्पताल गेट सम्मको मो.बा  ग्रािेल कच्िी

नाली षनमायण १
५०००० ५००००

४२ मदन आषश्रत स्मषृत भिन ममयत सिंभार १ ५०००० ५००००

४३
षदषलप के.सीको घर देषख ठाडो बाटो सम्म नाली तथा ढकन षनमायण १

५०००० ५००००

४४
हटारी िन्दा गैरकेो घर देषख खेमराज िषकलको घर अगाडी सम्म

 नाली षनमायण दषक्षण तिय १
५०००० ५००००

४५ स्र्ाले षमरा सेजिालको घर अगाडी नाली षनमायण १ ५०००० ५००००

18



आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

४६
नेपाल पत्रकार महासिंघको भिन अगाडी देषख भडखरी खोल्सा

सम्म नाली षनमायण १
७५००० ७५०००

४७
भडखरी षपि बाटो देषख नमा िस्नेतको घर हुदै माषथल्लो बाटो

जोड्ने षसडी षनमायण १
५०००० ५००००

४८ डाडागाउाँ षदपक आिार्यको घर नषजकको नाली षनमायण १ ५०००० ५००००

४९
गैरीििंकर बोषडङको िोक देषख जगतनाथ भसुालको घर हुदै

गणुाषनधी भसुालको घर सम्म मो.बा स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

५०
डाडा गाउाँ साना मषुखर्ाको घर देषख षििालर् मषन्दर हुदै

उपल्लो खानेपानी टिंकी  सम्म गोरटेो बाटो ढलान कार्य १
५०००० ५००००

५१
मषन्जता षस्टल िषनयिर देषख सषन्धखकय  बोषडङ सम्म नाली

षनमायण १
१००००० १०००००

५२
पे्रम नारार्ण गैरकेो घर देषख तल मेन लार्न सम्म नालीको

ढलान षनमायण कार्य १
१५०००० १५००००

५३ मेन लार्न देषख मोषत खनालको घर सम्म जाने बाटो षनमायण १ १००००० १०००००

५४ षदपिोटो पछाडीको नाली षनमायण १ १००००० १०००००

५५
तारा सनुारको घर देषख बल बहादरु कुमालको घर सम्म मो.बा

पणुयता १
१००००० १०००००

५६
प्रषदप षमश्रको घर देषख बाल बहादरु षज.सीको घर हुदैं माषथ

सम्म  बाटो स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

५७ राम ुबस्नेतको घर देषख सोि बहादरु दधुडेरीसम्म  बाटो ढलान १ १००००० १०००००

५८
टेकराज गैरकेो घर देषख केिि भसुालको घर सम्म बाटो ढलान

पणुयता १
१००००० १०००००

५९
देउराली र्ातार्ातको भिन देषख सरु्य पत्रकारको घर सम्म र

ठाडो षपि बाटो देषख नारार्ण षि.सीको घर सम्म मो.बा ग्रािेल १
१००००० १०००००

६० देउराली र्ातार्ात प्रा.षल अगाडीको नालीमा िाल षनमायण १ ५०००० ५००००

६१ लदाम गमले षि.कको घर देषख तल झने बाटो स्तरउन्नती १ ५०००० ५००००

६२ पटुिाथमु पौिा देषख पसल सम्म जाने मो.बा स्तरउन्नती १ १००००० १०००००

६३
 षिल्मीहल पछाडीबाट साथी होटल अगाडी सम्म बग्ने नाली

षनमायण १
१००००० १०००००

६४ षिि मषुखर्ाको घर देषख दधु डेरी सम्म मो.बा स्तरउन्नती १ १००००० १०००००

६५ रतहले खोलाको अधरुो सोषलङ पणुयता १ १००००० १०००००

६६
रतहले लदाम टोलको षिि गल्लीमा कच्िी मो.बा तथा नाली

षनमायण १
५०००० ५००००

६७ तमु्कोट षिरषन्जिी पौडेलको घर अगाडी िाल षनमायण १ १००००० १०००००

६८ होम पाईप खररद ३० षस.एम १ १००००० १०००००

६९ स.न.पा १ का मो.बाहरु ममयत सिंम्भार १ ३००००० ३०००००
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७०
मानीिौकी टारी देषख झेडी खोला पटुिाथमु षलफ्टीङ जाने

मो.बा षनमायण १
५०००० ५००००

७१
पटुिाथमु षभमसेन थान मषन्दर देषख बगैंिा टोल जाने मो.बा

स्तरउन्नती १
५०००० ५००००

७२
षिष्ण ुभसुालको घरको उत्तर तिय  देषख भमु बहादरु महतको घर

सम्म नाली षनमायण १
७५००० ७५०००

७३
ितु्रािेिी षस्थि गोषिन्द थापा र िाषलकराम िन्जाडेको अगाडी

िलामे पलु । २
१५०००० १५००००

७४
गेदायनी खोल्सा देखी अघाय षमनरल िाटर उद्योग सम्म नाली

षनमायण २
२००००० २०००००

७५ तारा सनुारको घर मनुी िाल षनमायण २ ५०००० ५००००

७६ भरीखोला िाटोमा छरी हाल्ने २ १००००० १०००००

७७ मसाल िजार प्रगषत नगर किडहलको पषिमतिय  नाली षनमायण २ १००००० १०००००

७८ कुर षपडालपुाटा खानेपानीको पाईपलाईन षनमायण २ १००००० १०००००

७९
गिंगा आधारभतु स्कुल अगाडी देषख माथी िेलिाषटका तिय  जाने

षसडी षनमायण २
२००००० २०००००

८० भलार्डााँडा भरीपाखो पाँधेरो जाने िाटो षनमायण २ ७५००० ७५०००

८१ आटीकापाटा नाली षनमायण २ १००००० १०००००

८२ रुव्दी र िडा निं १० जोड्ने मो.िा मा नाली षनमायण २ ५०००० ५००००

८३ पोखरर भन्ने ठाउाँमा षक्रर्ापतु्री अधरुो २ ७५००० ७५०००

८४
धमयराज भसुालको घरदेषख तलु्सी भसुालको घरसम्म  अधरुो

नाली षनमायण २
२५००० २५०००

८५ िेलधारा नर्ािाटो माथी पखायल २ ५०००० ५००००

८६ स.न.पा िडा निं २ को षनमायणषधन कार्ायलर् जग्गा तारिार २ ५०००० ५००००

८७ घो ाँिेखोला पलुको िार र पलु मषुन तारजालीको िेक ड्र्ाम २ १००००० १०००००

८८
िािरुाम िमाय र षदनामषण िेल्िासेको घरको षििमा  िाल षनमायण २

१००००० १०००००

८९ ईन्रेणी पलु्िोक ज्र्ोती पेट्रोल पम्प षभत्री गल्लीमा छरी हाल्ने २ २०००० २००००

९० भलार्डााँडा ऋषिरामको घरजाने िाटोमा स्लेप षनमायण २ २५००० २५०००

९१ नाली सरसिाई २ १५००० १५०००

९२ भलार्डााँडा माझारकेो डुिामा स्लेप षनमायण २ २५००० २५०००

९३
िडा निं २ का सम्पणु िाटाह दिै षििेि िाटो सरसिाई तथा

अिरोध हटाउने २
३००००० ३०००००

९४
िडा निं. २ का सम्पूणयबाटाहरु मिंषसरदेषख आिाढसम्म हुने

अिरोध तथा बैकषल्पक बाटो व्र्िस्थापन २
२००००० २०००००

९५ िराहनेटा छापडाडा बेल्िौर सडक (राजन मागय अन्तगयत) ३ २००००० २०००००
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९६ दहपाटा कािडाडा ढोरपाटन सडक (राजन मागय अन्तगयत) ३ २००००० २०००००

९७ जर्नेटा सेनडाडा सडक ३ १००००० १०००००

९८ षिसापानी षि.क.टोल खण्ड ममयत तथा पखायल षनमायण ३ ३००००० ३०००००

९९
षििालर् मषन्दर, कुलार्नथान, घषुम्त कािडाडा मषुखर्ाटोल

सडक ममयत ३
५०००० ५००००

१००
जैिीटोला, थापाटोला, िस्नेतटोला, पाण्डेटोला र सोमैटोला

सडक ममयत ३
५०००० ५००००

१०१ षि.क.टोल परुानोबाटी षसषड षनमायण ३ ५०००० ५००००

१०२ सालघारी षसषड तथा प्रषतक्षालर् ३ ७५००० ७५०००

१०३ साउनेथमु किरस्थान ममयत ३ २५००० २५०००

१०४ जर्नेटा किरस्थान ममयत तथा पखायल षनमायण ३ ५०००० ५००००

१०५ छात्राबास पचु्छ खरीपाटा बैरनेी मो.बा. ४ १५०००० १५००००

१०६ षजखौदी मोटरबाटो ४ ५०००० ५००००

१०७ टुनीपोखरा गोरटेोबाटो षनमायण ४ ५०००० ५००००

१०८ टुनीपोखरा कुसनुडााँडा मोटर बाटो षनमायण ४ ७५००० ७५०००

१०९ सम्पूणय मोटरबाटोहरु ४ ७१०००० ७१००००

११० षिषभन्न मोटरबाटाहरुमा छरी तथा नाली पषहरो सरसिाइ ४ १००००० १०००००

१११
कुडुले खानेपानी षलफ्ट र्ोजना जाने िास्टट्रर्ाक मोटरबाटो

षनमायण ५
२००००० २०००००

११२ सालडााँडा परुानो स्कुल हुाँदै ढोरपाटन मोटरबाटो स्तरोन्नती ५ २००००० २०००००

११३
हुलाक भट्टराई टोल खनालटोल हुाँदै मथरुा मोटरबाटो स्तरोन्नती ५

२००००० २०००००

११४ सम्पूणय मोटरबाटो ममयत सिंभार ५ ७००००० ७०००००

११५ िडा निं. ६ का मो.िा. ममयत सिंभार ६ ८००००० ८०००००

११६ खडकाटोल मो.िा. ६ ५०००० ५००००

११७ नेटाका पोखरा ढोरपाटन मो.िा. तथा जाषल षनमायण ६ ५०००० ५००००

११८ पोखरी खररर्ा मो.िा ६ ५०००० ५००००

११९ ररपाटोल गोरटेो बाटो षनमायण ६ ३०००० ३००००

१२० बरखोला सनुारटोल मो.िा. ६ १००००० १०००००

१२१ ठुलाखकय  मो.िा . ६ ५०००० ५००००

१२२  सषतनेटा गौिाल कालापात्ला मो.िा. ६ १००००० १०००००

१२३ िडा निं. ६का मो.िा. ममयतको लाषग तारजाषल ६ १००००० १०००००

१२४ सम्पूणय मोटरबाटाहरु ममयत सिंभार तथा स्तरोन्नी ७ २००००० ११००००० १३०००००

१२५ भैसी मेला मनडाडा पदमागय ७ ७०००० ७००००

१२६ सम्पूणय मोटरबाटाहरु ममयत सिंभार तथा सधुार ८ ४००००० ४०००००
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१२७ हमलडााँडा आाँपखोला म्र्ालपोखरी षिरिार मो.बा. स्तरोन्नती ८ १००००० १०००००

१२८ षसमलपाटा पाडेटोला समानघाट गोरटेोबाटो ८ ५०००० ५००००

१२९ आाँपखोला पाडेटोला िलीटोला मो.िा.षनमायण ८ १००००० १०००००

१३० षतनषप्ले खापडााँडा घूम्ती मो.िा. स्तरोन्नती ८ १००००० १०००००

१३१ िहरनेटा  र बेल्टारी मो.िा. ८ १००००० १०००००

१३२ गोल्खाडा टाकुराटोला मो.िा. स्तरोन्नती ८ ५०००० ५००००

१३३ षकमडााँडा नेपालीटोला मो.िा.स्तरोन्नती ८ ५०००० ५००००

१३४ उपल्लो िलीटोल मो.िा.स्तरोन्नती ८ ५०००० ५००००

१३५ षिरिार मो.िा.स्तरोन्नती ८ ५०००० ५००००

१३६ पल्लोखाल मो.िा.स्तरोन्नती ८ ५०००० ५००००

१३७ हरडेााँडा डुमे्र मो.िा.स्तरोन्नती ८ १५०००० १५००००

१३८ अर्ायलटोला िाल षनमायण ८ ५०००० ५००००

१३९ राना पधेरो र गोठका जाने गोरटेो बाटो ८ ५०००० ५००००

१४०  स.न.पा.९ का मखु्र् बाटाहरुको नाली सिाई ९ २५०००० २५००००

१४१ थेरिाङ मोटर बाटो स्तर उन्नती ९ १००००० १०००००

१४२ बडुोलोटे -बाजाखकय  मोटर बाटो ९ १००००० १०००००

१४३ दिै मोटर बाटो ममयत सिंभार ९ ५००००० ५०००००

१४४ िदुाली पोले भगिती मषन्दर षसडी षनमायण ९ १००००० १०००००

१४५ िाउन टोला -थाम मोटर बाटो षनमायण ९ ५०००० ५००००

१४६ षडलापाटा -षसरान गोरटेो बाटो ९ ५०००० ५००००

१४७ नेिार टोला मोटर बाटो ९ ५०००० ५००००

१४८  अषलयिाङ -गजलुडाडा भेडाबारी मोटर बाटो ९ ५०००० ५००००

१४९ नौलापानी गोरटेो बाटो षनमायण ९ ५०००० ५००००

१५० मोठाडाडा ठुलािौर मोटर बाटो ९ ५०००० ५००००

१५१ दोिाटा गोल लगाउने मोटरिाटो ९ १००००० १०००००

१५२ लाकुरटारी रुव्दी हुाँदै ररषठपोखरी जोड्ने मोटर बाटो १० ५०००० ५००००

१५३ धरम्पानी धिुयडााँडा डल्लेबाटा मोटर बाटो १० १००००० १०००००

१५४ धरम्साला देषख षदनेका पोखरा हुदै ढोरपाटन मोटर बाटो १० ३००००० ३०००००

१५५
स.न.पा. १० का मखु्र् बाटाहरुको नाली सिाई र खाडल पनुय

छरी व्र्ािस्थापन १०
१००००० १०००००

१५६ ररषठपोखरी रुव्दी हुाँदै लाकुरटारी जोड्ने मो बा १० १००००० १०००००

१५७ षिहार षपषक्नक स्पोटय  जने षसडीमा रषेलङ्ग षनमायण (अधरुो ) १० ५०००० ५००००

१५८ अरषनको आधारभतु षिद्यालर् देषख षमषनकोट जोड्ने मो बा १० ५०००० ५००००

१५९ लामापोखरा षिरौटा हुाँदै मोहने जोड्ने मो बा १० ५०००० ५००००
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१६०  दिै बाटो ममयत १० ५००००० ५०००००

१६१ िडा षभत्रका खोषलएका सम्पूणय सडक ममयत तथा सधुार ११ ५००००० ५०००००

१६२ कुड षसउडेनी सल्लेरी अधरुो मो.िा. ११ १५०००० १५००००

१६३ जोषगमार ेनेपाली टोल अधरुो सडक षनमायण ११ ५०००० ५००००

१६४ षपपलिौपारी अगार ेअधरुो सडक ११ १००००० १०००००

१६५ ढुङ्गेदेउराली हाडिोने षडहीकानेटा मो.िा. स्तरोननती ११ २००००० २०००००

१६६ धारा नेटा बडाखोला कुडाहर मो.िा. ११ १००००० १०००००

१६७ कुडहर िौतारा नेटा हर षि.क.को घरमाषथ मेषिनरी िाल ११ ५०००० ५००००

१६८ िौषडला डाडाकटेरी सडक स्तरोन्नती ११ १००००० १०००००

१६९ खोरानेटा षि.क. टोल रुपाको गाउाँसम्म जाने बाटो ११ १००००० १०००००

१७० धारामाषथ स्िार िदुालीटोला हुाँदै कुखडखेलमैदानसम्म जाने बाटो ११ ५०००० ५००००

१७१ ढाडषमलषमले नर्ापोखरी कृषि सडक स्तरोन्नती ११ २००००० २०००००

१७२ धारा रामपथमाटे कृषि सडक स्तरोन्नती ११ ५०००० ५००००

१७३ काके्रिौर हुाँदै खेतजाने अधरुो कृषि सडक ११ १५०००० १५००००

१७४ केिेकाटारी षिरौटा पलासरुख कृषि सडक ११ ५०००० ५००००

१७५ बन्जाडेटोला षसरान गोरटेो बाटो षनमायण ११ १००००० १०००००

१७६
लाल बहादरु खत्रीको घरदेषख ढाडखोला रामपथ गोरटेो बाटो

षनमायण ११
१००००० १०००००

१७७ धमयकाघरदेषख माषथको अधरुो षसडी षनमायण ११ ५०००० ५००००

१७८ रामपथ लक्ष्मण खनालको घरहुदै िौरसम्म गोरटेाबाटो षनमायण ११ ५०००० ५००००

१७९ बासाकारख टाकुरा गोरटेोबाटो तथा  अषमले षसषड षनमायण ११ ५०००० ५००००

१८० षजमरुथमु गार्त्रीटोला बस्र्ालटोला टाकुरा मो.बा. १२ १००००० १०००००

१८१ िडाभरका मो.बा.स्तरोन्नती १२ ५००००० ५०००००

१८२ िडा कार्ायलर् ब्र्बस्थापन तथा सामग्री खररद १२ ५०००० ५००००

१८३ भरािौर मो.बा. तथा कजिे षनमायण १२ १००००० १०००००

१८४ टाकुरा राताडाडा गोरटेो बाटो १२ १००००० १०००००

१८५ खोल्टीमाषथ गोरटेो बाटो १२ ५०००० ५००००

१८६ हकेका च्र्ान मो.बा. १२ ५०००० ५००००

१८७ आफ्रा दषुदला पधेरा मो.बा. १२ ५०००० ५००००

१८८ ठूटीषपपल नाली षनमायण १२ १००००० १०००००

१८९ सनपाटा गोरटो बाटो १२ ५०००० ५००००

१९० पराषलखकय  जाबनुथमु मो.बा. स्तरउन्नती १२ ७५००० ७५०००

१९१ बान्रे गोरटेो बाटो १२ ५०००० ५००००

१९२ कल्लाबोट मो.बा. सिंरक्षण तथा िाल षनमायण १२ ५०००० ५००००

१९३ टोटाटोला मो.बा. सिंरक्षण तथा िाल षनमायण १२ ५०००० ५००००

१९४ ठुलािौर मो.बा. सिंरक्षण तथा िाल षनमायण १२ ५०००० ५००००
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१९५ गार्त्रीटोला पाटािौर  मो.बा. नर्ा ट्रर्ाक १२ ५०००० ५००००

१९६ खैर ेढाकलडाडा गो.बा. १२ ५०००० ५००००

१९७ बस्र्ाटोल मो.बा. स्तर उन्नती १२ ५०००० ५००००

१९८
सषल्लकोट राताडाडा / जलकेुपानी थोत्रा घर सम्म गो.बा. (२५

+ २५) १२
५०००० ५००००

१९९
माझाघर मो.बा.मा िाल र सल्लीकोट मनरपानी मो.िा. षनमायण

२५+२५ १२
५०००० ५००००

२००
डाडाकाघर षटपलेु आपकारुख डडालीबारी गो.बा.(बस्र्ालटोल) १२

५०००० ५००००

२०१ बाटाघर कोलमाथी गो.बा. १२ ५०००० ५००००

२०२ घरमाषथ (षपपलका रुख )षिल्ड षनमायण १२ ५०००० ५००००

२०३ खकय मनुी धनमडुा गो.बा. १२ ५०००० ५००००

२०४ छहरलेीका घरदेखी घाट गो.बा. १२ ५०००० ५००००

२०५ बस्र्ालटोला आपकारुख मो.बा. १२ ५०००० ५००००

२०६ रानीटोल कोलापारी खेल मैदान १२ ५०००० ५००००

२०७ षजिेका पधेरो तथा बाटो ममयत १२ १००००० १०००००
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२ सिंषघर् सरकार समपरुक िडा कार्ायलर् भिन षनमायण म्र्ाषिङ नगरस्तरीर् १६९००००० १६९०००००

३ सभाहल षनमायण नगरस्तरीर् ७०००००० ७००००००

४ षि. षप. स्मषृत भिन स. न. पा.- १ नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

५ िलेताका रुख ट्रस षनमायण , स.न.पा.८ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

६
 घोिेखाला (बाजाखेत) बगैिा षपकषनक स्पोटयमा ट्रस षनमायण

स.न.पा.-८
नगरस्तरीर् १००००० १०००००

७ हषटर्ा सभाहल ्लािर स.न.पा.-४ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

८ बरखेोला सामदुाषर्क भिन स.न.पा.–८ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००
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९ ओखे्र ट्रि षनमायण १ ५०००० ५००००

१० तमु्कोट सामदुाषर्क भिनको पणुयता १ १००००० १०००००

११ भलार्डााँडा पाहारपाखो जाने िाटोमा  ट्रस षनमायण २ ७५००० ७५०००

१२ षि.क.टोल अधरुो सततल षनमायण ३ ५०००० ५००००

१३ माझहषटर्ा सभाहल षनमायण ४ ५०००० ५००००

१४ षसउडेनीमा प्रषतक्षालर् षनमायण ५ १००००० १०००००

१५ िेलहिा दिुईखोला सम्सानघाटमा प्रषतक्षालर् षनमायण ५ ५०००० ५००००

१६ मथरुा सम्सानघाट तथा िौिालर् व्र्िस्थापन ५ ५०००० ५००००

१७ औलेपधेरामा प्रषतक्षालर् षनमायण कार्यक्रम ५ ५०००० ५००००

१८ कुरापोखरा प्रषतक्षालर् षनमायण ५ ५०००० ५००००

१९ ररठेखोला प्रषतक्षालर् ६ ७५००० ७५०००

२० षसजयनषिल आमा समूह प्रषतक्षालर् ६ ५०००० ५००००

२१ रातािले सामदुाषर्क भिन ममयत ६ १००००० १०००००

२२ सालकारुख प्रषतक्षालर् षनमायण ६ १००००० १०००००

२३ लामीडााँडा आमा समूह प्रषतक्षालर् षनमायण ६ १००००० १०००००

२४ पौषदखोला आमा समूह प्रषतक्षालर् ६ १००००० १०००००

२५ होरनेडााँडा  प्रषतक्षालर् ६ ५०००० ५००००

२६ लामीडााँडा साियजषनक िौिालर् षनमायण ६ १००००० १०००००

२७ जौडी षििलार् ट्रष्ड षनमायण ६ ५०००० ५००००

२८ गाउघर षक्लषनकको िौिालर् षनमायण ६ ५०००० ५००००

२९ घषतयटोल प्रषतक्षालर् षनमायण ६ ५०००० ५००००

३० भेडािारी प्रषतक्षालर् ६ ५०००० ५००००

३१ षकमडााँडा मषहला सामदुाषर्क भिन रिंगरोगन ८ ५०००० ५००००

३२ गााँजरीखोला कृर्ापतु्री भिन षनमायण ८ ५०००० ५००००

३३ मदन घमु्तीको ट्रस्ट षनमायण अधरुो ८ ५०००० ५००००

३४ गौतम प्रा.षि.को ट्रस्ट अधरुो ८ ५०००० ५००००

३५ षजम्माल पधेरोमा ट्रस्ट षनमायण ८ ५०००० ५००००

३६ अघाय स्िास््र् िौषक भौतीक पिुायधार ९ ३००००० ३०००००

३७ िप्रङु ट्रि षनमायण ९ १००००० १०००००

३८ गैहा- षित्रा पोखरा ट्रि षनमायण ९ ५०००० ५००००

३९ खाडा पाकय  तथा मषन्दर षनमायण ९ ७०००० ७००००

४० रानी गैहा प्रषतक्षालर् र कुल्र्ान मषन्दर गोसाई थान घो.बा. ९ ७०००० ७००००

४१ घषतयखोर प्रषतक्षालर् षनमायण ९ १५०००० १५००००

४२ षनमायणाषधन ४ िटा ट्रस्टमा िाल तथा भूई ढलाई १० १५०००० १५००००
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४३ जकेुखोला ट्रस षनमायण १० १००००० १०००००

४४  ठुटीषपपल ट्रस षनमायण १० ७५००० ७५०००

४५ थामािौर प्रषतक्षालर् षनमायण ११ १००००० १०००००

४५ जम्मा २५१५०००० ० ० ० ० ८२५००० ० १९९००००० ० ० ० १६९०००० ४७५६५०००

३०४० षिद्यतु तथा उजाय

१ बार्ोग्र्ास जडान नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२ सौर्य उजाय प्रषबषध जडान नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

३ नीषतगत,प्रिासषनक तथा ब्र्बस्थापन खिय नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४ सधुाररएको िलुो (बार्ोमास) प्रषबषध जडान नगरस्तरीर् २००००० २०००००

५ षिद्यतु ममयत सधुार ३ ५०००० ५००००

६ उजाय व्र्िस्थापन ४ १००००० १०००००

७ िडास्तरीर्  षिद्यतु व्र्िस्थापन ५ ५०००० ५००००

८  षिद्यतु षिस्तार ममयत (साषिक नरपानी-१मा) ६ १००००० १०००००

९ सम्पूणय षिद्यतु ममयत ७ १५०००० १५००००

९ जम्मा ० ० ८००००० ० ० १५०००० ० ० ० ० ० ३००००० १२५००००

४० िन, िातािरण तथा षिपद व्र्िस्थापन १५९२५००० ० ० ० ० २५०००० ० ० ० ० ० ३७०००० १६५४५०००

४०१० िातािरण सिंरक्षण

१ सरसिाइ तथा िोहर मैला व्र्िस्थापन नगरस्तरीर् २२००००० २२०००००

२ िातािरण मैत्री कार्यक्रम (स्थानीर् साझेदारी कार्यक्रम) नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

३ बजार व्र्िस्थापन (हाट, ट्राषिक, सडक पेटी, छाडा िौपार्,

षसनो तथा लास षिद्यतु तथा सडक बत्ती तथा बजार अनगुमन)

३.१ उद्योग व्र्िसार्हरुको लगत सिंकलन  अध्र्ािषधक नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

३.२ पसु्तीका प्रकािन, बजार अनगुमन भत्ता तथा षिषिध खिय नगरस्तरीर् ३२०००० ३२००००

३.३
उपभोिाहरुको हकषहत सम्बन्धी िेतनामूलक कार्यक्रम रषेडर्ो

षजङगल प्रिारण, पषम्पलेट र होषडङबोडय नगरस्तरीर्
१५०००० १५००००

३.४
छाडा िौपार् तथा षसनो र लाि व्र्िस्थापन ट्राषिक षिन्हको

व्र्िस्थापन नगरस्तरीर्
१५०००० १५००००

३.५ सडक बत्ती नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३.६ हाडबजार व्र्िस्थापन नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३.७ उपभोिा  सरोकारिालासाँग अन्तषक्रर्ा नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

9 जम्मा ३७००००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३७०००००

4020 जलउत्पन्न प्रकोप षनर्न्त्रण

१ भू तथा जलाधार सरक्षण कार्यक्रम नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

२ दषुम्क बलबहादरु राक्सेको घरमनुी जाली तथा पैरो षनर्न्त्रण ३ ५०००० ५००००

३ ररठे खोला  तटबन्धन ४ ७५००० ७५०००

४ भूकम्प षपषडत र पषहरोबाट जोषखम घर सिंरक्षण ११ १००००० १०००००

4 जम्मा     १०७५००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १५०००० १२२५०००
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4030 षिपद व्र्िस्थापन

१ षिपद व्र्िस्थापन कोि नगरस्तरीर् १००००००० १०००००००

२ षिपद व्र्िस्थापन २ १००००० १०००००

३ षिपद व्र्िस्थापनमा भैपरी खिय ३ १५०००० १५००००

४ भैपरी खिय (षिपद व्र्िस्थापन) ४ १२०००० १२००००

५ षिपद व्र्िस्थापन खिय ५ ५०००० ५००००

६ षिपद व्र्िस्थापनमा भैपरी आउने खिय ६ १५०००० १५००००

७ षिपद व्र्िस्थापनमा गररिषनिारण कार्यक्रम ७ २००००० २०००००

८ षिपद व्र्ािस्थापन १० ५०००० ५००००

8 जम्मा   १०३५०००० ० ० ० ० २५०००० ० ० ० ० ० २२०००० १०८२००००

४०४० िारुण र्न्त्र सिंिालन ०

१ िारुण र्न्त्र सिंिालन खिय नगरस्तरीर् ८००००० ८०००००

1 जम्मा ८००००० ० ० ० ० ० ० ८०००००

५० सिुासन तथा सिंस्थागत षिकास १२६२५००० ० ३९००००० ० ० ५३७७५००० ० ० ० ० ० २२६८०००० ९२९८००००

५०१० सिंस्थागत क्षमता षिकास तथा खेलकुद

१ मेलषमलाप केन्र गठन नगरस्तरीर् १२५००० १२५०००

२ मध्र्थयकतायको ताषलम नगरस्तरीर् ४९५००० ४९५०००

३ मेलषमलाप केन्रका पदाषधकारीहरुलाइ नगरस्तरीर् ताषलम नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४
न्र्ाषर्क सषमषतका पदाषधकारीहरुलाइ क्षमता षिकासको लाषग

अिलोकन भ्रमण नगरस्तरीर्
७५००० ७५०००

५ जनतासाँग न्र्ाषर्क षसषमत नगरस्तरीर् ७०००० ७००००

६ मेलषमलाप कतायहरुलाइ प्रोत्साहन नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

७ न्र्ाषर्क सषमषतको प्रगषत प्रषतिेदन पसु्तीका प्रकािन नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

८ न्र्ाषर्क षसषमतको अन्र् षिषिध कार्यक्रम नगरस्तरीर् ५५००० ५५०००

९ राष्ट्रपषत रषनङ्ग षसल्ड प्रषतर्ोषगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१० लघउुद्यम षिकास कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३८००००० ३८०००००

११ खेलकुद प्रिद्धनात्मक मेर्र कप नगरस्तरीर् ४००००० ० ४०००००

१२ खेलकुद प्रिद्धनात्मक उपमेर्र कप नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

१३ खेलकुद प्रिद्धनात्मक अन्र् नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१४
पत्रकारीता प्रिद्धात्मक (पत्रकार महासिंघको सिंस्थागत क्षमता

षिकास) नगरस्तरीर्
३००००० ३०००००

१५
षिषभन्न सफ्टिेर्र खररद (र्ोजना, षजन्सी, राजश्व र लेखाको

तलबको खररद तथा षिस्तार) नगरस्तरीर्
७००००० ७०००००

१६ उपभोिा सषमषत अषभमखुीकरण ताषलम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१७ टोलसधुार षसषमत पररिालन नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

१८ आिषधक र्ोजना षनमायण (क्रमागत) नगरस्तरीर् १४००००० १४०००००

१९ कार्ायलर् भिन तथा पररसर सधुार नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

२० पूजीगत सामग्री सहर्ोग ( गत िियहरुको बााँकी भिुानी समेत) नगरस्तरीर् ७००००० ७०००००
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आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

२१ पूजीगत षनमायण तथा ममयत सधुार नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

२२ ममयत सिंभार नगरस्तरीर् ८००००० ८०००००

२३ िषनियर नगरस्तरीर् १४००००० १४०००००

२४ िषनषसङ नगरस्तरीर् ६००००० ६०००००

२५ मेषिनरी औजार नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

२६
भेडािारी षदखौदी खेल मैदान–४ नगरस्तरीर्

५०००० ५००००

२७
ढाडखोला नगस्तरीर् खेल मैदान–६ नगरस्तरीर्

५०००० ५००००

२८
झेडीखोला खेल मैदान षनमायण–१२ नगरस्तरीर्

५०००० ५००००

२९ नरपानी खेल मैदान षनमायण स.न.पा.-६ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३० सजृनषिल र्िुा क्लि मािय त खेलमैदान िन्रकुटा, -९ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३१ िषहद स्मतृी प्रषतष्ठान मािय त िषहदहरुको जीिनी प्रकािन नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३२ कार्ायलर् व्र्िस्थापन खिय ३ ५०००० ५००००

३३
खेलकुद कार्यक्रम तथा र्िुा स्िरोजगार ताषलम तथा प्रिद्धयन

कार्यक्रम ३
१००००० १०००००

३४ खेलमैदान तथा  हेषल्र्ाड षनमायण ३ २००००० २०००००

३५ खेलकुद कार्यक्रम ४ ५०००० ५००००

३६ दहखोला खेल मैदान षनमायण ६ १००००० १०००००

३७ खेलकुद षिकास कार्यक्रम ६ ५०००० ५००००

३८ सहकारी व्र्िस्थापनका ( बखोर) ६ १५००० १५०००

३९ श्रजृनषिल र्िुा कल्ि बन्दरखटु्टा खेल मैदान ९ २००००० २०००००

४० कुडापानी -गैरा िौर -लपटे खोला  खेल मैदान ९ ६०००० ६००००

४१ भषलिल, षक्रकेट र षपि ढलाइ ९ १५०००० १५००००

४२  टोल सधुार सिंस्था व्र्िस्थापन १० ५०००० ५००००

४३ खेलकुद षिकास ११ ५०००० ५००००

४४ र्िुा र्िुती ड्राईषभङ ताषलम १२ २००००० २०००००

४४ जम्मा १०३५०००० ० ३९००००० ० ० ३५०००० ० ० ० ० ० १९२५००० १६५२५०००

5020 सेिा प्रिाहको मापदण्ड षनधायरण

१ साियजषनक सनुिुाइ नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

२ सामाषजक परीक्षण नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३ सूिनाको हक प्रिद्धयन नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

४ बाषियक सषमक्षा नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५ कानून कार्यषिषध षनमायण राजपत्र तर्ारी प्रकािन नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

६  साियजषनक सनुिुाई १ ५०००० ५००००

७ लेख रिना षिज्ञापन पत्रपषत्रका लगार्त २ २५००० २५०००

८ स्थानीर् के्षत्रमा सूिना तथा सिंिार अषभमखुीकरण कार्यक्रम ३ ५०००० ५००००

९ कटुिाल सेिा पररिाल खिय ३ ३०००० ३००००
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आन्तरीक

समपुरक 

अनुदान
विशेष अनुदान

समपुरक 

अनुदान

विशेष 

अनुदान

विवनर्ोवित  बावषिक 

बिेट रकम रु.
वस.न.ं आर्ोिनाको नाम िडा न.ं/ नगर

;|f]t

विविर् समानीकरण सशति रािश्व िााँडफााँड समपुरका तथा विशेष अनुदान

प्रदेश

संघीर् प्रदेश संघीर् आर्प्रदेश अन्र् सशति संघीर् प्रदेश

संघीर्

१० साियजषनक सनुिुाइ कार्यक्रम ३ ७५००० ७५०००

११ रषेडर्ो सूिना तथा साियजषनक सनुिुाइ कार्यक्रम ७ ७०००० ७००००

१२ साियजषनक सनुिुाई १० ३५००० ३५०००

12 जम्मा ९५०००० ० ० ० ० १२५००० ० ० ० ० ० १६०००० १२३५०००

5030 सेिा प्रिाहमा षिद्यतु्तीर् सूिना प्रषिषधको प्रर्ोग

१ नागररक िडा पत्र (षडषजटल समेत) नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

२ हेलो नगरपाषलका रषेडर्ो कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

३ साियजषनक सूिना षिज्ञापन प्रिार प्रसार नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

3 जम्मा १०००००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १००००००

५०४० षिषिध

१ कार्ायलर् सिंिालन तथा प्रिासनीक खिय नगरस्तरीर् ५३०००००० २००००००० ७३००००००

२ भैपरी पुिंजीगत र्ोजना १ १००००० १०००००

३ िडाका र्ोजनाहको  अनगुमन २ ५०००० ५००००

४ भैपरर आउने  षिषभन्न सहर्ोग लागार्त २ १००००० १०००००

५ िडा स्तरीर् र्ोजना अनगुमन ३ ५०००० ५००००

६
िडा र्ोजना सपुररिेक्षण तथा अनगुमन र सिंस्थागत पूिायधार

षिकास ४
७५००० ७५०००

७ िडास्तरीर् र्ोजना अनगुमन तथा सपुररिेक्षण ५ ५०००० ५००००

८ जग्गाधनी प्रमाणयपूजाय षितरण कार्यक्रम ५ १००००० १०००००

९ िडास्तरीर् र्ोजना अनगुमन ६ ५०००० ५००००

१०
षििेि नाषपटोली सम्बन्धी खिय व्र्िस्थापन तथा लालपूजाय

षितरण कार्यक्रम
६ १००००० १०००००

११ िडा स्तरीर् र्ोजना अनगुमन  तथा लालपूजाय षिततरण ७ ७५००० ७५०००

१२ कार्यक्रम तथा र्ोजना अनगुमन ८ ५०००० ५००००

१३ भैपरी पुाँषजगत ८ १००००० १०००००

१४ िडा स्तरीर् र्ोजनाहरु अनगुमन १० ६०००० ६००००

१५ भैपरी पुाँषजगत १० ८०००० ८००००

१६ भैपरी पजुीगत ११ १३०००० १३००००

१७ र्ोजना अनगुमन १२ ५०००० ५००००

१७ जम्मा ३२५००० ० ० ० ० ५३३००००० ० ० ० ० ० २०५९५००० ७४२२००००

६२८ कूल िम्मा १३१५००००० ५३९८००० ३६८८००००० ११०००००० ११४२००००० ९३१४४००० १६६१०००० १९९००००० १५०००००० २००००००० ७०००००० ७२३४८००० ८७४९०००००
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सिंघीर् प्रदेि सिंघ प्रदेि

1 कृषि तथा पि ुषिकास   कार्यक्रम

क कृषि षिकास  कार्यक्रम ( षनितय तिय )

१ तरकारीको उन्नत तथा हाइषब्रड बीउ षितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

२
तरकारी बालीको लाषग रासार्षनक तथा जैषिक मल षितरण(५०%

अनदुानमा)

नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३ पलाषस्टक टनेल षितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

४ आकषस्मक बाली सिंरक्षण सेिा नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५ आलकुो उन्नत बीउ खररद कार्यक्रम(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

६ डडुिा व्र्िस्थापनको लाषग षििादी षितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् १००००० १०००००

७ बाजो जग्गा सदपुर्ोग अनदुान नगरस्तरीर् ८००००० ८०००००

८
तरकारी बालीमा प्रषिषध प्रदियन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम(५०%

अनदुानमा)

नगरस्तरीर् ६००००० ६०००००

९ मागमा आधाररत कार्यक्रम(समहु/सहकारी/िमय) नगरस्तरीर् ९६०००० ९६००००

१०
िैदेषिक रोजगारबाट िकेका र्िुालाई साझेदारीमा कृषि स्िरोजगार

कार्यक्रम

नगरस्तरीर् ४५०००० ४५००००

११ बाली षबमा कार्यक्रम(षप्रषमर्ममा ५०% अनदुान) नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

१२ गहुाँको उन्नत बीउ षितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ४५०००० ४५००००

१३ गहुाँको मूल बीउ षितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ७५००० ७५०००

१४ मकैको उन्नत िीउ षितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीर् २८१००० २८१०००

१५ च्र्ाउ षितरण कार्यक्रम पलाषस्टक सषहत (५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् १४०००० १४००००

१६ षसताके च्र्ाउ बीउ षितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

१७ च्र्ाउ उत्पादन सामग्री अनदुान(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१८ माटो पररक्षण षिज्ञ पाररश्रषमक नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

१९ माटो सधुारको लागी कृषि िनु तथा षज्सन खररद नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२० नमनुा सिंकलन तथा प्रिारप्रसार नगरस्तरीर् ८००० ८०००

आ.ि.२०७७/०७८  को िाखागत योजना तथा कायषक्रमहरु

स्थान

;|f]t
षिषनर्ोषजत  बाषियक 

बजेट रकम रु.प्रदेि राजश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आर्

षिषत्तर् समानीकरणषस.निं.

आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान
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षिषनर्ोषजत  बाषियक 

बजेट रकम रु.प्रदेि राजश्व 
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२१ षडषजटल कााँटा षितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीर् १६०००० १६००००

२२ पािरस्पे्रर्र षितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

२३ िल षट्ने क्र्ारटे षितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२४ कुटानी षपसानी मेषसन ५०% अनदुानमा नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

२५ झोलमोल कुहाउने ड्रम षितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीर् ४५००० ४५०००

२६ कृषि मेला प्रदियनी नगरस्तरीर् ८०००० ८००००

२७ राषष्ट्रर् धान षदिस नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२८ सषन्धखकय  स्माटय  कृषि गाउाँ सषमषत स.न.पा.-१ कार्यक्रम अनदुान नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

२९
षििादी जनिेतना मलुक िेल्क्स षप्रन्ट/ बकुलेट/ षलिलेट/ पोस्टर प्रकािन

आषद

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३० सामाषजक पररिालक(कृषि जे.षट.ए.) तलब पोिाक भत्ता खिय नगरस्तरीर् २६०००० २६००००

३१ दैषनक भ्रमण भत्ता खिय नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३२ कार्यक्रम सिंिालन बैठक खिय नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

३३ कार्यक्रम अनगुमन तथा मलु्र्ािंकन खिय नगरस्तरीर् ३६१००० ३६१०००

३४ सामग्री ढुिानी खिय नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३५ िमय दतायका लाषग स्थलगत अनगुमन/मलु्र्ािंकन भत्ता खिय नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३६
िेलेक्स/रकेडय बकु/ प्रमाणपत्र/ पोस्टर/ पम्पलेट /बकु्लेट/ षलफ्लेट छपाई

खिय

नगरस्तरीर् ९०००० ९००००

३७ कार्यक्रम प्रिारप्रसार खिय नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३८ इन्धन खिय नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३९ कृषि तथा पि ुसेिा सलुभ कजाय कोि नगरस्तरीर् ५०००००० ५००००००

४० नगरपानी बहुउदेश्र् कृषि प्राली सनपा ६ नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

४१ माषलका बाख्रापालन कृिक समूह कृषि–५ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४२ सगरमाथा बाख्रापालन कृषि समूह आधषुनकरण खोर षनमायण–४ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४३ देउराली दषलत कृिक समूह–६ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४४ हररर्ाली कृिक तथा बाख्रापालन समूह–४ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००
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िााँडिााँड
 आन्तरीक आर्
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आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

४५ जीिनोद्धार एग्रो ररसिय सेन्टर -५ नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

४५ कुषी तफि  िम्मा ५०००००० ० ० ४८९०००० ४९१०००० १४८०००००

ख पशु सेिा  कार्िक्रम ( वनशति तफि )

१ षनिलु्क औिषध तथा उपिार सामग्री खररद नगरस्तरीर् ६००००० ६०००००

२ जालकाडा िर्र प्रजन्न पि ुतथा कृषि सहकारी षल सनपा ११ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३ बााँगीखोला व्र्िसार्ी गाइभैसी समूह सनपा १० नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

४

बाख्रापालन अघाय भगिती एकीकृत कृषि पिपुन्क्षी  व्र्ािसर्ा तथा

स्िारोजगार प्रा षल मािय त ९

नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

५ रषेबज भ्र्ाषक्सन खररद नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

६ आकषस्मक भ्र्ाषक्सन सेिा नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

७ कुलबक्स(सानो/ठुलो) खररद नगरस्तरीर् २४००० २४०००

८

ल्र्ाब सामग्री(स्लाइड,कभर षसल्प, षिजकल्थ, टेस्टट्र्बु, ग्लास, फ्लोषटिंग

सोलसुनआषद)खररद

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

९ षहउदे घााँसको बीउ(जै,भेि,िाषियम आषद)खररद षितरण नगरस्तरीर् ४००००० ४०००००

१० ििे घााँसको बीउ(सडुान बाजरा षटर्ोसेषन्ट आषद)खररद षितरण नगरस्तरीर् २००००० २०००००

११ नश्ल सधुारका लाषगमा मरुाय  रााँगो खररद षितरण नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

१२ नश्ल सधुारका लाषग उन्नत बोका खररद षितरण नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

१३ कृषत्रम गभायधान सम्बषन्ध कृ.ग.कताय र सरोकारिाला बीि अन्तरषक्रर्ा गोष्ठी नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

१४ कृ.ग.कतायको लाषग ए.आई.गन तथा लोषजषस्टक सपोटय  सामग्री खररद नगरस्तरीर् १५६००० १५६०००

१५ बडीजो मेषसन खररद (सानो/मध्र्म/ठुलो) नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

१६ भ्र्ाषक्सन खररदको लाषग रफे्रीजेरटेर खररद नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

१७ षडप षफ्रज खररद षितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ३१५००० ३१५०००

१८ षमल्क क्र्ान खररद षितरण(१००% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ३५००० २५३००० २८८०००

१९ मास/ुडेरी/एग्रोभेट पसल षनर्मन तथा अनगुमन नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

२० साना कृिक लषक्षत मागमा आधाररत अनदुान कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

२१ व्र्िसाषर्क िमय लषक्षत मागमा आधाररत अनदुान कार्यक्रम नगरस्तरीर् ४८०००० ४८००००

२२ बैदेषिक रोजगारबाट िषकय एका र्िुाको लाषग स्िरोजगार कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

२३ च्र्ापकटर मेषसन खररद षितरण (७५% अनदुानमा) नगरस्तरीर् ४०५००० ४०५०००

२४ गाईभैंसी सतु्केरी भत्ता कार्यक्रम नगरस्तरीर् २०००००० २००००००
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२५ गाईभैंसी षिमा कार्यक्रम(षिमा िलु्कमा ५०% अनदुान) नगरस्तरीर् ६००००० ६०००००

२६ उत्कृि कृिक प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम नगरस्तरीर् १६०००० १६००००

२७
अन्नपूणय कृषि,पिपुालन,मलखाद एग्री तथा एग्रो कृिक समहु स.न.पा.-११ बाख्रा

खररद तथा खोर षनमायण/ममयत कार्यक्रम(५०% लागत साझेदारीमा)
नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२८

पिपुन्छी तथा बालीिस्त ुत्र्ािंक अध्र्ािषधक तथा त्र्ािंक पषुस्तका

प्रकािन

नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

२९ पि ुमेला प्रदियनी नगरस्तरीर् १२०००० १२००००

३० कृषि तथा पिपुन्छी षिपद व्र्िस्थापन खिय नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३१ कार्यक्रम सिंिालन बैठक खिय नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

३२ कार्यक्रम अनगुमन तथा मलु्र्ािंकन खिय नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

३३ समान खररद ढुिानी तथा दैषनक भ्रमण भत्ता खिय नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३४ िमय दतायका लाषग स्थलगत अनगुमन/मलु्र्ािंकन भत्ता खिय नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३५ िेलेक्स/रकेडय बकु/ प्रमाणपत्र/ पोस्टर/ पम्पलेट/ बकु्लेट/ षलफ्लेट छपाई खिय नगरस्तरीर् ९०००० ९००००

३६ कार्यक्रम प्रिारप्रसार खिय नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३७ इन्धन खिय नगरस्तरीर् २२००० २२०००

३८ कृषि तथा पि ुसेिा सलुभ कजाय कोि नगरस्तरीर् ५०००००० ५००००००

३८  जम्मा ५०००००० ० ० ४७२०००० ५४८०००० १५२०००००

८३ कृिी पि ुषनियत जम्मा १००००००० ९६१०००० १०३९०००० ३०००००००

ग कृवष विकास  कार्िक्रम ( शशति तफि )

१
बाख्राको साना व्र्िसाषर्क कृषि उत्पादन केन्र (पकेट) षिकास कार्यक्रम

सिंिालन

नगरस्तरीर् १५००००० १५०००००

२ सामाषजक पररिालक (पिसेुिा प्रा.) नगरस्तरीर् ३२०००० ३२००००

३ कृषि बजार पूिायधार षनमायण (५० प्रषतित लागत सहभाषगतामा) नगरस्तरीर् २००००००० २०००००००

४ कृषि तथा पिपुन्छी सम्िषन्ध त्र्ािंक अध्र्ािषधक कार्यक्रम नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५ कृिक दताय व्र्िस्थापन कार्यक्रम नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

६ Artificial Insemination सम्िन्िी कायषक्रम नगरस्तरीर् १४७००० १४७०००

७
राषष्ट्रर् र स्थानीर् महत्िका खाद्य तथा पोिण सरुक्षाममा टेिा परु्ायउने

िाली िस्तीको साना व्र्िसाषर्क कृषि उत्पादन केन्र (पकेट) षिकास

कार्यक्रम सिंिालन

नगरस्तरीर् २४००००० २४०००००
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८ नर्ााँ बहुउदे्दश्र्ीर् नसयरी स्थापना नगरस्तरीर् २००००० २०००००

९
िलिूल दिक अन्तरगत स्थानीर् तहमा सनु्तलाजात (सनु्तला, कागषत,

जनुार) षबरुिा रोपण अषभर्ान कार्यक्रम (५०% अनदुान)

नगरस्तरीर् १६००००० १६०००००

१० लागत साझेदारीमा भै ाँसी प्रिद्धयन कार्यक्रम नगरस्तरीर् २१३३००० २१३३०००

१० िम्मा ० ० ० २८७००००० ० ० २८७०००००

९३ कुल िम्मा कृषी तथा पशु शाखा १००००००० ० २८७००००० ९६१०००० १०३९०००० ५८७०००००

2 वशक्षा

क) वनशित अनुदान तफि

१ बालषिकास केन्रका स.का. को लाषग ताषलम नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२ बालषिकास केन्रका स.का. को लाषग प्रोत्साहन भत्ता नगरस्तरीर् ११७०००० ११७००००

३ बालषिकास केन्रको लाषग खानेपानीको षिल्टर षितरण नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

४
प्राषथमक तह सञ्िाषलत षिद्यालर्का बालषिकास केन्रको लाषग िैषक्षक

सामाग्री षितरण

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५ षिक्षक अषभभािक सिंघका अध्र्क्षहरुको लाषग अषभमषुखकरण ताषलम नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

६ निषनर्िु षिक्षक अषभमषुखकरण ताषलम नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

७ षिद्याथी भनाय अषभर्ान नगरस्तरीर् २५००० २५०००

८

षित्रकला, सिंगीत, नतृ्र्, िादषििाद, हाषजरी जिाि, ििृत्िकला,

षनबन्ध तथा कषिता लेखन प्रषतर्ोषगता

नगरस्तरीर् २००००० २०००००

९ िैषक्षक सामाग्री षनमायण तथा प्रर्ोगसम्बन्धी कार्यिाला नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१० आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा सञ्िालन नगरस्तरीर् २५०००० २५००००

११ षिक्षक तथा षिद्यालर्का कमयिारीको लाषग लेखापालनको २ षदने ताषलम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१२ षिक्षण अनदुान नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

१३ अघाय रजस्थल मा.षि.  षिक्षण अनदुान-९ नगरस्तरीर् १८०००० १८००००

१४ ज्ञानप्रका मा.षि. षिक्षण अनदुान-12 नगरस्तरीर् १८०००० १८००००

१५
उत्कृि षसकाइ उपलषब्ध भएका सामदुाषर्क माध्र्षमक र अधारभूत

षिद्यालर्लाइ प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीर् १२५००० १२५०००

१६ षिद्यालर् अनगुमन तथा षनरीक्षण नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१७ प्र.अबैठक नगरस्तरीर् १४२००० १४२०००

34



सिंघीर् प्रदेि सिंघ प्रदेि

स्थान

;|f]t
षिषनर्ोषजत  बाषियक 

बजेट रकम रु.प्रदेि राजश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आर्

षिषत्तर् समानीकरणषस.निं.

आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

१८
अधारभूत तह कक्षा ८ तथा एस इ इपरीक्षामा उत्कृि नषतजा ल्र्ाउने

षिद्यालर्लाइ प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१९ भगिती आ.षि. भौषतक पूिायधार व्र्िस्थापन-४ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२० पिपुषत आ.षि. तारिार-५ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२१ समाजकल्र्ाण आ.षि स.न.पा-१ नगरस्तरीर् ८०००० ८००००

२२ जनिेतना आ.षब. िैषक्षक व्र्िस्थापन-७ नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

२३ जनजीिन आ.षि. भौषतक पूिायधार-७ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२४ जोषगमार ेआ.षि. भौषतक व्र्िस्थापन-११ नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२५ षिक्षकदरबषन्द षमलान नगरस्तरीर् १८८००० १८८०००

२६ नगर षिक्षा सषमषतको बैठक नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२७ षिक्षाषिज्ञ समूहको अन्तरषक्रर्ा कार्यक्रम नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२८ षनमयल निज्र्ोषत ससु्त मनषस्थषत षिद्यालर्लाइ अनदुान नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२९ पाषणषन िेदषिद्याश्रम षिद्यालर्लाइ अनदुान नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३० र्िुाप्रषतभा पषहिान नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३१ र्िुालाइ दवु्र्यसनका दषु्पररणामबार ेसिेतीकरण नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

३२
प्राषिषधक षििर्को स्नातक तहमा अध्र्र्नरत षिपन्न दषलत छात्रछात्राको

लाषग छात्रिषृत्त

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३३ प्रषतभािान खेलाषडको लाषग प्रोत्साहन नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३४ षिद्यालर् व्र्िस्थापन सषमषतका पदाषधकारीहरुसाँग अन्तषक्रय र्ा नगरस्तरीर् २५००० २५०००

३५ स्थानीर् पाठ्र्क्रम षनमायण सम्बन्धी कार्यिाला र पाठ्र्क्रम षनमायण नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

३६ अिंगे्रजी माध्र्मबाट पढाइने षिद्यालर्लाई प्रोत्साहन अनदुान नगरस्तरीर् २००००० २०००००

३७ षिक्षा षदिस परुस्कार तथा सम्मान नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३८
प्रत्रे्क िडाको १ नमनुा लार्क आधारभूत षिद्यालर्को लाषग प्रोत्साहन

अनदुान

नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

३९ बालमषन्दरलाई अनदुान नगरस्तरीर् २५००० २५०००

४० एस.ई.ई/कक्षा११/१२ परीक्षा अनगुमन नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४१ नगरप्रमखुसाँग षिद्याथी कार्यक्रम नगरस्तरीर् ७०००० ७००००

४२ अनसुन्धानात्मक कार्य नगरस्तरीर् ५०००० ५००००
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सिंघीर् प्रदेि सिंघ प्रदेि

स्थान

;|f]t
षिषनर्ोषजत  बाषियक 

बजेट रकम रु.प्रदेि राजश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आर्

षिषत्तर् समानीकरणषस.निं.

आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

४३ िैषक्षक पाश्वयषित्र प्रकािन नगरस्तरीर् ७५००० ७५०००

४४ नगरप्रमखु छात्रिषृत्त कोि स्थापना नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४५ साषमजक सषमषत तथा षिक्षक प्रषतषनषधसाँगको बैठक खिय नगरस्तरीर् ४५००० ४५०००

४६
नगरषभत्रका सामदुाषर्क षिद्यालर्लाइ उत्कृि व्र्िस्थापन बापत प्रोत्साहन

अनदुान

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

45 जम्मा ० २०००००० ० ४०००००० ० ६००००००

ख) िितय अनदुान तिय

१
सामदुाषर्क षिद्यालर्का छात्राहरुलाई षनिलु्क स्र्ाषनटरी ्र्ाड

ब्र्िस्थापन

नगरस्तरीर् ३३१७००० ३३१७०००

२

िैषक्षक पहुाँि सषुनषितता, अनौपिाररक तथा िैकषल्पक षिक्षा कार्यक्रम

(परम्परागत षिद्यालर्, िैकषल्पक षिद्यालर्, साक्षरता र षनरन्तर षिक्षाका

कार्यक्रम समेत)

नगरस्तरीर् १०००००० १००००००

३ साियजषनक षिद्यालर्का षिद्याथीहरुका लाषग षनिलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान नगरस्तरीर् ४७९१००० ४७९१०००

४ षिद्यालर् सञ्िालन तथा व्र्िस्थापन अनदुान नगरस्तरीर् ३९४६००० ३९४६०००

५
प्रषत षिद्याथी लागतका आधारमा षिक्षण षसकाइ सामग्री एिम ्कक्षा ८ को

परीक्षा व्र्िस्थापन अनदुान

नगरस्तरीर् ३६८३००० ३६८३०००

६
षिद्यालर्मा िैषक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्कार्यसम्पादनमा आधाररत

प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीर् ९२०८००० ९२०८०००

७ तोषकएका षिद्याथीको षदिा खाजाका लाषग षिद्यालर्लाई अनदुान नगरस्तरीर् १२३५३००० १२३५३०००

८ षिद्यालर् भौषतक पिुायधार षनमायण अनदुान नगरस्तरीर् १२८००००० १२८०००००

९
साियजषनक षिद्यालर्मा अध्र्र्नरत षिद्याथीहरुका लाषग छात्रबषृत्त

(आिासीर् तथा गैरआिासीर्)

नगरस्तरीर् २८७६००० २८७६०००

१०
प्रारषम्भक बाल षिकास सहजकतायहरुको पाररश्रषमक तथा षिद्यालर्

कमयिारी व्र्बस्थापन अनदुान

नगरस्तरीर् १३३२६००० १३३२६०००

११

आधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका षिक्षक, राहत अनदुान षिक्षकका

लाषग तलब भत्ता अनदुान (षििेि षिक्षा पररिद अन्तरगतका

षिक्षक/कमयिारीहरु समेत)

नगरस्तरीर् १५०३००००० १५०३०००००
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सिंघीर् प्रदेि सिंघ प्रदेि

स्थान

;|f]t
षिषनर्ोषजत  बाषियक 

बजेट रकम रु.प्रदेि राजश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आर्

षिषत्तर् समानीकरणषस.निं.

आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

१२

माध्र्षमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका षिक्षक, राहत अनदुान षिक्षक लाषग

तलब भत्ता अनदुान (षििेि षिक्षा पररिद अन्तरगतका

षिक्षक/कमयिारी,प्राषिषधक धारका प्रषिक्षक समेत)

नगरस्तरीर् ४२४००००० ४२४०००००

१२ जम्मा २६००००००० ० ० २६०००००००

५७ षिक्षाको कुल जम्मा ० २०००००० २६००००००० ४०००००० ० २६६००००००

3 स्िास््र् तफि

क) षनियत अनदुान तिय

१
स्िास््र् सिंस्था बषथयङमा कार्यरत स्िास््र्कषमय तथा कार्ायलर् सहर्ोगीको

लागी तलब

नगरस्तरीर् १४५०००० १४५००००

२ स्िास््र् सिंस्था औजार उपकरण नगरस्तरीर् ३३०००० ३३००००

३ खोप कार्यकताय र्ातार्ात खिय नगरस्तरीर् ३१०००० ३१००००

४ म.स्िा.से.अधयबाषियक सषमक्षा बैठक नगरस्तरीर् ४४०००० ४४००००

५ म.स्िा.से. आधारभतु ताषलम नगरस्तरीर् २५०००० २५००००

६ षन:िलु्क गभयजााँि षकट स्लाइ नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

७
नर्ा स्िास््र्कषमयका लागी खोप सम्बषन्ध ताषलम र आमा समहु

पनुयजागरण कार्यक्रम

नगरस्तरीर् २३०००० २३००००

८ सरुषक्षत गभयपतन सेिाकेन्र षिस्तार नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

९ म.स्िा.से.षदघयसेिा सम्मान नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१० हरके स्िास््र् सिंस्था पोिणय कनयर स्थापना नगरस्तरीर् १००००० १०००००

११ अनगुमन सपुररिेक्षण नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१२ घरमा िनु्र् सतु्केरी िोकस कार्यक्रम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१३ पोिण िोकस कार्यक्रम नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१४ षकिोर षकिोरी िोकस कार्यक्रम षिद्यालर् स्तरमा नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

१५ म.स्िा.से.अक्षर्कोि अनदुान १२ िडा नगरस्तरीर् १२०००० १२००००

१६ मटुु सम्बषन्ध स्िास््र् षिषिर २ स्थानमा नगरस्तरीर् २५०००० २५००००

१७ स्िास््र् सिंस्था अनदुान बषथयङ सेन्टरको लागी ४ िटा नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

१८ स्िास््र् सिंस्था अनदुान बषथयङ सेन्टरबाहेक ७ िटा नगरस्तरीर् ३५०००० ३५००००

१९ ६ िटा स्िास््र् सिंस्थामा इन्टरनेट जडान नगरस्तरीर् १२०००० १२००००
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आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

१९ जम्मा ० ० २०००००० ० ३०००००० ० ५००००००

ख) िितय अनदुान तिय

१

आधारभूत तथा आकषस्मक सेिाको सषुनिततका लाषग औिधीको आपूषतय

र उपर्ोग, सम्िषन्ध कार्यक्रमहरुको अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन (अनगुमन

मलु्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भ्रमण खिय)

नगरस्तरीर् ७५००० ७५०००

२

स्थानीर् तह षभत्रका स्िास््र्कमीहरु,म.स्िा.स्िर्.से. का लाषग आधारभूत तथा

आकषस्मक सेिा अन्तगयत आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा मखु स्िास््र् सम्िषन्ध

प्राथषमक उपिार बार ेअषभमषुखकरण / ताषलम

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३

षिषभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोषटक, मानषसक स्िास््र् सम्बषन्ध अन्तरषक्रर्ा

कार्यक्रम तथा षदिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer

Days, आत्महत्र्ा रोकथाम षदिस, मानषसक स्िास््र् षदिस, अल्जाईमर षदिस,

रषेबज षदिस, षिश्व औलो षदिस) मनाउने

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४

आधारभूत तथा आकषस्मक सेिाको लाषग औिषध र स्िास््र् सरुक्षा सामग्री

(PPE बाहेक) खररद तथा औिषध लगार्तका सामग्रीको ढुिानी तथा रर्र्ाषकिं ग र

षितरण समेत

नगरस्तरीर् १६०५००० १६०५०००

५

करारः अहेब, अनमी (खोप सेिा कार्यक्रम सिंिालनको लाषग उच्ि

षहमाली,पहाडी षजल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपाषलका, सिंस्थागत

षक्लषनक) ९० जना

नगरस्तरीर् २६०००० २६००००

६

पाषलकास्तरमा खोप र सरसिाई प्रिरध्न कार्यक्रमको सषमक्षा,

सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ािषधक र पाषलका खोप समन्िर् सषमषतको

अषभमषुखकरण समेत पाषलका स्तरमा २ षदन, िडा खोप समन्िर्

सषमषतको स्िास््र् सिंस्था, िडा सतरमा अषभमषुखकरण १ षदन तथा पूणय

खोप सषुनितताको लागी घरधरुी सर

नगरस्तरीर् २२७००० २२७०००

७

पिपुिंक्षी आदीबाट हुने ईन्िुएन्जा, बडय फ्ल,ु AMR, षसषिसकोषसस,

टक्सो्लाज्मोषसस आषद षिषभन्न सरुिारोग सम्बषन्ध रोकथाम तथा

षनर्न्त्रणका लाषग सिेतना कार्यक्रम

नगरस्तरीर् २०००० २००००

८
आषथयक षस्थषत कमजोर रहेका पनुःउपिारमा रहेका पी.षब.सी.

षबरामीहरुलाई उपिार अिषधभर पोिण खिय तथा सम्पकय  परीक्षण

नगरस्तरीर् १०४००० १०४०००
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आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

९

कोषभड १९ लगार्त षिषभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, षनर्न्त्रण

तथा षनगरानीका लाषग सरोकारिाला साँगको अन्तरषक्रर्ा तथा RRT,

स्िास््र्कमी पररिालन

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

१० मात ृतथा निषिि ुकार्यक्रम नगरस्तरीर् ११८९००० ११८९०००

११
पाषलका स्तरमा स्िास््र् सिंस्थाहरुको माषसक सूिना सिंकलन,

भेररषिकेिन एििं गणुस्तर सधुार साथै िौमाषसक एििं बाषियक सषमक्षा

नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१२

उपिार केन्रहरुमा आकषस्मक अिस्थामा औसषध एििं ल्र्ाब सामाग्री

ढुिानी, कार्यक्रमका लाषग आिश्र्क स्टेिनरी, ट्र्ाली सीट लगार्तका

िमय िरमेट िोटोकपी, कार्यक्रमको षनर्षमत अनगुमन तथा

मलु्र्ािंकन,स्थलगत अनषुिक्षण, क्षर्रोगका षबरामीको िौमाषसक कोहटय

षिशे्लिण र ई-षट.षब रज

नगरस्तरीर् १२३००० १२३०००

१३

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्तररर् खोप सेिा प्रदान गनय खोप केन्रमा

ब्र्िस्थापनको लाषग िषनयिर ब्र्िस्था, सम्बषन्धत िडा खोप समन्िर्

सषमषत मािय त तर्ारी एििं खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रषत खोप केन्र रु

१०००० दरले, कषम्तमा टेिल १, कुसी १ र सानो बेञ्ि १ र हात

नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

१४
राषष्ट्रर् मषहला स्िास््र् स्िर्िंसेषिका कार्यक्रम (पोिाक प्रोत्साहन,

र्ातार्ात खिय, िाषियक सषमक्षा गोष्ठी र षदिस मनाउने खिय समेत)

नगरस्तरीर् २२००००० २२०००००

१५
मात ृतथा निषिि ुकार्यक्रम अन्तगयत आमा सरुक्षा, गभयिती उत्पे्ररणा सेिा,

न्र्ानो झोला र षनिलु्क गभयपतन कार्यक्रम

नगरस्तरीर् ३३११००० ३३११०००

१६
स्िास््र् िौकीको न्र्नुतम सेिा मापदण्ड कार्यन्िर्न, सषुरढीकरण तथा सषमक्षा

(स्िास््र् िौकीको न्र्नुतम सेिा मापदण्ड कार्यक्रमको सषमक्षा )
नगरस्तरीर् २४०००० २४००००

१७

स्थानीर् तहका स्िास््र् िौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत

कमयिारीहरुको तलि, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक लगार्त

प्रिासषनक खिय समेत

नगरस्तरीर् २४१००००० २४१०००००

१८
प्रर्ोगिालामा क्षर्रोग सिंक्रमण षनर्न्त्रण (भेषन्टलेसन,एक्जहस्ट फ्र्ान,

िषनयिर,अटोक्लेभ, ममयत-सम्भार तथा पररितयन) सम्बन्धी षक्रर्ाकलाप
नगरस्तरीर् ५००० ५०००

१९
षबद्यालर् स्िास््र् षिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीर् तहमा स्िास््र्का

लाषग सामाषजक व्र्िहार पररितयन प्रिध्दयन अषभर्ान

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२० सामाषजक पररक्षण कार्यक्रम सिंिालन नगरस्तरीर् १००००० १०००००
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 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

२१ षिरामीको लाषग ओ.षप.षड.षटकट (काियन कपी सषहतको ) छपाई नगरस्तरीर् ८०००० ८००००

२२ षबद्यालर् स्िास््र् षिक्षा तथा षिद्यालर् नसय पररिालन नगरस्तरीर् १८००० १८०००

२३

औलो तथा कालाजार माहामारी हुने के्षत्रको छनौट गरी षबिाषद छकय ने (रसे्पोन्सीभ

स्पे्रइङ समेत), षकटजन्र् रोग षनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एिम ्मूल्र्ाङ्कन

तथा षकटजन्र् रोग षनर्न्त्रणका लाषग बहुषनकार् अन्तरषक्रर्ा गने

नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

२४
समदुार्मा आधाररत निजात षिि ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्र्िस्थापन

(IMNCI) कार्यक्रम सषमक्षा तथा स्िास््र् सिंस्थाहरुमा onsite coaching
नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२५ पोिण कार्यक्रम नगरस्तरीर् ६७३००० ६७३०००

२६
स्िास््र् सिंस्था नभएका िडाहरूमा आधारभूत स्िास््र् सेिा केन्रहरुको

सिंिालन खिय

नगरस्तरीर् २५००००० २५०००००

२७

क्षर्रोगका जोषखमर्िु जनसिंख्र्ामा (दूगयम िस्ती, षपछषडएको िगय बसोिास

स्थल, कार्यक्रम स्िास््र् सिंस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्िास््र्

सेिामा पहूि कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुल, बधृाश्रम,ॵद्योषगक

के्षत्र)सकृर् क्षर्रोग खोजपडताल कार्यक्रम

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२७ जम्मा ० ० ० ३७६००००० ० ० ३७६०००००

४६ कुल जम्मा स्िास््र् िाखा ० २०००००० ३७६००००० ३०००००० ० ४२६०००००

४ आर्िेुद औिधालर् ( िितय अनदुान तिय )

१ कमयिारी तलब भत्ता पोिाक िाडयपिय नगरस्तरीर् १५००००० १५०००००

२ अन्र् भत्ता नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

३ सिंिार महसलु नगरस्तरीर् १०००० १००००

४ इन्टरनेट सिंिालन नगरस्तरीर् १५००० १५०००

५ इन्धन नगरस्तरीर् १५००० १५०००

६ सिंिालन तथा ममयत सिंभार नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

७ कार्ायलर् सम्बन्धी खिय नगरस्तरीर् १००००० १०००००

८ अनगुमन तथा मूल्र्ाकन नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

९ इन्धन तथा अन्र् इन्धन नगरस्तरीर् १५००० १५०००

१० भ्रमण खिय नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

११ िषनयिर नगरस्तरीर् ५०००० ५००००
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आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

१२ धन्िन्ती जर्ञ्ती/आरोग्र् षदिस, राषष्ट्रर् अन्तराषष्ट्र र्ोग षदिस नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

१३ स्तनपार्ी कार्यक्रम नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

१४ जेष्ठ नागररक कार्यक्रम नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

१५ पञ्िकमय/पूियकमय कार्यक्रम नगरस्तरीर् ४५००० ४५०००

१६ अत्र्ािश्र् आर्िेुद औिषध खररद नगरस्तरीर् ५००००० ५०००००

१७ गाउाँघर षक्लषनक कार्यक्रम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

१८ प्राथषमक उपिारका लाषग आिश्र् औिषध खररद नगरस्तरीर् १००००० १०००००

१९ महामारी तथा सरुिा रोग व्र्िस्थापन कार्यक्रम नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२० षिषिध खिय नगरस्तरीर् ४०००० ४००००

२० जम्मा ० ० ० ३१००००० ० ० ३१०००००

५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ( िितय अनदुान तिय )

१ रोजगार सिंर्ोजक र प्राषिषधक सहार्कको पोसाक नगरस्तरीर् २०००० २००००

२ रोजगार सिंर्ोजकको तलि नगरस्तरीर् ४६८००० ४६८०००

३ प्राषिषधक सहार्कको स्थानीर् भत्ता नगरस्तरीर् १३००० १३०००

४ रोजगार सिंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता नगरस्तरीर् १६००० १६०००

५ रोजगार सेिा केन्रको सदुृढीकरण नगरस्तरीर् १७६००० १७६०००

६ प्राषिषधक सहार्कको तलि नगरस्तरीर् ३६७००० ३६७०००

७ रोजगार सेिा केन्रको साँिालन खिय नगरस्तरीर् ६४००० ६४०००

८ षिपन्न श्रषमकको ज्र्ाला (दैषनक रु. 517 * सिंख्र्ा 100 * षदन 100) नगरस्तरीर् ५१७६००० ५१७६०००

८ जम्मा ० ० ० ६३००००० ० ० ६३०००००

६ राषष्ट्रर् पररिर् पत्र तथा पन्जीकरण कार्यक्रम ( िितय अनदुान तिय )

१ एम. आइय. एस. अपरटेर र षिल्ड सहार्को लाषग सञ्िार खिय नगरस्तरीर् ७००० ७०००

२ घटना दताय तथा सामाषजक सरुक्षा दताय षसषिर सञ्िालन नगरस्तरीर् ७८२००० ७८२०००

३
एम. आइय. एस. अपरटेर र षिल्ड सहार्क पाररश्रषमक, िाडपिय खतय तथा

पोिाक खिय

नगरस्तरीर् ११६४००० ११६४०००

४ व्र्षिगत घटना दतायका दताय षकताब षडजीटाइयजेिनका लाषग परामिय सेिा नगरस्तरीर् ३६०००० ३६००००

५
अन्र् षिषिध खिय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for

in c re a s e d  s o c ia l a c c o u n ta b i l i ty
नगरस्तरीर् २६००० २६०००
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 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

६
सञ्िार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय (सञ्िार र पाँहुि अषभर्ान सञ्िालान)

नगरस्तरीर् ११६००० ११६०००

७ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्िालानाथय) नगरस्तरीर् ९०००० ९००००

८
स्थानीर् तहका कमयिारी र जनप्रषतषनषधहरुको लाषग अनगुमन तथा

मलु्र्ाकन खिय

नगरस्तरीर् ९६००० ९६०००

९
एम. आइय. एस. अपरटेर र षिल्ड सहार्क देषनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त

खिय

नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

१० अन्र् षिषिध खिय-Periodic meeting costs of LGPCC नगरस्तरीर् २२००० २२०००

११
दताय षसषिर सञ्िालानाथय सेिा प्रदार्क छनौटको लाषग षिज्ञापन/सूिना

प्रकािन खिय

नगरस्तरीर् २५००० २५०००

१२

(१) आर्ोजना सम्बन्धी अषभमषुखकरण कार्यक्रम सञ्िालन (२) दताय

षसषिर सञ्िालन सम्बन्धी अषभमषुखकरण/ कार्यिाला/ताषलम कार्यक्रम

सञ्िालन (३) गनुासो सनुिुाइ सम्बन्धी अषभमषुखकरण कार्यक्रम सञ्िालन

। सहभागीहरु: हरके िडाका प्रषतषनधी, स्थानीर् CSO, स्थानीर्

षनकार्का अन्र् कमयिारी

नगरस्तरीर् ३२०००० ३२००००

१३ मेषिनरी औजार तथा िषनयिर ममयत सम्भार (सेिा केन्र सञ्िालानाथय) नगरस्तरीर् ४२००० ४२०००

१३ जम्मा ० ० ० ३२००००० ० ० ३२०००००

७ लैंषगक समानता तथा सामाषजक समािेिीकरण ( षनितय तिय )

७.१ मषहला ििेि

१ लैंषगक षहिंसा न्र्षुनकरण सम्िषन्ध रणनीषत र्ोजना तर्ारी ३ षदने नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२ मषहला िििीकरण कार्यक्रम (अन्तरपाटी मषहला सिंजालको सहकार्यमा) नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ लैंषगक षहिंसा न्रू्षनकरणमा परुुि अषभर्न्ता पररिालन नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

४
षिपन्न र दषलत मषहलाहरुलाई सीप तथा व्र्ििाषर्क ताषलम हाते झोला

बनुाई ताषलम

नगरस्तरीर् ३००००० ३०००००

५
षिपन्न एकल मषहलाहरुलाइ सीप तथा प्रषिषध हस्तान्तरण (२५ बियदेषख

५० बियसम्मका)

नगरस्तरीर् २००००० २०००००

६ लैंषगक षहिंसा षिरुद्ध १६ षदने अषभर्ान नगरस्तरीर् १००००० १०००००

७ अन्तराषियर् मषहला षदिस  ( मषहला उदे्यमी, मषहला मजदरुलाइ सम्मान गने) नगरस्तरीर् ५०००० ५००००
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आर्ोजनाको नाम

 सितय अनदुान प्रदेि समपकु 

अनदुान

७ जम्मा १०००००० ० ० ० ० १००००००

७.२ अपाङ्गता षििेि

१ अपाङ्गता  भएका व्र्िीहरुलाइ सहार्ता सामग्री षितरण नगरस्तरीर् १६०००० १६००००

२ अपाङ्गता भएका व्र्षिहरुलाई पररिर् पत्र षितरण षिषिर नगरस्तरीर् ६०००० ६००००

३
अपाङ्गता भएका व्र्षिहरुका लाषग सीप तथा व्र्िसाषर्क ताषलम तथा

प्रषिषध हस्तान्तरण (ग र घ िगिका )

नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

४ अन्तराषष्ट्रर् अपाङ्गता षदिस नगरस्तरीर् ३०००० ३००००

४ जम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.३ ज्रे्ष्ठ नागररक षििेि

१ १२ िटै िडामा ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सषमषत गठन तथा अन्तरषक्रर्ा नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२ अिि अपाङ्ग र षिपन्न ज्रे्ष्ठ नागररकलाई न्र्ानो कपडा षितरण कार्यक्रम नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

३
ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण सषमषतका पदाषधकारीहरुलाई ज्रे्ष्ठ नागररक

सम्िषन्ध बनेका ऐन काननु सम्िषन्ध अषभमषुखकरण

नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

४ अन्तराषट्रयर् ज्रे्ष्ठ नागररक षदिस नगरस्तरीर् १००००० १०००००

४ जम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.४  बालबाषलका षििेि

१ नगर स्तरीर् बाल सञ्जाल गठन नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

२ बाल क्लबका पदाषधकारीहरुलाई ताषलम २ षदने नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ जोषखममा रहेका बालबाषलकाहरु उद्धार तथा पूनयस्थापना नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

४ िियको बालषिक्षाको भिन  जस्तापाता तथा ममतय सनपा-१ नगरस्तरीर् १००००० १०००००

५ अन्तराषष्ट्रर् र राषष्ट्रर् बाल षदिस  (परुस्कार समेत) नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

६ बालमषन्दर अनदुान नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

६ जम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.५  मषुस्लम –अल्पसाङ्षखक  षििेि

१ कम््रू्टर ताषलम नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२ सिषिकरण सहकार्य (मषहला परुुि समषिकास ) ताषलम २ षदने नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२ जम्मा २००००० ० ० ० ० २०००००

७.६ जनाजाषत  षििेि
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अनदुान

१ भािा सस्कृषत सिंरक्षण नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

२ जनजाषतको नगर स्तरीर् सिंजाल गठन, बैठक र कानूनी सिेतना नगरस्तरीर् ५०००० ५००००

३ मगर समदुार्लाइ प्रषिषध हस्तान्तरण नगरस्तरीर् १५०००० १५००००

३ जम्मा ३५०००० ० ० ० ० ३५००००

७.७  दषलत षििेि

१ लोक सेिा र षिक्षा सेिा आर्ोग तर्ारी कक्षा सिंिालन नगरस्तरीर् १६५००० १६५०००

२ कम््रू्टर ताषलम सिंिालन नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ प्रषिषध हस्तान्त्रण कार्यक्रम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

४ िादी र गन्धिय समदुार्लाइ स्िास््र् षिमा नगरस्तरीर् २१००००

५ नगर स्तरीर् दषलत सञ्जाल गठन नगरस्तरीर् ५००००

६ दषलत समदुार्हरुको त्र्ाक सिंकलन नगरस्तरीर् ५००००

७ दषलत समदुार्लाइ नेततृ्ि षिकास सम्न्धी प्रषिक्षण प्रषिक्षक ताषलम नगरस्तरीर् ७५००० ७५०००

७ जम्मा ८५०००० ० ० ० ० ५४००००

७.८ र्िुा षििेि

१ ड्राईषभङ ताषलम नगरस्तरीर् २००००० २०००००

२
लालीगरुााँस मषहला सहकारी सिंस्थालाइ आधषुनक ढाका तान प्रषिषध

हस्तान्त्रण

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ कुटानी षपसानी प्रषिषध हस्तान्त्रण नगरस्तरीर् १००००० १०००००

३ जम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

३६ षनियत अनदुान जम्मा ४०००००० ० ० ० ० ३६९००००

८ लैंषगक समानता तथा सामाषजक समािेिीकरण ( िितय अनदुान तिय )

१

१) समाजमा रहेका कुरीषत, कुप्रथा, लैङ्षगक षहिंसा, मानि िेिषिखन तथा

ओसारपसार षिरुद्ध सिेतनामूलक कार्यक्रम तथा अषभर्ान सिंिालन 2)

मषहला षिकास कार्यक्रमद्धारा प्रियषदत मषहला सहकारी सिंस्थाहरुको

सदुृढीकरण एििं स्थानीर् तहको मषहला उद्यमी सिंजाल स्थापनाको लाषग

सहजीक

नगरस्तरीर् १००००० १०००००

२ स्थानीर् तहको लैषगक षहिंसा षनिारण कोिमा रकम नगरस्तरीर् १००००० १०००००
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